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Vastuullisesti vuoteen 2021

Katja Rytkönen

Nauticin päätoimittaja

Nautic’s chefredaktör

N
autic-jäsenlehti siirtyy 
tämän numeron myötä 
uuteen ympäristöystä-
vällisempään aikaan: kä-
sissäsi on ensimmäinen 

hiilineutraali Nautic. Lehti on painettu  
PEFC- ja FSC-sertifioidulle paperille.

100-prosenttisesti hiilineutraali paino-
tuote saadaan, kun päästöjä vähennetään 
tuotannon jokaisessa vaiheessa. Päästö-
laskelmassa huomioidaan kaikki paino-
tuotteen vaiheet paperinvalmistuksesta 
tuotantoon ja työntekijöiden työmatkoista 
rahtiin, aina asiakkaalle toimitettavien val-
miiden lehtien tai tuotteiden ensimmäiseen 
purkupaikkaan saakka. Jäljelle jäävät vähäi-
set päästöt kompensoidaan täysimääräisesti 
Verified Carbon Standard -sertifioidun il-
mastoprojektin kautta. Kokonaisuutta val-
voo puolueeton kolmas osapuoli.

Nauticin painokumppanina pitkään 
toimineen Punamustan tarjoama hiili-
neutraalius tukee myös liittomme laa-
jempia ympäristötavoitteita. Suomen 
Purjehdus ja Veneily julkaisi viime vuon-
na Veneilyn vastuullisuusohjelman, jon-
ka keskeiset tavoitteet ovat ympäristöys-
tävällisyydessä, veneilyturvallisuudessa, 
tasa-arvossa ja yhdenvertaisuudessa. 
Ympäristön osalta ohjelma korostaa jä-
tehuoltoa, lajittelua, venepaikkojen ja 
satamien yleistä siisteyttä sekä veneiden 
oikeanlaista ja ympäristöystävällistä huol-
toa. Ohjelma on tarkoitus tänä vuonna 
jalkauttaa laajemmin seuroihin ja sitä 
kautta myös teille veneilijöille.

Viime vuonna moni löysi veneilystä 
uuden harrastuksen. Kesäinen merimaise-
ma ja pari viikkoa vesillä välillä satamissa 
poiketen. Tyyni järvenselkä ja pulahdus 

D
Nautic-medlemstidnin-
gen inleder i och med det-
ta nummer en ny era som 
är mer miljövänlig. Den 
här version som du håller 

i handen är nämligen det första koldioxid-
neutrala exemplaret av Nautic. Tidningen 
är tryckt på ett PEFC- och FSC-certifierat 
papper. 

Den 100-procentigt koldioxidneutrala 
produkten är ett resultat av att minska ut-

släppen i varje steg under produktionen. I 
utsläppsberäkningen beaktas alla stadier av 
en tryckt produkt, från papperstillverkning-
en till produktionen, och från de anställdas 
affärsresor till transporten av produkter. 
Allt tills den färdigproducerade produkten 
når sin slutdestination. De återstående låga 
utsläppen kompenseras till fullo genom ett 
certifierat klimatprojekt- Verified Carbon 
Standard. Helheten övervakas av en opar-
tisk tredje part. 

Punamusta, som har länge varit Nautics 
tryckpartner, erbjuder och stöder även öv-
riga klimatmål inom föreningen. Förra året 
publicerade Segling och Båtsport i Finland 
ett ansvarsprogram för båtlivet, vars cen-
trala mål kretsar kring miljövänlighet, sjö-
säkerhet och jämställdhet. När det gäller 
miljön betonar programmet avfallshante-
ring, sortering, den allmänna renheten vid 
båtplatser och hamnar samt korrekt och 
miljövänligt underhåll av båtar. I år skall 
programmet utvidgas till medlemsklubbar 
och via dem till er båtförare. 

Förra året hittade många en ny hobby 

lämpimään veteen. Retkipäivä kivassa po-
rukassa saareen. Jokaisella meillä on vesiltä 
lukemattomia muistoja, joilla sanoittaa sitä, 
mikä tekee veneilyn harrastamisesta niin 
hienoa. Veneily on ikään ja sukupuoleen 
katsomatta koko perheelle sopiva harrastus, 
ja se tarjoaa elinikäisen mahdollisuuden op-
pia uutta niin säästä, luonnosta, itsestä kuin 
matkakumppaneistakin.

Myös tämän vuoden ensimmäinen 
Nautic johdattelee meidät veneilyn harras-
tamisen iloihin, tulevan veneilykauden hou-
kutteleviin kohteisiin sekä perheveneilyn 
monipuolisuuteen ja veneen vuokraukseen. 

Suomen Purjehdus ja Veneily täytti tä-
nä vuonna pyöreät 10 vuotta – ja laji on 
vireämpi kuin koskaan. Kiitos teidän ve-
neilijöiden.

Mukavia lukuhetkiä!

i båtlivet. Sommarvyer och ett par veckor 
ute till sjöss med enstaka stopp i hamnar. 
En vindstilla sjö och ett dopp i det blåa vatt-
net. En utflyktsdag till en ö med vänner. Vi 
har alla otaliga minnen från sjön vilket gör 
att båtlivet helt underbart. Båtlivet, oavsett 
ålder eller kön, lämpar sig för hela familjen. 
Det erbjuder en livslång möjlighet att lära 
sig nya saker om allt från naturen och väd-
ret till dig själv och dina reskamrater. 

Årets första upplaga av Nautic introdu-
cerar oss till glädjen kring båtlivet, de spän-
nande destinationerna för den kommande 
båtsäsongen och mångsidigheten som fa-
miljebåtlivet har att erbjuda. 

Segling och Båtsport i Finland fyller hela 
10 år i år och tack vare er är båtlivet livligare 
än någonsin förr. 

Trevliga lässtunder! 

Et t ansvarsfullt 2021 

Vesille ilman
omaa venetta

SPV:n jäsenseurat tarjoavat niin veneenvuokrausta kuin 
treenitoimintaakin seuran purjeveneillä. Moottoriveneilyn 
alkuun pääsee esimerkiksi kausiveneellä. Nautic esittelee 
kolme tapaa veneillä ilman omaa paattia.

TEKSTIT JA KUVAT IINA AIRIO
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H
elsinkiläisen Ravintola 
Kuurnan ravintoloitsija 
Laura Hansen, 31, on 
koukuttunut purjehduk-
seen. Hän on rakastanut 

aina merta, mutta vasta viime vuonna hän 
aloitti kilpapurjehduksen tavoitteellisen 
treenauksen Helsingfors Segelsällskapetin 
Sailing Centerissä.

”Olen viettänyt koko ikäni paljon aikaa 
merellä, joten meri on elementtinä minul-
le ominaisin. Purjehdus on yksi harvoista 
tavoista päästä aidosti irti kaikesta arjessa 
kuormittavasta. Alati muuttuva ympäristö 
ja olosuhteet viehättävät minua – se, että 
asiat voivat muuttua yllättäen ja että omaa 
osaamistaan voi jatkuvasti kehittää. Pidän 
myös purjehdukseen liittyvästä fyysisyy-
destä, herrasmieslajimaisesta kilpailusta 
sekä yhteisöllisyydestä. 

Aloitin tavoitteellisen kilpapurjeh-
duksen treenaamisen vasta viime vuon-
na HSS:n kautta, vaikka olin miettinyt 
asiaa jo pitempään. Olen osallistunut 
aiemmin muun muassa Tall Ship Racen 
Aarhus-Helsinki-legiin osana suurempaa 
miehistöä.

Nykyään treenaan HSS:llä mahdollisim-
man paljon, ja ensi kaudella suunnitelmis-
sani on harjoitella itseäni paljon kokeneem-
pien purjehtijoiden tiimissä keulagastina.

Minulla ei ole omaa purjevenettä, vaik-
ka vilkuilenkin nyt melko vakavissani erään 
hyväkuntoisen Hain suuntaan. Treenaam-
me enimmäkseen seuran Elliott 6m- ja La-
ser 16 -veneillä. Seura järjestää Liuskasaa-
ren edustalla viikoittain eri osaamistasojen 
ohjattuja treenejä, keskiviikkokisoja sekä 
yhteistreenejä, joissa eri tason purjehtijat 
voivat oppia toisiltaan. Lisäksi seuran ve-

”Seuran kautta kuulun 
hienoon yhteisöön”
Aikuisena purjehduksen aloittanut Laura Hansen nauttii HSS:n Sailing 
Centerin lämminhenkisestä ilmapiiristä. 
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Purjehduksen 
ja purjelautailun 
alkeita aikuisille
HSS JÄRJESTÄÄ vuonna 2021 aikuisille pur-

jehduksen alkeiskursseja huhtikuusta elokuun 

loppuun (yhdeksän kurssia). Purjelautailun 

alkeiskursseja järjestetään 10. Aiempaa pur-

jehduskokemusta ei tarvitse olla, ja kurssin 

jälkeen harrastus voi jatkua HSS:n harjoitte-

luryhmissä.

Kaikki kurssit ja kisat järjestetään Helsingis-

sä Liuskasaaressa. HSS:llä on myös runsaasti 

purjehdustoimintaa lapsille. 

Lue lisää: helsinkisailing.com

neitä voi varata oma-aloitteiseen purjehti-
miseen viikko-ohjelman ulkopuolella.

HSS on yhteisönä mahtava ja lämmin-
henkinen. Sailing Centerin kansainvälisyys 
on mielestäni yksi yhteisön suurimmista 
vahvuuksista. 

Seuraan kuulumisen myötä pystyn 
kartoittamaan taitojani ammattitaitoisten 
purjehtijoiden opissa ja olemaan muka-
na leikkimielisen kisaamisen kulttuurissa. 
Kuulun hienoon yhteisöön, jossa on hyvä 
olla ja viettää vapaa-aikaa.

Suosittelen purjehduksesta haaveilevia 
lähtemään ennakkoluulottomasti mukaan 
ja tarkastelemaan, miltä harrastus tuntuu 
ja mitä tunteita vesillä oleminen herättää. 
Alkuun pääsee helposti tavallisilla ulkoilu-
vaatteilla, hanskoilla ja pelastusliiveillä. 

Jos laji koukuttaa, niin sen tunnistaa kyl-
lä nopeasti.”

Laura Hansen ja Marianne 
Kokko (etualalla) nauttivat 
treeneistä valmentaja Anxo 
Bernárdez Santosin johdolla.Jo
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N
auticin toimituspäällikkö 
Iina Airio on haaveillut 
perhepurjehduksesta 
vuosia, mutta vasta Lap-
peenrannan Pursiseuran 

kautta vuokrattu H-vene kiidätti perheen 
ensi kertaa nelistään vesille.

”Mieheni on usein ollut kesät ulkomailla 
kisoissa, joten kuten suutarin lapsella ei ole 
kenkiä ei myöskään purjehdusvalmentajan 
perheellä venettä. Vaikka olemme purjeh-
tineet muiden kanssa useita kertoja, emme 
olleet koskaan purjehtineet vain nelihenki-
sen perheemme kesken.

Koronavuonna olimme pitkällä lomalla 
mökkipaikkakunnallamme Lappeenrannas-
sa, kun keksin etsiä vuokrattavia purjeveneitä 
alueelta. Löysinkin nopeasti Lappeenran-
nan Pursiseuran sivuilta mahdollisuuden 
vuokrata seuran sympaattisesti nimetyt 
H-veneet Väinö ja Aino retkeilykäyttöön. 
Vuokraus on mahdollista myös ei-jäsenille, 
ja saimme sovittua puhelimitse heinäkuisen 
ajan helposti.

Silmissäni siinsi idylli; pelaisimme 
hauskan purjehduspäivän päätteeksi las-
ten kanssa korttia makuupusseissa maaten. 
Tekisimme retkikeittimellä ruokaa ja naut-
tisimme luonnonsataman kauneudesta. 

Puhelimet ja padit olisivat pannassa, ajan-
vietteenä olisi pino Aku Ankkoja.

Sorruin siis vanhemmuuden ansaan nu-
mero yksi: älä ikinä maalaile tilanteita kuvi-
telmissasi liian auvoisiksi. 11- ja 7-vuotiaat 
poikamme olivat jo tunnin purjehduksen 
jälkeen totaalisen pitkästyneitä, ja kun li-
vuimme kevyessä kelissä kunniakierroksen 
kesämökkimme ohi, harkitsimme miehe-
ni kanssa hetken, pitäisikö lähettää pojat 
mummon luo rantaan. Purjehdus kaksin 
kuulosti houkuttelevalta.

Kuten aina retkellä, eväät pelastavat 
paljon. Suklaanmurut suupielessä pojat al-
koivat vähitellen innostua purjehduksesta. 
Päivän hauskin hetki koitti, kun he pääsivät 
pulahtamaan pelastusliiveissään köyden va-
rassa vilvoittavaan Saimaaseen. Tuli jänniä 
aaltoja, ja aurinko porotti.

Sääennuste yön suhteen muuttui kui-
tenkin uhkaavaksi, ja päätimme suunna-
ta luonnonsataman sijaan yöksi takaisin 
Lappeenrannan keskustaan. Kahdeksan-
tuntisen ja hyvissä tunnelmissa päätetyn 
päiväpurjehduksen jälkeen unohdimme 
spriikeittimet ja hemmottelimme itseämme 
Prinsessa Armadan terassilla.

Seuraavana aamuna otimme navakassa 

Seuran H-veneellä Saimaalle
LrPS:n vuokraamalla retkiveneellä voi kokeilla kätevästi, miten muutaman yön purjehdus    sujuu nelihenkiseltä perheeltä. 

Vuokrausta jäsenille  
ja ei-jäsenille
LAPPEENRANNAN PURSISEURA RY vuokraa omistamiaan Väinö- ja 

Aino-nimisiä H-veneitä sekä jäsenille että ei-jäsenille. Vuokraveneet 

ovat peruskuntoisia, katsastettuja H-veneitä. Vene soveltuu hyvin ret-

keilyyn Saimaalla ja Lappeenrannan lähivesillä. H-vene on turvallinen, 

mutta urheilullinen purjevene, jonka kanssa pärjää niin purjehdushar-

rastusta aloitteleva kuin kokeneempi seilori.

Vuokraus sovitaan vastuuhenkilön kanssa etukäteen. Vuokraajan tu-

lee osoittaa hallitsevansa purjeveneen ohjaamisen. 

Lue lisää: lrps.fi

tuulessa suunnaksi pohjoisen. Pääsimme 
heti nauttimaan H-veneen hyvästä pur-
jehduskyvystä. Lapset fiilistelivät veneen 
suurta kallistuskulmaa ja opettelivat innol-
la ohjausta. Kumpikaan ei enää muistanut 
kysellä peliajan perään.

Rantaan saavuttuamme siivosimme ve-
neen ja palautimme avaimet seuralle. Vuok-
rauskokemus oli todella miellyttävä ja helppo. 
Jos emme haksahda talven aikana omaan ve-
neeseen, saattaa Saimaa kutsua meitä Väinön 
muodossa jälleen ensi kesänä.”

Aloita veneily  
auttaa alkuun

Suomen Purjehdus ja Veneily on koon-

nut kattavan Aloita veneily -materiaali-

pankin verkkosivuilleen spv.fi/aloitave-
neily. Aloitteleva veneilijä löytää sivulta 

linkit lähimpään seuraan sekä vinkit har-

rastuksen aloittamiseen. 

SPV on tuottanut myös Aloita venei-

ly -vihkosen, joka tulee printtinä jakoon 

jäsenseuroihin, SPV:n tapahtumiin, Sea-

pointin huoltoasemille sekä Finnboatin 

tapahtumiin. Pdf-versio on luettavissa 

verkkosivuilla jo nyt.

Monipuolinen Aloita veneily -webi-

naari tammikuussa oli menestys. Puo-

lentoista tunnin infopaketti on katsot-

tavissa SPV:n Digikirjastossa spv.fi/
digikirjasto.

Ut på sjön leder 
till en ny hobby 

Båtsport och Segling i Finland har sam-

lat ihop en omfattande materialbank 

som kan hittas på nätsidorna spv.fi/
aloitaveneily. Nybörjar hittar en länk till 

närmaste medlemsklubb och de bästa 

tipsen för att börja med båtlivet 

SBF har även skapat ett Ut på sjön-

häfte som tilldelas medlemsklubbarna 

utprintade exemplar. Häftet kommer 

även finnas på SBF: evenemang, Sea-

points bensinstationer samt Finnboats 

evenemang. PDF-versionen finns redan 

att läsa på SBF:s hemsidor. 

Det mångsidiga webbinariet ’’Ut på 

sjön’’ var en stor framgång i januari. Det 

90 minuter långa infopaketet finns att 

se på SBF Digibibliotek spv.fi/digikir-
jasto. 
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K
aupunki-, kausi- ja vuok-
raveneet ovat tuttu näky 
etenkin isompien kaupun-
kien rannoilla. Ne sopivat 
erinomaisesti oman veneen 

ostosta haaveilevalle, purjeveneen omista-
jalle, veneilyä aloittavalle tai satunnaiselle 
veneilijälle, sillä vuokraus on helppo hoi-
taa nettivarausjärjestelmän kautta, tuttuja 
veneitä voi käyttää samalla hinnalla usein 

eri kaupungeissa ja avaimeton käynnistys 
nopeuttaa vesille pääsyä.

Jokaisen tulee tuntea vesiliikennelaki ja 
meriteiden säännöt ennen vuokrausta.

- Ainakin väistämissäännöt ja päälliköi-
den vastuut, jotka ovat mielestäni huvive-
neilijöiden näkökulmasta tärkeimmät koh-
dat, tulee tietää venettä vuokratessa. SPV:n 
jäsenseurojen järjestämistä koulutuksista 
saa hyvän valmiuden vesillä liikkumiseen. 

Traficomin sivuilta löytyy paljon hyödyllistä 
tietoa, Oskari Juva kausi- ja vuokravene-
toiminnan kesäkaudeksi 2021 aloittavasta 
Seapointista kertoo.

Seapointin kausi- ja vuokraveneet 
ovat kuuden hengen pulpettivenei-
tä, joissa on 50 hevosvoiman moot-

tori. Ennen köysien irroittamista kannattaa 
tutustua huolella säähän ja reitteihin. Enna-

kointi on tärkeää myös vesillä.
- Käytännössä veneilyn oppii vain ve-

neilemällä. Jos on epävarma olo, kannattaa 
ensimmäiselle retkelle ottaa kyytiin koke-
neempi kaveri tai hakea veneenkäsittelyyn 
apua kurssilta. Kun on liivit päällä, vauhdit 
hiljaisia ja järki päässä, ei suurta vaaraa ole, 
Juva sanoo.

Kausiveneillä voi tehdä retkiä esi-
merkiksi lähisaariin.

- Helsingistä voi hyvin tehdä 
päiväretken esimerkiksi Porvooseen, kun-
han pysyttelee saariston suojassa. Kohde-
paikoistamme esimerkiksi Naantalissa ja 
Mathildedalissa on paljon suojaisia alueita, 
ja Savonlinnasta käsin pääsee nauttimaan 
järvimaisemista. Aloitamme toiminnan 
kuudella paikkakunnalla, mutta kuuntelem-
me palautetta herkällä korvalla ja laajen-
namme toimintaa mielellämme, Juva pohtii.

- Skipperi on näyttänyt Suomessa 
vahvasti tietä ja kasvattanut toimintaa 
lyhyessä ajassa. Heidän mallinsa luo 
uskoa siihen, että veneenvuokrauksessa 
riittää kysyntää eri puolilla maata. Meidän 
toiminnassamme vuokrauspaikkana toimii 
aina Seapoint-asema, jossa vene on helppo 
tankata palauttaessa.

Juva toivoo kokeneemmilta veneilijöiltä 
ymmärrystä aloittelijoita kohtaan – 
oli sitten kyseessä vuokraveneilijä tai 
ensimmäisen oman veneensä ostanut. 

- Kokemattomuus ei ole se suurin 
ongelma vesillä, vaan ymmärtämättömyys 
muita kohtaan. Kannattaisi miettiä, miltä 
isolla moottoriveneellä kaahaaminen 
tuntuu kajakin näkökulmasta tai miten 
tärkeä on auttaa kanssaveneilijöitä laituriin 
tai siitä pois. Auttamisen velvollisuudet 
toteutuvat hienosti ammattimerenkulussa 
hyvänä merimiestapana, miksei siis 
huviveneilyssäkin, Juva muistuttaa.

Veneilyturvallisuuden vastuun lisäksi 
hän haluaa nostaa esiin ympäristöstä 
huolehtimisen. 

- Kannustamme ajamaan taloudellisesti 
ja opetamme tankkaamaan niin, 
ettei bensatippoja valu vesistöihin. 
Kausiveneidemme pohjia ei tulla 
maalaamaan myrkyillä, vaan satsaamme 
säännöllisiin pesuihin. Itse veneet on 
valmistettu kierrätettävästä muovista. 
Meillä jokaisella on vastuu vesistöistämme.

Kausiveneellä kätevästi lähisaariin
Moottoriveneiden vuokrauspalveluiden suosio on kasvanut viime vuosina 
huimasti. Kausivene tai lyhyemmän ajan vuokraus on aloittelijalle tai  
purjehtijalle helppo tapa kokeilla vauhdikkaampaa vesillä liikkumista.

Kausi- ja vuokraveneillä vesille
• Pioner-vene kuudelle hengelle, 50 hevosvoiman moottori.

• Kuusi vuokrauspistettä: Espoo, Helsinki, Mathildedal, Naantali,  

  Savonlinna ja Taalintehdas.

• Kausiveneen rajaton veneenkäyttö kuudella paikkakunnalla 

  1.5.-31.10. (165 €/kk), vuokraveneissä aika 3 tuntia (100 €). 

  Lue lisää: seapoint.fi

A
tt kunna segla behöver 
man inte känna sig redo 
att ta steget och köpa en 
egen båt. Man kan gå ut 
på sjön med föreningar-

nas hyrbåtar eller gå med i en båtpool 
genom att delta i tränings- eller klasför-
bundsverksamhet eller via gastbörsen. 
Att dela en båt kan också vara en bra idé 
om man inte är så sugen att åka båt varje 
helg.  

Stad-, säsong- och hyrbåtar har blivit 
populära framförallt på stränder i större 
städer. Det är väldigt smidigt att hyra en 
båt via ett bokningssystem på nätet. Priser-
na ligger oftast på samma nivå på en viss 
modell mellan olika städer, och start utan 
en fysisk nyckel är lätt som en plätt och gör 
det snabbare att gå ut på sjön. 

Såklart måste man känna till sjötrafik-

Till sjöss utan  
egen båt

slagen och regler kring båtlivet och farled 
innan man hyr ut båten. 

– Innan man kan hyra ut båten är det 
enligt mig enormt viktigt att man känner till 
väjningsreglerna och befälhavarens ansvar. 
SBF:s medlemsföreningars utbildningar ger 
bra förutsättningar att gå ut på sjön. Man 
hittar också mycket bra information på 
Traficoms internetsida, säger Oskari Juva 
från Seapoint.

Innan man kastar loss lönar det sig att 
bekanta dig noggrant med vädret och far-
led. Det är också väldigt viktigt att kunna 
förutse på sjön.  

- I praktiken lär man sig bäst att gå ut på 
sjön. Om du känner dig osäker lönar det sig 
att fråga hjälp från erfaren skeppare eller sö-
ka hjälp från kursen. Det finns ingen större 
fara när man har en flytväst på sig, lagom 
fart och sunt förnuft, säger Juva. 

      

SBF:s medlemsföreningar erbjuder möjligheten 
att hyra båt och träna med föreningarnas egna 
båtar. Att gå ut på sjön med en motorbåt kan 
man exempelvis använda en säsongbåt.  
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Varakanisterit polttoaineelle
Yleisin syy meripelastustehtäviin on moottorivika. Yleisin moot-
torivika on polttoaineen loppuminen, eikä kyse läheskään aina ole 
huolimattomuudesta tai tankkauksen unohtamisesta. Huolellisel-
lekin veneilijälle voi tulla yllättävästi lisää kulutusta olosuhteiden 
muuttuessa tai jopa vähän harhaan ajaessa.

Yhtä valtavaa kanisteria helpom-
pia meritankkauksessa ovat pa-
ri pienempää. Kunnollinen, 
pitkä ja taipuisa kaatoputki 
pitää olla vakiona.

Ja jos varakanisteria 
käytetään, heti seuraa-
vaksi se täytetään.

Lisää köysiä
Kotilaiturin kiinnitysköydet voivat olla näppärästi viimeisteltyjä so-
pivan mittaisiksi ja halutuilla heloilla. Niiden lisäksi tarvitaan aina 
mukaan köyttä kaikkiin odottamattomiin käyttöihin. Käyden pitää 
olla lujaa, silmukatonta ja siistiä, selkeissä vyyhdeissä säilytettynä.

Katsastusmäärä 30 metriä on hyvä minimi. Pikkupaatissa voi 
olla kätevämpää pitää kolmea kympin köyttä. Isompaan veneeseen 
sellaisia vyyhtiä mahtuu useita, 
sen täyspitkän lisäksi.

Taukolukemiseksi lai-
tetaan hanskalokeroon 
solmukirja.

Veneilijän  
luottohankinnat
Tuoreen veneenomistajan ensimmäinen hankintalista on vesiliikennelain 
pakollisten varusteiden luettelo. Nauticin vinkeillä varustat veneesi  
luotettavaksi.

TEKSTI JA KUVAT PASI NUUTINEN

Työkaluja ja varaosia
Pienimmässäkin veneessä pitää joskus leikata, ruuvata, puristaa, re-
piä tai iskeä jotakin. Juuri nuo terät löytyvät monitoimilinkkareista, 
mutta tehokkaampia ja varmemmin veneessä pysyviä ovat oikeat 
työkalut omassa kalupakissaan.

Varaosia ja työkaluja pitää osata käyttää. Siksi kaikkien veneen 
laitteiden käyttöohjeiden paikka on veneessä, ei kotona. Merellä ni-
mittäin karskeimmatkin miehet lukevat manuaaleja, ennen pitkää. 

Venehaka
On ihan sama, jääkö poiju tai laituri vaaksan 
vai metrin päähän kädestä, jos se jää liian 
kauas. Liika kurotus voi pudottaa gastin 
veteen. Viisaampaa on tehdä uusi lähes-
tyminen rauhassa, antamatta turhautu-
misen tai kiireen kasvattaa kolhimisriskiä 
manööverissä.

Vene- eli puoshaka poistaa ongelman 
melkein aina. Siinä koukun ja piikin päät on 
pyöristetty tarttumiskohteen suojelemiseksi, toisin  
kuin tukkilaisten työkalussa nimeltä keksi.

Käsikompassi
Veneilyyn tarkoitettu suuntimakompassi tai 
retkeilijän käsikompassi, sillä ei ole vä-
liä. Sillä on, että veneessä on kiinteän 
kompassin lisäksi sellainen, jolla 
voi nopeasti ottaa tarkkoja suun-
tia merimerkkeihin, saariin ja 
muihin kiintopisteisiin. Se on 
nopein ja varmin tapa sijoittaa 
itsensä takaisin kartalle, jos 
sattuu joutumaan eksymisen 
partaalle.

Touhua kannattaa tehdä välil-
lä ihan huvikseenkin. Tehokkaam-
paa tapaa kartan hätäkäytön opetteluun 
tuskin on olemassa. 

LÄS PÅSVENSKASPV.FI/NAUTIC
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Karttoja
Veneessä käytettävien navigointisovellusten kannattaa olla tätä tar-
koitusta varten suunniteltuja. Sään kestävyys on yhtä lailla tärkeää 
kuin aineistojen ajantasaisuus. Rannassa voi hyvin käyttää esimer-
kiksi mobiililaitteiden appeja reittien ennakkosuunnitteluun. Pitem-
mällä reitillä mukana on kuitenkin oltava vesiliikennelaissa mainitut 
asianmukaiset merikartat, eli alueen paperinen merikartta-aineisto. 
Käyttöliittymästä riippumatta kartoilla operointiin on fiksua totu-
tella tutuilla vesillä. Se auttaa perille pääsyä tiukassa paikassa. Mök-
kirannan ja tutun venerannan välille ei tarvitse hankkia erikseen 
paperisia uusia karttoja, mutta paperinen kartta maksaa vain muu-
taman kympin, joten se kannattaa kyllä hankkia!

Ensiapupakkaus
Tavallisimmat veneilyn tapaturmat eivät juuri poikkea mökkeilyssä 
tapahtuvista. Märillä kivillä liukastellaan, ahtaissa veneissä kolhi-
taan jäseniä, rannoilla ja luontopoluilla saadaan auringonpolttamia 
ja hyönteisten pistoja. Pieniä palovammoja tulee keikkuvassa ve-
neessä kokkaillessa ja joskus veitsi tai työkalu viiltää haavan. Pa-
hoinvointeja ja päänsärkyjäkin tulee.

Valmiiksi kootuista EA-pakkauksista yleis- ja retkiversiot toi-
mivat veneissä mainiosti, etenkin punkkipihdeillä täydennettynä.

Juomavettä ja vararuokaa
Hyvä ruoka, parempi mieli, vakuuttaa kerrankin tasan oikeassa 
oleva mainos.

Ensimmäinen tehtävä vaaran uhatessa on rauhoittua itse ja rau-
hoittaa muut. Tehokkaimmin se tapahtuu pysäyttämällä tilanne 
tuumaustauoksi. Jos silloin pystyy myös tankkaamaan energiaa, 
kyky järkevään toimimiseen vahvistuu ja säilyy pidempään.

Eikä kyse ole vain hätätilanteista. Nälkä ja jano purkautuvat ai-
kuisillakin lapsellisena kiukutteluna. Vaarattomanakin se on muille 
ikävää.

Käsivalaisin
Otsalamput ovat käteviä leiritouhuissa ja metsäpoluilla, kun ne jät-
tävät kädet vapaiksi ja valaisevat lähiympäristön. Samasta syystä ne 
ovat huonoja veneen hakuvaloina.

Merimerkkejä tai kotilaituria etsitään pimeästä lyhyillä, kapeilla 
ja tehokkailla valopurskeilla, jotka eivät saa pilata kipparin pimeä-
näköä heijastuksilla veneen kansista. Siksi lamppu pitää sytyttää ja 
sammuttaa laidan ulkopuolella tai korkealla kansien yläpuolella. Siis 
paikoissa, joihin on helpompi viedä käsi kuin otsa. 

Vesiliikennelain vaatimat 
pakolliset varusteet

Moottorilla varustetussa tai yli 5-metrisessä  

purjeella varustetussa vesikulkuneuvossa pitää 

olla:

• Hyväksytty ja sopivan kokoinen pelastusliivi, 

  kelluntapukine tai pelastuspuku jokaiselle  

  veneessä olevalle.

• Soveltuva tyhjennysväline.

• Airot, mela tai ankkuri köysineen, vesikulku-

   neuvon koko huomioiden.

• Vuositarkastettu käsisammutin, jos vesikulku-     

   neuvossa on liekillä toimiva polttolaite, sisä-

   moottori tai yli 25 kW (33,5 hv) perämoottori; 

   ei koske vesijettejä.

• Laite voimakkaan äänimerkin antamiseen 

   (kaikki alle 12 m vesikulkuneuvot).

• Sumutorvi (yli 12 m) ja laivakello (yli 20 m).

Pelastusliivit
Kaikilla veneilijöillä tulee olla kelluntavälineet puettuna ylleen sään, 
aallokon, vesikulkuneuvon kunnon tai muiden olosuhteiden niin 
edellyttäessä. Erityisesti kovalla tuulella tai kylmän veden aikaan on 
syytä pukea pelastusliivit päälle jo lähtiessä vesille. 

Reitti-ilmoitus ennen lähtöä
Nämä pitää selittää kotiin jääville: missä liikutaan, milloin ja mihin 
palataan, keitä on mukana. Kun muutoksia tulee, niistä pitää ilmoit-
taa. Ja siitä, että nyt ollaan perillä.

Muussa tapauksessa ensin huolestuu kotiväki, turhaan tai syys-
tä. Sitten käynnistyy etsintä ja pelastus, turhaan tai syystä. Sitten 
löydetään venekunta, huojentuneena tai aivan hemmetin noloina. 
Hyvästä syystä.

Ylimääräinen virtalähde veneen hanskalokerossa varmistaa, että 
ilmoituksia voi päivittää ja huolestuneita rauhoittaa.

Rakennustarvikeliike Stark on palvellut suomalaisia rakentajia jo vuodesta 1868. 
Starklaisia on noin 1000 ympäri Suomen ja valtakunnallinen 26 myymälän verkosto 
sekä verkkokauppa palvelevat ajasta ja paikasta riippumatta.

#VAHVAAMYÖTÄTUULTA

#REILUSTIRAKENTAJANASIALLA

J O K AI N E N VAH VA PROJ E K TI  VA ATI I  TAHT OA ,  Y HTE I S T YÖ TÄ JA TI N KI MÄT Ö NTÄ AM MAT TITAIT OA .

Unelmat rakennetaan todeksi
Saavuttaakseen unelmansa, on tehtävä määrätietoisesti töitä – kirjaimellisesti rakennettava itseään 
vahvemmaksi. Yksinpurjehtija Ari Huuselan tavoitteena on kiertää maapallo maailman vaativimmassa 
purjehduskilpailussa,  Vendée Globessa. Aivan kuten jokaisella työmaalla, valtamerellä mittakaavat 

ovat suuria, mutta pienet  yksityiskohdat ratkaisevat onnistumisen.
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HUOLEHDI JÄTTEISTÄSI VENEILLESSÄ
Huolehdi, etteivät roskasi joudu veteen tai luontoon. Lajittelu 
onnistuu helposti veneessäkin. PSS ry:n Roope-jätepisteissä la-
jitellaan yleensä ainakin lasi-, metalli- ja paperijäte. Myös biojät-
teen keräystä on lisätty.

TYHJENNÄ KÄYMÄLÄJÄTTEET  
IMUTYHJENNYSLAITTEESEEN
Veneilijöiden käymäläjätteet aiheuttavat pistekuormitusta eri-
tyisesti satamissa ja matalissa lahdissa. Virtsa sisältää runsaasti 
typpeä ja fosforia ja sen sisältämät ravinteet ovat kasveille käyt-
tökelpoisessa muodossa. Älä laske käymäläjätteitäsi veteen lisää-
mään rehevöitymistä, vaan käytä imutyhjennyslaitetta. 

KÄYTÄ YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIÄ PESUAINEITA
Älä peseydy meressä tai järvessä saippuan tai shampoon kanssa

Ekoveneilijän 
muistilista

TEKSTIT PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY   KUVAT HELMI HOLL0/SPV  

JA PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY

Huolehditaan yhdessä vesistöistä ja liikutaan vesillä 
vastuullisesti. Poimi PSS ry:n vinkit ympäristön 
huomioivaan veneilyyn.

Vesistöjä kuormittavat ravinteiden lisäksi monet haitalliset aineet, kuten 
kuluttajien pesuaineet. Tiskiaineetkin koostuvat monista kemikaaleis-
ta, joista osa on ympäristölle haitallisia. Kemikaalien yhteisvaikutuksia 

ei useinkaan tunneta ja ne ovat syy moniin kemikaalien haittavaikutuksiin. Ota 
talteen vinkkimme vastuulliseen tiskaamiseen, jotka sopivat veneilijöiden lisäksi 
muille retkeilijöille.

1. KÄYTÄ BIOHAJOAVAA ja fosfaatitonta astianpesuainetta ja annostele sitä 
oikein. Ympäristöystävällisen pesuaineen tunnistaa esimerkiksi Joutsenmerkistä. 
Myös allergia- ja astmaliiton Allergiatunnus on suositeltava, sillä esimerkiksi monet 
hajusteet ovat haitallisia vesieliöille. PSS ry:llä on Roope-tuotteena oma, ekologinen 
käsitiskiaine.

2. PESE ASTIAT HETI, jolloin lika irtoaa helpommin, etkä tarvitse niin paljon 
pesuainetta.

3. KÄYTÄ SATAMAN astianpesupaikkaa, joka on yhteydessä viemäriverkos-
toon tai jossa on muu suodatusjärjestelmä. Mikäli tällaista ei ole käytettävissä, 
kannattaa tiskivedet imeyttää maihin jonkin matkan päästä vesistöstä.

4. VÄLTÄ RUOANTÄHTEIDEN päätymistä veteen. Jos satamassa on bio-
jätteen keräys tai komposti, vie tähteet sinne. Älä laita niitä kuitenkaan kuiva-
käymälään.

5. RAKENNA VENEESEEN oma tiskivesien keräysjärjestelmä pesualtaan 
yhteyteen. PSS ry on mukana projektissa, jossa testataan tiskivesien keräysjär-
jestelmän toteuttamista useissa veneissä. 

Käy lukemassa lisää testikokemuksista ja järjestelmän asentamisesta PSS ry:n 
blogista: pidasaaristosiistina.fi/blogi.

Näin tiskaat  
oikein vesillä
Läheskään kaikissa veneissä ei ole harmai-
den vesien tankkia, jolloin astianpesun  
yhteydessä pesuvedet päätyvät pahimmas-
sa tapauksessa suoraan vesistöön.

VÄLTÄ MYRKKYMAALIEN  
KÄYTTÖÄ VENEEN POHJASSA
Veneen pohjassa käytettävien eliönesto-
maalien eli myrkkymaalien tehoaineita 
ovat muun muassa kupari-, sinkki- ja or-
gaaniset yhdisteet. Ne ovat haitallisia koko Itämeren ekosys-
teemille. Maaleille on onneksi olemassa mekaanisia vaihto-
ehtoja, kuten pohjapesu ja veneen nosto ylös silloin, kun se 
ei ole käytössä. 

AJA TALOUDELLISESTI
Aja tilanteeseen sopivalla vauhdilla välttäen turhaa melua ja aal-
lonmuodostusta rantojen lähellä.

Lue lisää vinkkejä osoitteessa pidasaaristosiistina.fi

Joko olet jäsen? 
 
Pidä Saaristo Siistinä ry on valtakunnallinen 

ympäristöjärjestö, joka edistää konkreettisin 

teoin meri- ja järviluonnon hyvinvointia. 

PSS ry tekee konkreettista ympäristöhuolto-

työtä saaristossa, rannoilla ja järvillä. Yhdistys 

rakentaa ja huoltaa jätepisteitä, kuivakäymälöitä 

ja veneiden imutyhjennyslaitteita sekä järjestää 

romun ja vaarallisen jätteen erilliskeräyksiä. PSS 

ry ylläpitää lähes 200 Roope-palvelupistettä ym-

päri maata. 

PSS ry huoltaa myös luonnon- ja retkisatamia 

erityisesti Järvi-Suomessa, Saimaalla ja Päijän-

teellä. 

Roope-palveluiden käyttäjien toivotaan olevan 

PSS ry:n jäseniä. 

LÄS PÅSVENSKASPV.FI/NAUTIC
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S
uomen Purjehdus ja Veneily täyttää vuonna 2021 
pyöreitä. Suomen Veneilyliitto ja Suomen Purjeh-
tijaliitto yhdistyivät 1. tammikuuta 2011, ja pienen 
uhmaiän jälkeen meistä on hitsautunut varsin toi-
miva ja yhteen hiileen puhaltava toimija. Teini-ikä 

lähestyy, mutta suuntaamme sitä kohti luottavaisina uuden venei-
lystrategiamme, Visio 2030:n voimin.

Liittoamme ja sen 10-vuotista taivalta kuvaa hyvin sloganimme 
Yhdessä Vesille. Se on sateenvarjo, joka kokoaa alleen reilut 300 
seuraamme ja yli 40 luokkaliittoamme. Jäseniä seuroissamme on 
61 200, ja kuulumme kesälajien suurimpien ja huippu-urheilussa 
menestyneimpien lajiliittojen joukkoon.

Uudessa strategiassamme haluamme tavoittaa seurat ja niiden 
jäsenet entistä paremmin ja vahvistaa rooliamme koko veneilyn 
kenttää tukevana vastuullisena organisaationa. Päivitämme koulu-
tuksiamme vastaamaan entistä enemmän veneilyn trendejä, vahvis-
tamaan veneilyturvallisuutta ja lisäämään veneilijöiden ympäristö-
tietoutta. Kehitämme samalla digitaalista oppimisympäristöämme.

Innostamme uusia aikuisia harrastajia lajin pariin Aloita venei-
ly -materiaaliemme ja lajikokeilujen avulla. Hyvin alkanut Lasten 
purjehduskoulu -konseptimme jatkuu ensi kesänä seuroissa ympäri 
maan.

Laskemme vuonna 2021 vesille tuoreen vastuullisuusohjel-

Yhdessä vesillä jo 10 vuotta

S
egling och Båtsport i Finland fyller jämt i år. Finlands 
Båtförbund och Finlands Seglarförbund gick sam-
man den 1 januari 2011, och efter en liten trotsålder 
har vi svetsats ihop till ett starkt och samstämmigt 
förbund. Tonåren närmar sig men, vi ser fram emot 

dem styrkta av vår nya strategi – Vision 2030.
Vårt förbund och dess 10 års färd beskrivs träffande av vår slo-

gan, Tillsammans till Sjöss. Den är ett paraply som 
samlar våra 300 föreningar och 40 klassförbund. 
Vi har 61 200 medlemmar i våra föreningar, vi 
är en av de största sommargrenarna och ett 
avde mest framgångsrika förbunden inom 
finländsk elitidrott.

Med vår nya strategi vill vi nå fören-
ingarna och deras medlemmar ännu 

bättre och förstärka vår roll som en 
ansvarsfull organisation som stöd-

jer hela grenen. Vi uppdaterar 
våra utbildningar för att bättre 
motsvara båtlivets trender, för-
bättra båtsäkerheten och ökar 
båtfolkets miljömedvetenhet. 
Samtidigt utvecklar vi våra 
digitala tjänster.

mamme, joka tarjoaa työkaluja ja opastusta muun muassa reiluun 
urheiluun ja yhdenvertaisuuteen liittyen. Noudatamme puhtaan ur-
heilun periaatteita ja luomme edellytykset huippu-urheilijoidemme 
menestykselle maailmalla. 

Juhlimme merkkivuottamme suuntaamalla Seuramatkalla-
kiertueelle seuroihin etelästä pohjoiseen. Odotamme innolla sitä 
vuorovaikutusta, jonka henkilökohtaiset kohtaamiset toimistom-
me henkilöstön ja seurakentän käytännön taitajien välillä mahdol-
listavat. Samalla luomme tiiviin asiantuntijaverkoston seurojen ja 
toimiston välille.

Poikkeuksellinen vuosi 2020 on ollut jokaiselle lajiliitolle haas-
tava, mutta kiitos suomalaisten ulkoiluinnon ja vesistöjemme kut-
suvan kauneuden, oli veneily vireämpää kuin koskaan. Toivomme, 
että vuosi 2021 tuo tullessaan mahdollisuuden kohdata suunnitel-
miemme mukaisesti kasvotusten, mutta jos ei, olemme hyvin varau-
tuneita myös sähköisiin kohtaamisiin. Jo talven aikana tapaamme 
monipuolisissa webinaareissamme.

Valoisaa veneilyvuotta 2021 toivottaen,

JAN JANSSON

Liittohallituksen puheenjohtaja

JUHLAVUOSI

ALKAA NYT

Redan 10 år tillsammans till sjöss
Vårt Ut på sjön-material skall inspirera vuxna nybörjare och ger 

möjlighet att pröva grenen. Barnens Seglingskola har startat väl och 
fortsätter sin verksamhet nästa sommar i hela landet.

Vi lanserar vår nya hållbarhetsagenda år 2021, som erbjuder 
verktyg och handledning bland annat för rent spel och jämställdhet. 
Vi följer principen för ren idrott och säkerställer förutsättningarna 
för våra elitidrottare att lyckas globalt. 

Förbundets 10 års jubileum firar vi med en föreningsturné ge-
nomhela landet, från söder till norr. Vi ser fram emot den interak-
tion som möjliggörs genom personliga möten mellan förbundets 
personal och funktionärerna på föreningsfältet. Samtidigt knyter 
vi ihop förbundets personal och föreningarnas funktionärer till ett 
tätt expertnätverk.

Det exceptionella året 2020 har varit utmanande för alla idrotts-
förbund, men tack vare finländarnas friluftsintresse och våra vack-
ravattendrag var båtlivet aktivare än någonsin. Vi hoppas att sä- 
songen 2021 ger möjlighet att få träffas fysiskt igen, men om så 
inte är fallet är vi väl förberedda för att mötas elektroniskt. Redan 
under inkommande vinter kommer vi att träffas på våra mångsidiga 
webinarier.

Med önskan om en ljus båtsäsong 2021,
 
JAN JANSSON

Förbundsstyrelsens ordförande

S
uomen Purjehdus ja Veneily viettää tänä vuon-

na kymmenenvuotisjuhlaansa. Kolmipäiväinen 

Yhdessä Vesille -virtuaaliviikonloppu käynnistää 

juhlavuoden. Viritä itsesi SPV:n verkkosivuille tai 

Youtube-kanavallemme, niin pääset seuraamaan 

suoraa veneilyaiheista lähetystä. 

Luvassa on jännittäviä vieraita ja ajankohtaisia tarinoita 

muun muassa merikarhuistamme maailmalla, vastuullisis-

ta veneilyratkaisuista ja vinkkejä hyvään harrastamiseen. 

Taltioinnit löydät tapahtuman jälkeen Youtube-kanaval-

tamme.

Perjantai 12.2. - Suomalaiset maailman merillä
18-18:30 Purjehtijan polku junnusta huipulle

• Keskustelijat: Ronja Grönblom, Vili Kaijansinkko

18.30-18.50 Sailing Team Finland ja huippupurjehtijan arki

• Videotervehdys Lanzarotelta

 

19-19.50: 2000-luvun menestynein kesälajimme

• Keskustelijat: Thomas Johanson ja Sari Multala

20-20.50: Maailman paras kilpaveneilymaa

• Keskustelijat: Sami Seliö ja Marcus Johnsson

21-21.50: Merikarhut maailman ympäri

• Keskustelijat: Tapio Lehtinen ja Thomas Johanson

YHDESSÄ VESILLE
-virtuaaliviikonloppu 12.-14.2.2021

Lauantai 13.2. - Vastuullisesti vesillä
16-16.50 Huolla vene vastuullisesti

• Keskustelijat: Hanna Haaksi (PSS) ja Mirja Rosenberg (SPV)

17-17.50 Matkaveneilijän satamat

• Keskustelijat: Iiro Kinnanen ja Minna Keinänen-Toivola 

 (SBSmallports)

18-18.50 Veneile turvallisesti

• Keskustelijat: Harri Sane ja Veli-Pekka Nurmi (OTKES)

19-19.50 Puhtaampien merien puolesta

• Keskustelijat: Raija Alapeteri (Ocean Ladies) ja Tapio Lehtinen 

Sunnuntai 14.2. Kesän paras harrastus
16-16.50: Vesillä vauvasta vaariin 

• Keskustelija: maajoukkueen fysioterapautti  Pia Nirkko.  

 Videot: Lasten Purjehduskoulu, Aloita veneily, Purjehdusliiga 

 

17-17.50: Aloita kilpaveneily 

• Koko perheen hauska harrastus. Videot: näin pääset kilpa-

 veneilyn alkuun. 

 

18-18.50: Meretniemien tarina 

• Keskustelijat: Suomeen palanneet Tuomo ja Riikka 

 Meretniemi lapsineen & elämä purjeveneessä.

19-19.50: Katse kohti kesää

Suora lähetys kesään
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Komitean tehtävänä on edistää ja kehittää vesistöjen kestä-
vää ja ympäristöviisasta käyttöä. Pyrimme luomaan järjes-
telmän, jossa paikalliset seurat voivat vaikuttaa alueiden 

veneily-ympäristöön myönteisesti. Työssä korostuu, että veneilijöil-
le välitetään asianmukaista tietoa veneilyn ympäristövaikutuksista.

Komitea pyrkii lisäämään jäsenseurojen toimijoiden ja jäsenten 
tietoisuutta esimerkiksi jätehuollon kehittämisestä. Myös yleiset 
satamaolosuhdeasiat sekä seurojen tukikohtien kesä- ja talvisäily-
tyksen ympäristövaikutukset on huomioitava. Tuemme SPV:n vas-
tuullisuusohjelman mukaisia toimia ja osallistumme seuroille suun-
natun ympäristöoppaan ja SPV:n ympäristöohjelman laadintaan.

Komitea on laatinut tavoiteohjelman, jossa on lyhyen aikavälin 
(3 vuotta) tavoitteet liittyvät konkreettisiin asioihin kuten pohja-
maalien käytön välttämiseen sisävesillä ja murtovesialueilla. Keski-
pitkänä (3–5 vuotta) tavoitteena on vaikuttaa EU:n satamien jätedi-
rektiivin mukaiseen toimiin. Se koskee palvelu-, vieras- ja kotisata-
mien kehittämistä ja esim. jätehuollon suunnittelua. Pitkäaikaisena 
(yli 5 vuotta) tavoitteena on suunnata veneilyä kohti ilmastoviisasta 
toimintaa, joka lopulta tähtää hiilineutraaliuteen niin veneilyn kuin 
veneiden tuotannon ja ylläpidon kannalta.

Tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta ne noudattavat yhteis-
kunnassa vallalla olevia ympäristö- ja toimintanormeja.

NAUTIC-UUTISIA

TEKSTI HARRI SANE

Vauhdikkaita esityksiä tarjoavat muun muassa Kari ”Ruffe” 
Nurmi aiheista ”Maakravut yksin merellä” ja ”Viiden poh-
jamaalin testit viime kesänä” sekä Tuomo Meretniemi, jo-

ka kertoo lapsiperheen maailmanympäripurjehduksesta. Otamme 
myös videoyhteyden maailmanympäripurjehtija Ari Huuselaan ja 
saamme tuoreet kommentit kilpailusta. 

Tämä perinteinen veneilytapahtuma striimataan nettiin, ja pai-
kan päälle voi tulla tilanteen niin salliessa. 

Kotimaan matkailu lienee koronan vaikutuksesta merkittävässä 
osassa ensi kesänä, ja veneily on tunnetusti hyvä tapa lomailla. Ve-
neilylauantai esittelee veneily- ja purjehdusmahdollisuuksia Itäisellä 
Suomenlahdella. 

Tilaisuuden juontaa Samuli Leisti, ja esillä on veneilymahdol-
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Telakointi on iloinen asia.

Ympäristö on sitä  
mikä ympäröi meitä
SPV:n Veneilytoimikunnan alaisuuteen on viime vuoden aikana  
perustettu Ympäristökomitea. 

Ympäristökomitean jäsenet:

pj. Topiantti Äikäs, VT, LrPS, Lappeenranta

Hanna Haaski, NPS, PSS ry, Naantali

Seppo Helsten, OM, Oulu

Sari Karjomaa, EPS, Espoo

Mirja Rosenberg, SPV, Helsinki

Tervetuloa Veneilylauantaihin 6.3.2021!

lisuuksia eri kanteilta. Järjestäjinä toimivat Kymen Navigaattorit, 
Kotkan Moottoriveneseura, Kotkan Pursiseura ja Cursor kutsuvat 
sinut mukaan lauantaimatkalle merelliseen maisemaan. 
Lue lisää: spv.fi/tapahtumakalenteri
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Vene 21 Båt verkossa -tapahtuma 
esittelee sinulle veneet, välineet, 
varusteet ja palvelut, unohtamatta 
tietenkään messutarjouksia ja 
mielenkiintoista ohjelmaa!

Tapahtumasivusto avataan 12.2.2021 
osoitteessa venemessut.fi!

12.–21.2.2021

venemessut.fi
#venemessut

Venemessut tänä 
vuonna verkossa

Vene 21 Båt verkossa -tapahtuma kokoaa 12.–21. helmikuuta  
yhteen veneet, veneilytarvikkeet ja varusteet sekä vesiharrasteet.  
Tarjolla on ohjelmaa, yrityssivujen tuote-esittelyjä, hyviä tarjouksia 

ja mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa chatin kautta. Tapahtuma 
on veloitukseton kävijöille.

- Venemessujen järjestäminen on tärkeää nyt poikkeuksellisena aikana. 
Kotimaan matkailu on kasvussa ja veneily kiinnostaa entistä enemmän. Ha-
luamme tukea venealaa ja veneilyä unohtamatta veneilijöitä ja vesiharrastajia, 
kertoo tapahtumasta vastaava Juha Kuusla Messukeskuksen tiedotteessa.. 

Vene 21 Båt verkossa -tapahtuma tarjoaa ohjelmaa sekä veneilijöille että 
veneilyn aloittamista harkitseville ja vesiharrastuksista kiinnostuneille.  Uudet 
ohjelmat julkaistaan perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina – kuutena päivänä 
tapahtuman aikana. Venemessujen virallisen ohjelman lisäksi tarjolla on myös 
mukana olevien yritysten tuottamaa ohjelmaa. Venemessuille voi palata aina 
uudestaan ja ajoittaa vierailunsa silloin, kun parhaiten sopii, sillä ohjelmat löy-
tyvät tallenteina julkaisuajankohdan jälkeenkin. 

Venemessujen ohjelma nostaa esille moottoriveneiden uutuusmalleja, 
purjehdusta, matkailua ja veneilytarinoita. Omat osionsa on veneilyn aloit-
tamisesta kiinnostuneille, kalastajille ja vesiharrastajille. Verkkotapahtumassa 
esitellään myös historiallisia veneitä.

Ohjelma kertoo muun muassa mitä veneen ostamisessa kannattaa ottaa 
huomioon, miten veneitä huolletaan ja millaista koulutusta on tarjolla. Mat-
kailuosiossa kerrotaan muun muassa Ahvenanmaan ympäri veneilystä, Viron 
kohteista ja Helsingin päiväretkikohteista.  

Verkkotapahtumassa julkaistaan Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n ja Suo-
men Messusäätiön Vuoden vierasvenesatamat 2021 -palkinnon ja Suomen 
Messusäätiön rahoittaman Pelasta Itämeri -palkinnon saajat sekä Messujen 
vene, jonka ovat valinneet venelehtien toimittajat.  
Lue lisää: venemessut.fi 

Vesillä liikkuminen  
ennätysvilkasta 2020

Veneiden ensirekisteröinnit olivat vuonna 2020 selvässä kasvussa. Näistä 
97 prosenttia oli moottoriveneitä tai vesiskoottereita. Uusia vesikul-
kuneuvoja rekisteröitiin 4 769 kappaletta, mikä oli 19 prosenttia viime 

vuotta enemmän. 
- Viime kesänä korona ja lämpimät ilmat nostivat kiinnostusta veneilyyn. 

Rekisteröinti on tärkeää vesillä liikkumisen turvallisuuden näkökulmasta esi-
merkiksi valvonta ja pelastustoiminnassa, vesialueiden käytön suunnittelussa 
ja turvallisuuden parantamisessa, toteaa tiiminvetäjä Suvi Toppari Traficomin 
tiedotteessa. 

- Voisikin sanoa, että uusi vesiliikennelaki, joka kokoaa veneilijöitä koskevan 
ohjeistuksen yksiin kansiin, tuli voimaan juuri sopivasti veneilijöiden – niin 
uusien kuin vanhojenkin – arkea helpottamaan.

Suurin osa ensirekisteröidyistä vesikulkuneuvoista oli vuonna 2020 tuttuun 
tapaan moottoriveneitä, mutta myös vesiskoottereita ensirekisteröitiin paljon. 
Uusien moottoriveneiden määrät ovat lisääntyneet viime vuotisesta 21 prosent-
tia. Uusia purjeveneitä rekisteröitiin vain 21 kappaletta.
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Itämeri Suomen luonnossa
VEDENALAISEN LUONNON lajiopas sukeltaa Itämeren pinnan alle – 
Suomen rannikolla ja merenpohjilla, rannoilla ja merenlahdissa.

Kirjassa esitellään noin 150 yleisintä levää, kasvia ja eläintä, joiden tun-
nistus sujuu vaivatta upeiden kuvien ja lajiopastuksen avulla. Mukana on 
tietoa Itämeren erityispiirteistä, ”Näin tutkit Itämerta” -osio sekä Itämeren 
tilaa ja tulevaisuutta koskevaa ajantasaista tietoa. 

Ensimmäinen kattava Itämeren lajiston tunnistusopas sopii mökkiläisille, 
veneilijöille ja kaikille meriluonnon ystäville. Oppaassa lajintunnistuksessa 
auttavat lajeista otetut valokuvat. Opas sopii hyvin myös niille, jotka eivät 
ole aikaisemmin perehtyneet Itämeren lajistoon. Taskukokoinen opas on 
helppo ottaa mukaan, jos lähtee vaikkapa saaristoon. 

Tekijät: Heidi Arponen, 
Nina Brander, Katja Mäkinen
Sivumäärä: 176
Kustantaja: 
Kustannusosakeyhtiö Otava

Talven lukuvinkit
Nautic poimi uusimpien julkaisujen joukosta merellistä lukemista  
talvi-iltoihin.

TEKSTIT JA KUVAT KUSTANTAJAT

JUHA PASANEN kertoo havainnollisesti ja käytännönläheisesti, 
mitä tietoja ja taitoja venepäällikön tulee hallita vastatakseen 
vesikulkuneuvon kulusta. Kirja on kirjoitettu korostaen ennen 
kaikkea turvallisuutta ja päällikön vastuuta kaikissa olosuhteissa. 

Kirjan tiedoilla ja SPV:n käytännön veneilijä- ja 
venepäällikkökursseilla opituilla taidoilla voit veneillä omalla 
tai vuokraveneellä niin Suomessa kuin muuallakin. Päällikkönä 
toimiminen on parhaimmillaan nautinnollista ja palkitsevaa. Koe 
vapaus liikkua vesillä turvallisesti luonnonvoimien keskellä. 

SPV julkaisee Taitava venepäällikkö kirjan alkuvuodesta 2021. 
Kirjaa voi ostaa SPV:n verkkokaupasta ja kirjakaupoista. 

Tekijä: Juha Pasanen
Kustantaja: SPV
www.spv.fi/verkkokauppa

Itämeren tarina - Karttojen matkassa keskiajalta nykyaikaan

Taitava venepäällikkö

KUNINGAS, JOSTA TULI merirosvo. Merirosvo, josta tuli le-
genda. Itämeren herruudesta taistelevat serkukset. Merenpohjassa 
makaavat tuhannet hylyt. Kaasuputki, joka yhdisti idän ja lännen 
mutta jakoi maailman. Ensimmäiset kartanpiirtäjät, jotka kertoivat 
pohjoisen meren ja sen rannikoiden tarinat kartoillaan.

Itämeren tarina on jännittävä aikamatka ja kiehtova matkaopas 
Itämeren monikasvoiseen maailmaan keskiajalta nykyaikaan. Itä-
meri näyttäytyy kirjassa väylänä, jonka aalloilla ovat kohdanneet 
niin yksittäiset seikkailijat kuin kokonaiset laivastot. Kirja kertoo 
vuosisatoja jatkuneesta vilkkaasta merellisestä vuorovaikutukses-
ta, tiedosta, taidoista ja tuotteista, jotka ovat muokanneet ihmisten 
elämää ja maailmankuvaa Itämeren rannoilla.

Itämeren maailma avautuu kirjassa karttojen kautta. Teos 
tarjoaa harkitun kattauksen historiallisesti merkittäviä karttoja sekä 
ajankohtaisia nykykarttoja. Kirja paljastaa oivaltavasti, miten kartat 
auttavat ymmärtämään Itämeren alueen historiaa ja nykyaikaa. 
Samalla teos kertoo, kuinka kartoilla on sekä välitetty tietoa että 
vaikutettu mielikuviin Itämerestä ja sen rannoilla elävistä ihmisistä 
viikinkiajoista nykypäiviin.

Itämeren tarina on ilmestynyt myös ruotsiksi nimellä Östersjön  
på kartan. 

Tekijä: Marjo T. Nurminen
Sivumäärä: 367
Kustantaja: John Nurmisen 
Säätiö

Itämeren majakat 
UPEASTI KUVITETTU teos vie lukijan matkalle tutustumaan Itämeren 
rantojen lukuisiin majakoihin.

Magnus Rietz on vieraillut neljän vuoden aikana yli kahdellasadalla 
majakkapaikalla kaikissa Itämeren maissa: Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, 
Puolassa, Liettuassa, Latviassa, Virossa, Venäjällä ja Suomessa. Tuloksena 
on syntynyt loistelias ja ainutlaatuinen kuva-aineisto paikoista, joissa har-
vemmin käydään.

Teoksen lähes kolmesataa valokuvaa ovat kunnianosoitus majakoiden 
kauneudelle, niin ulkoiselle kuin sisäiselle, sekä ympäristöille, joihin ne on 
rakennettu. Kuvia säestävissä pikku tarinoissa Rietz kertoo havainnoistaan 
ja esittelee lyhyesti majakoiden historiaa.

Ruotsalainen valokuvaaja-kirjailija Magnus Rietz on merenkulun am-
mattilainen, farologi (majakkatuntija) ja rannikkojääkäri. Hän innostui 
majakoista purjehtiessaan Itämerellä 1980-luvun puolivälissä ja oli myös 
perustamassa Ruotsin majakkaseuraa vuonna 1996.

Kirja on ilmestynyt myös ruotsiksi: 
Fyrar runt östersjön

Tekijä: Magnus Rietz
Sivumäärä: 415 sivua
Kustantaja: Tammi

TORQEEDO TRAVEL -AKKUPERÄMOOTTORI
– IDEAALI RATKAISU APUJOLLAAN

 Kevyt, paino mallista riippuen 15,5–17,5 kg.
 Purettavissa osiin kuljetusta ja latausta varten (akku, riki, ohjauskahva).
 Lataus vakiona tulevalla verkkovirtalaturilla, aurinkopaneelilla (lisäv.)

tai 12V-pistokkeesta (lisäv.).
 Moottorissa ei tiikkejä tai säilytystiloja sotkevia polttonesteitä tai öljyjä.
 Käytössä päästötön ja lähes äänetön.
 Pitkä toiminta-aika ja -säde.

Lähimmät jälleenmyyjät löydät osoitteesta torqeedo.fi
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S
uurin osa maajoukkuees-
ta harjoitteli vuonna 2020 
kotimaassa enemmän kuin 
monena vuonna yhteensä. 
Kevät ja kesä tarjosivat oi-

vat puitteet purjehdukselle, mutta talven 
tullen maajoukkue on jakautunut treenaa-
maan Portugalin Vilamouraan ja Espanjan 
Lanzarotelle.

Itse lajiosaamisen lisäksi purjehdus edel-
lyttää raudanlujaa fyysistä kuntoa, joka tuo 
etumatkaa niin kevyen kelin pumppauksiin 
kuin maitohapon makuisiin kovan kelin 
lähtöihin.

Miten maajoukkue treenaa fysiikkaa? 
Nautic kysyi EM-kisoissa 2020 seitsemän-
neksi Janne Järvisen kanssa purjehtineelta 
Nacra 17 -kippari Sinem Kurtbaylta, alle 
23-vuotiaiden kolminkertaiselta Finnjolli-
en maailmanmestari Oskari Muhoselta 
ja olympiapaikkansa jo Tokioon varmista-
neelta MM-hopeamitalisti Tuula Tenka-
selta, miten he harjoittelevat, palautuvat 
ja syövät.

Millaista oheisharjoittelusi 
on? Mitä lajeja harrastat?
Sinem: Pelaamme tiimimme kanssa to-
si paljon padelia. Aiemmin harrastimme 
tennistä, mutta padel on sosiaalisempaa 
ja siihen voi osallistua koko treeniryh-
mämme. Laji treenaa paitsi kuntoa, myös 
tiimityötä. Lisäksi tiimimme tykkää kii-
peilystä (boulderointi). Sitä voi harrastaa 
lähes missä vain. Kiipeily on yllättäen tosi 
samanlaista kuin purjehdus, ja se treenaa 
koko kroppaa. Se, että tekee purjehduksen 
lisäksi 1-2 tuntia päivässä jotain ihan muu-
ta, on tosi virkistävää.

Oskari: Käyn salilla ja sen lisäksi teen 
kestävyysharjottelua rullasuksilla, pyörällä, 
uiden tai juosten ja talvella tietysti hiihtäen. 
Näiden lisäksi käyn pelaamassa epäsään-
nöllisen säännöllisesti lätkää, salibandya, 
korista ja tennistä.

Tuula: Täällä Lanzarotella pääasiassa 
pyöräilen ja teen kotisalilla voimatreenejä 
sekä pilatesta ja huoltavaa. Tykkään maas-
topyöräilystä ja lumilautailusta, mutta niitä 

välttelen olympiavuonna loukkaantumisris-
kin vuoksi.

Miten treenaat fysiikkaa 
leireillä? Entä kisapäivinä?
Sinem: Espanjalainen fysiikkavalmen-
tajamme suunnittelee treenimme sen 
mukaan, miten intensiivistä purjehduk-
semme viikolla on. Kisapäivinä teemme 
lähinnä lihasten aktivointia ja pienten 
vammojen ennaltaehkäisyä esimerkiksi 
tekemällä bungee-treenin ennen purjeh-
dusta.

Oskari: Kotimaassa teen valmentajani 
Erik Piispan ohjeiden mukaan noin kol-
me punttitreeniä viikoittain, minkä lisäksi 
teen kolmesta neljään kestävyysharjoi-
tusta. Lisäksi käyn kerran tai kaksi kertaa 
viikossa pelaamassa esimerkiksi salibandya 
tai tennistä. Vesitreenit tulevat sen päälle. 
Ulkomailla painotus on selkeästi enemmän 
lajiharjoituksissa.

Kisapäivinä treeni riippuu kisan rasit-
tavuudesta ja merkityksestä. Esimerkiksi 

Rautaisessa
kunnossa
Eri olympialuokissa on eri vaatimukset purjehtijan fysiikalle,  
painolle ja pituudelle. Yhteistä on kuitenkin se, että tuloksenteko  
kysyy taktisten taitojen lisäksi kuntoa.

TEKSTI IINA AIRIO KUVAT TAPIO NIRKKO JA NOORA RUSKOLA
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Utimec LF 700 Transmixer

Utimec LF 600 Transmixer

Utimec LF 500 Transmixer

Utimec LF 700 Agitator

Utimec LF 600 Agitator

Utimec LF 130 Material Regular 

Utimec LF 130 Material Flat 

Utimec LF 090 Dumper

Multimec LF 100 

Utimec LF 1000 Water

Utimec LF 1000 Fuel

Spraymec LF 050 VC

MM-kilpailuiden aikana teen vain palaut-
tavan harjoituksen, mutta treenikisassa 
saatan käydä puntilla. Teen aina myös pa-
lauttavan harjoituksen.

Harjoitusten kestot vaihtelevat paljon, 
mutta yleisesti punttitreeni on vajaa kaksi 
tuntia ja kestävyysharjoitukset ovat yhdes-
tä kolmeen tuntia. Keskitymme toiminnal-
liseen voimaharjoitteluun, joka on myös 
tuottanut tulosta.

Tuula: Tällä leirilläni Lanzarotella tree-
naan fysiikkavalmentajani Mika Saaren 
ja purjehdusvalmentajani Jon Emmettin 
ohjeiden mukaisesti kolme tai neljä päivää 
putkeen, ja sen jälkeen on lepopäivä. Suu-
rimpana osana päivistä ohjelmassa on sekä 
vesitreeni että fysiikkatreeni, yhteensä kol-
mesta viiteen tuntia päivässä. 

Kisapäivinä teen vain herättelevän tree-
nin, ja kisan jälkeen mahdollisesti palaut-
tavaa pyöräilyä ja venyttelyä. Kotimaassa 
fysiikkatreenit ovat melko samanlaisia kuin 
leireillä, mutta nyt talvella pääsen hiihtä-
mään. Se on suosikkitreenimuotoni.

Oletko kärsinyt viime  
vuosina vammoista?
Sinem: Tokio 2020 -projektin aikana olen 

loukannut selkäni ja olkapääni. Selkäkipuun 
auttoi, kun keskityimme fysiikkatreenissä 
ja kehonhuollossa enemmän yläselkään 
ja oikeaan asentoon. Nacra 17 -luokka on 
kuluttavaa olkapäille. Fysioterapeuttimme 
avulla pystyin kuitenkin purjehtimaan ja 
toipumaan samanaikaisesti. Vammaan ja 
sen ennaltaehkäisyyn auttaa olkapään pien-
ten lihasten vahvistaminen.

Oskari: Olen siitä onnellisessa asemas-
sa, että minulla ei ole ollut merkittäviä vam-
moja urani aikana. Pyrin pitämään asian ta-
sapainoisella harjoittelulla ja ruokavaliolla 
samana myös jatkossa.

Tuula: Onnekseni olen välttynyt viime 
vuosina vammoilta.

Miten palaudut ja nukut?
Sinem: Nukun yleensä 8-10 tuntia, rank-
kojen päivien jälkeen helposti yhdeksän 
tuntia. Hyvä ja riittävä uni on erittäin tär-
keää suorituskykyni ja mielialani kannalta. 
Palautumisen kannalta minulle on tärkeää 
viettää aikaa lähimpien ystävieni kanssa. Se 
tuo energiaa. 

Oskari: Nukun noin 8-10 tuntia. Palaut-
tavaa aikaa vietän usein kouluhommien, ka-
vereiden tai viihteen parissa.

Tuula: Pyrin nukkumaan 8-9 tuntia. 
Tällä hetkellä suurin osa vapaa-ajastani 
kuluu opiskellessa. Silloin, kun on ylimää-
räistä aikaa, retkeilen, vietän aikaa läheisten 
kanssa ja luen.

Miten ruokavalio vaikuttaa 
suorituskykyysi?
Sinem: Lopetin punaisen lihan ja kanan 
sekä lähes kaikkien maitotuotteiden syön-
nin lokakuussa 2020. Syön välillä kalaa ja 
vähän juustoa, mutta muuten olen lähes 
vegaani. Muutos oli todella helppo, ja sen 
sai aikaan huoleni ympäristöstä, eläinten 
kohtelusta sekä ymmärrys siitä, etten 
tarvitse lihaa. Oloni on ollut rauhallisem-
pi, ajatukseni ovat olleet kirkkaampia ja 
päätöksenteko on ollut helpompaa.  

Oskari: Ruokavalioni on suhteellisen 
monipuolinen ja tykkään tehdä ruokaa. 
Joudun syömään aika paljon, että saan pi-
dettyä painoni tarpeeksi korkeana. Olen 
huomannut, että oikeanlainen ruokavalio 
auttaa palautumiseen.

Tuula: Olen yrittänyt keskittyä siihen, 
että saan riittävästi hiilihydraatteja.

Koen, että palautumisen kannalta tär-
keintä on se, että saa riittävästi energiaa.
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N
auticin ilmestyessä hel-
mikuussa Ari Huusela 
on toivon mukaan hyvää 
vauhtia matkalla Rans-
kaan. Juttua kirjoittaessa 

tammikuun lopussa Huusela oli kiertänyt 
Kap Hornin ja päässyt turvallisesti Atlantin 
puolelle. 

Yannick Bestaven oli ehtinyt voittajana 
Vendée Globen maaliin, ja Charlie Dalin, 
Louis Burton ja Thomas Ruyant olivat 
saapuneet Les Sables d’Olonneen.

- Viikko ennen Hornia oli äärimmäi-
nen fyysisesti ja henkisesti myös, olosuh-
teet olivat ahdistavan pelottavat. Lisäksi 
tietysti oli ”suorituspaineet”, joita olen 
koittanut pitää taka-alalla, mutta väis-
tämättä ne tuolla takaraivossa painavat. 
Tämä jo 25 vuotta sitten jollain tavalla 
”herännyt” ajatus Vendée Globesta kul-
minoitui tuohon Kap Hornin kiertoon 
ja Atlantille paluuseen, Huusela kirjoitti 
Facebook-sivullaan.

- Tämän saavutuksen takana on iso 
joukko läheisiä ja vapaaehtoisia, jotka ovat 
suorastaan raataneet unelman toteutumi-
sen eteen, puhumattakaan sponsorien ja 
purjehduspiirien sekä suuren yleisön tues-
ta. En halunnut olla se heikoin lenkki, joka 
ei selviäisi haasteesta, vaikka haaste omaa 
luokkaansa onkin.

Ari Huuselasta, 58-vuotiaasta len-
tokapteenista, on tullut koronan 
koettelemassa maassa seurattu 

sankari. Huuselan tunnelmia, etenemistä 
ja tiukkoja tilanteita jännitetään ruutujen 
ääressä ympäri Suomen – ja maailman.

- Tiesimme etukäteen, että Vendée Glo-
be -kipparien suosio on maailmanlaajuisesti 
suuri. Se, mikä on yllättänyt, on ei-purjehti-
vien penkkiurheilijoiden osuus. Se rikastaa 
yhteisöllisyyttä, Huuselan Team manager ja 
puoliso Niina Riihelä sanoo.

- Arin seuraajien huippupositiivisuus ja 
mukanaelämisen monipuolisuus ilahduttavat 
myös. Kaikki tuntuvat saavan lisävirtaa tästä 
kisasta; seuraajat, tiimi, sponsorit ja Ari itse. 

Helsingin Sanomat on noussut 
viime vuosina valtakunnalliseksi 
purjehdusmediaksi. Tapio Leh-

tisen perinteitä vaaliva Golden Globe Race 
herätti suomalaisissa suurta mielenkiintoa, 
ja Huuselan vauhdikas Vendée Globe täy-
dentää sinivalkoista yksinpurjehdushuu-
maa.

- Lehtisen ja Huuselan jutut ovat saaneet 
yllättävän hyvän vastaanoton lukijoissam-
me – myös muiden kuin urheilufanien jou-
kossa. Lukijoita kiinnostaa yksinpurjehduk-
sen eksotiikka, erikoisuus ja mahdollinen 
vaaran momentti. Voi sanoa, että mitä dra-

MERTEN 
SUPERSANKARI

Yksinpurjehduksen vaarat ja seikkailut kiehtovat suomalaisia. Se näkyy niin 
Ari Huuselan somekanavilla kuin Helsingin Sanomien verkkolaskureissakin.

TEKSTI IINA AIRIO  KUVAT JARI SALO

Marianna Puuperä: ”Ari on aina ollut 

tosi selväpäinen ja reipas huolimatta 

siitä, että varmasti reissulle on mahtu-

nut pelottavia ja epämielyttäviä hetkiä. 

Pääasiassa hän on pysynyt tosi posi-

tiivisena, mutta joskus kun on vähän 

pintaa raaputtanut, hän on kertonut 

jostain kurjemmista asioista. Varmasti 

hänen on välillä vain tehnyt mieli jutella 

ihan muistakin asioista, onhan matka 

aikamoisen pitkä olla tuppisuuna.

The Happy Sailor -nimi sopii niin hy-

vin Arille. Ihailen kovasti hänen positii-

vista asennettaan!”

maattisemmat tapahtumat, sitä enemmän 
se kiinnostaa, toimittaja Ari Pusa Helsingin 
Sanomista kertoo.

Lehtisen jutuilla oli kilpailun aikana sään-
nöllisesti yli 10 000 verkkolukijaa. Haastat-
telumateriaalit Pusa sai radioamatöörien 
välityksellä, kun taas Huuselaan Pusa on 
yhteydessä vähintään kaksi kertaa viikossa 
Whatsapp-puhelulla. Huusela lähettää myös 
jatkuvasti tuoreita kuvia, kun taas Golden 
Globe Racesta se ei ollut mahdollista.

- Seuranta on tästä johtuen ollut sään-
nöllisempää Huuselan kohdalla, ja sen myö-
tä myös lukijamäärät ovat olleet kovempia.

- ”Huusela teki elämänsä vaikeimman 
jiipin” -jutun luki yli 50 000 verkkokävijää. 
Se on hurja määrä urheilujutulle, ja artikkeli 
oli sinä päivänä yksi HS:n luetuimmista ver-
kossa, Pusa sanoo.

Kun Huusela starttasi kilpailuun, 
oli selvää, ettei hän pysty kilpai-
lemaan kärkisijoista uusimpia ja 

nopeimpia veneitä vastaan. Ensimmäisenä 
pohjoismaalaisena Vendée Globeen star-
tanneen taktiikkana oli ottaa varman päälle 
ja tuoda vene ehjänä maaliin.

Samalla Huusela on tarjonnut elämyksiä ja 
jännitystä lajirajat ylittävälle seuraajakunnalle 
sekä tehnyt suomalaista purjehdushistoriaa. 
”The Happy Sailor” on syystäkin onnellinen.

Janne Riihelä: ”Sanonta ”mennään 

yhdessä” pitää mielestäni todella hyvin 

paikkansa. Niin monta silmäparia vah-

tii yötä päivää pikku paatin etenemistä 

ruudulla. Joka kerta kun seurannasta 

on nähnyt haastavia kelejä, ajatukset 

vaeltavat väkisinkin merelle lukuisia 

kertoja päivässä. Väsyttääkö Aria? 

Onko veneessä kaikki hyvin? Tuntee-

kohan hän koti-ikävää, kun meri möy-

ryää viidettä päivää? Veneen tekniikan 

puntarointi tuo heti satoja mietintöjä. 

Käyn mielessäni läpi ääniä, liikkeitä ja 

tuntemuksia, joita purjehtija saattaa 

kyseisellä hetkellä kokea kymmenien 

tuhansien mailien päässä minusta. Kai 

sitä voi kutsua eläytymiseksi.”

Jukka Jaskari: ”Kahden tunnin välein 

50 kilometriä kerrallaan etenevää pis-

tettä on seurattu yötä päivää. Taisi olla 

kilpailun ensimmäisellä viikolla kun tuo 

”piste” lähti poikkeavaan suuntaan, ja 

silloin kyllä kylmäsi: tässäkö se oli? On-

neksi tuon jälkeen matka on edennyt 

oikeaan suuntaan. Rantajoukot ovat 

varmasti ajoittain enemmän huolis-

saan kuin itse purjehtija.”

Huuselan tukitiimi eläytyy yötä päivää
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X-Drive® Endure
PALAUTA PURJEHTIMISEN 
INTOHIMO

UUDET TÄYSIN VALKOISET PURJEET MATKA JA KILPAPURJEHTIJOILLEUUDET TÄYSIN VALKOISET PURJEET MATKA JA KILPAPURJEHTIJOILLE

X-Drive® Endure purjeet valmistetaan Endumax® kuidusta, samaa kuin 
Dyneema® ja Spectra®. Kuidut jotka tunnetaan korkeasta lujuudesta ja 
erinomaisesta kestävyydestä. Endumax® on myös valkoista jolloin myös 
X-Drive Endure purjeet ovat klassisen valkoisia mutta täysin uudenlaisia.

Kymmenkertaisesti Dacronia lujemmat Endumax®kuidut ovat X-Drive 
Endure purjeessa katkeamattomina kulmista kulmiin tarkasti rasitusten 
suuntaisina pitäen purjeen muodon mahdollisimman tehokkaana. 

Löydä nyt purjehtimisen intohimo uudelleen. Vaihda venyneet 
Dacronpurjeesi uusiin jotka säilyttävät räätälöidyn aerodynaamisen 

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

muotonsa. Hyvin istuvat purjeet kallistavat 
venettäsi vähemmän ja purjehtiminen on 
hauskaa kovemmassakin tuulessa.

Tutustu mallistoomme kotisivuillamme 
www.uksailmakers.com ja pyydä tarjous 
uusista X-Drive Endure purjeista. UK 
Sailmakers  50 purjeneulomon globaalia 
osaamista ja paikallista asiantuntemusta 
vuodesta 1946.
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Suomi Johansonin 
johdolla Gold Cupiin

Det är populärt att segla i Finska Seglingsligan. Man har 
svarat på efterfrågan med ett förnyat format för år 2021. 
De direkta platserna till semifinalerna delas så att varje fö-

rening kan anmäla med ett lag. Tilläggsplatser för ett andra lag kan 
man tävla om i kvaltävlingar som anordnas i Vasa och Mariehamn. 

Tre semifinaler med 12 lag i varje tävling seglas i Mariehamn, 
Helsingfors och Esbo. De 12 bästa lagen från respektive semifi-
nal kämpar om FM-medaljer i Nådendal under veckoslutet 1.-3. 
Ocktober. Det vinnande laget får äran att representera Finland i 
havskappseglingstävlingen Nord Stream Race, och de bästa lagen i 
finalen får en möjlighet att tävla i internationella Sailing Champions 
League 2022. 

Purjehdusliiga kasvaa/Seglingsligan växer
TEKSTI IINA AIRIO KUVA PEPE KORTENIEMI

Suomen Purjehdusliigan saavuttama suuri suosio palkitaan 
2021 hieman uudistetulla formaatilla. Suorat semifinaali-
paikat jaetaan siten, että kukin seura on voinut ilmoittaa 

mukaan yhden joukkueen. Lisäpaikkoja seurojen kakkosjoukkueille 
on jaossa Vaasassa ja Maarianhaminassa järjestettävissä karsinnois-
sa. 

Kolme semifinaalia, joissa on kussakin 12 joukkuetta, purjeh-
ditaan Maarianhaminassa, Helsingissä ja Espoossa. SM-mitaleista 
kamppaillaan 12 tiimin kesken 1.-3. lokakuuta Naantalissa. 

Kilpailun voittaja saa edustusoikeuden avomerikilpailu Nord 
Stream Raceen, ja kärkitiimeillä on mahdollisuus kisata kansainvä-
lisessä Sailing Champions Leaguessa 2022. 

20.-22.8.2021: Semifinaali/semifinal 1, 

ÅSS Maarianhamina/Mariehamn (J70) 

3.-5.9.2021: Semifinaali/semifinal 2, 

BS Helsinki/Helsingfors (J70) 

10.-12.9.2021: Semifinaali/

semifinal 3, ESF Espoo/Esbo (J70) 

1.-3.10.2021: Finaali/final, 

NPS Naantali/Nådendal (J70) 

17.-18.4.2021: ÅSS Vårregatta, naiset/kvinnor 

ja Women Champions League (J70) 

22.-23.5 2021: BS Spring Cup, nuoret/ungdom 

19.-20.6.2021: WSF Wasa Summer Cup, 

liiga/ligan (J22)

Osakilpailut/Deltävlingar: 

S
uomen SSL Gold Cup -kip-
pari, olympiavoittaja Tho-
mas ”Tompe” Johanson on 
valinnut tiimiin hakeneiden 
joukosta reilun parinkym-

menen huippupurjehtijan ryhmän. Vuon-
na 2022 huipentuvan projektin varsinaisiin 
kilpailuihin yltää viisi kapteenin valintaa ja 
viisi Star Sailors Leaguen rankingin kautta 
nousevaa purjehtijaa.

Tiimissä on jo kaksi varmaa nimeä: ran-
kingin kautta noussut Oskari Muhonen ja 
Johansonin valinta Robert Nyberg.

- Kesä 2021 on olympiavuosi, ja tree-
nit tulevat keskittymään loppukesälle sekä 
syksylle, jolloin on myös ensimmäinen tu-
tustuminen kisaveneeseen leirillä Sveitsin 
Gransonissa, Johanson kertoo. 

- Iso rosterimme antaa kokemusta ja 

Oskari Muhonen ja Robert Nyberg ovat jo varmistaneet paikkansa tiimissä.

TEKSTI IINA AIRIO

näytönpaikan useammalle purjehtijalle – 
sekä tukee näin myös lajin tulevaisuutta. 
Jos ei tänä vuonna mahdu joukkueeseen, 
on saanut tuntumaa seuraavaa SSL Gold 
Cupia varten.

SSL Gold cup on maidenvälinen, joka 
toinen vuosi järjestettävä uusi kil-
pailuformaatti, joka kerää maailman 

huiput eri purjehdusluokista ratkomaan jalka-
pallon MM-kilpailuista tutulla karsintatavalla 
SSL Gold Cup -mestaruuden. 

Kilpailu purjehditaan varta vasten suun-
nitelluilla ja rakennetuilla SSL 47-yksirun-
koköliveneillä, jotka ovat kookkaita ja hal-
linnaltaan haastavia.

- Suomen tiimin on kehitettävä kölive-
neen hallintaa ja manöövereitä. Uskoisin, 
että järvipurjehdustaktiikka on meillä selkä-

rangassa, mutta siitä ei ole apua, jos manöö-
vereissä antaa tasoitusta, Johanson sanoo.

56 maata on vahvistanut osallistumi-
sensa vuonna 2022 toukokuussa alkavaan 
SSL Gold Cupiin. Kahdeksan parasta maata 
pääsee karsinnoista Sveitsin Lake Neuchâ-
telilta mukaan Genevessä kesäkuussa 2022 
pidettäviin finaaleihin. Kahdeksan SSL 
Rankingin perusteella parasta maata pääsee 
suoraan finaaleihin. 

Suomen rankingsijoitus on tällä het-
kellä 20.

- Gold Cupiin ei voi mennä soitellen 
sotaan, vaan kilpailu tulee olemaan todella 
kovaa. Tämä on meille näytönpaikka maa-
ilman parhaiden purjehtijoiden joukossa. 

Lue lisää: goldcup.starsailors.com

K i l p a p u r j e h d u s K i l p a p u r j e h d u s

Karsinnat/Kvaltävlingar: 
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Maailman paras  
kilpaveneilymaa
Suomalaiset ovat niittäneet kilpaveneilyssä kansainvälistä  
menestystä vuosikymmenestä toiseen. Huippuajajat kertovat,  
mikä on menestyksemme salaisuus.

TEKSTI TUOMAS FINNE

S
uomalaisen kilpaveneilyn 
menestysresepti on sekoitus 
sinnikästä kansanluonnet-
ta, testaamisen taitoa, ko-
vaa harjoittelua sekä pitkää 

moottoriurheiluperinnettä. Mutta onko 
Suomi todella maailman paras?

- Kun mittaa lähtökohtia sekä treenaus- 
ja harrastusmahdollisuuksia, niin siihen 
nähden ollaan varmasti ykkösiä maailmas-
sa, toteaa rataveneiden kuninkuusluokan 
F1:n kaksinkertainen maailmanmestari 
Sami Seliö.

Sanoille katetta antavat tilastot. Kun 
mukaan lasketaan kaikki kilpaveneluokat, 
Suomi on saavuttanut vuosina 2005-2020 
yhteensä 107 arvokisamitalia, joista 17 on 
maailmanmestaruuksia. (Uheilututkimuk-
set.fi)

Kevät toi kevät toi moottorin
- Testaamisen ja kehittämisen kulttuuri on 
Suomessa todella vahva. Kausi on huomat-
tavasti lyhyempi kuin muualla. On muuta-
man kuukauden aikana tehtävä se, mihin 
muilla on koko vuosi aikaa, kertoo Seliön 

tallikaveri Filip Roms, joka on edelleen 
kaikkien aikojen nuorimpana F1-luokkaan 
siirtynyt kuljettaja.

Viime vuonna F4-luokan maailman-
mestariksi hurjastellut Alexander Lind-
holm on samaa mieltä.

- Monissa maissa on mahdollisuus ajaa 
ja testata ympäri vuoden. Voisi ajatella, että 
tämä olisi valtava etu, mutta mielestäni näin 
ei ole. Talvella voit esimerkiksi rakentaa ve-
neen uusiksi, huoltaa ja ylläpitää venettä, ti-
lata uusia potkureita ja kehittää näitä. ”Tal-
vitauko” antaa meille mahdollisuuden tehdä 

kaikki kunnolla ja todella miettiä, mitä on 
tehtävä sekä nopeuden että luotettavuuden 
eteen, Lindholm kertoo.

Suuret setelit
- Rahalla pääsee määrätylle tasolle, mutta 
huipulle ei. Keski-Euroopassa on paikoin 
semmoiset markkinat, että hommasta saat-
taa jäädä jotain käteenkin. Täällä sitä vaaraa 
ei ole. Tämä pakottaa siihen, että kehitäm-
me kalustoamme ja taitojamme, kertoo 
kilpaveneilyn Offshore 3C -avomeriluokan 
kuusinkertainen maailmanmestari Marcus 
Johnsson.

Ratamoottoriveneilijät ovat samoilla 
linjoilla.

Seliön vauhtia Ranskan GP:ssä 2019.  
F1 veneiden huippunopeus on jopa yli 
250 km/h.

- Esimerkiksi ruotsalaiset ostavat val-
miin paketin, ja toivovat että sillä pärjää. 
Suomalaiset pyrkivät sitä valmistakin pa-
kettia kehittämään, Filip Roms kertoo.

- Emme usko, että voit ostaa nopeutta 
rahalla ja sitten vain hypätä veneeseen ja 
saavuttaa hyviä tuloksia. Monet muut ovat 
kiinnostuneita vain kilpailemisesta, mutta 
suomalaiset myös veneiden kehittämisestä, 
sanoo Alexander Lindholm.

Hei, hän syntynyt on  
vauhti kallossaan
Suomessa kilpaveneilyn pariin on helppoa 
tulla ja laji on junioreille yllättävän halpa. 
Myös harrastajien määrä on nousussa, mut-

M
ar

ko
 M

äk
in

en

Alexander Lindholm on tuore F4-luokan maailmanmestari 
ja vuoden 2020 kilpaveneilijä.

Filip Roms on F1-kuljettaja, joka 
pyörittää myös nimeään kantavaa 
junioritiimiä.M
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ko
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ta kehitettävääkin on.
- Junioritoiminnassa olemme olleet jo-

pa heikompia kuin Euroopassa, mutta nyt 
luokat ovat lähteneet kasvamaan ja näky-
mät ovat todella hyvät. RaceWKND!:in 
vakiintuminen on hyvä juttu. Mutta kä-
siä tarvitaan aina. Vapaaehtoisten ja ve-
neseurojen merkitys on edelleen iso, Seliö 
muistuttaa. 

Myös Roms korostaa junioritoiminnan 
ja taustatuen merkitystä.

- Silloin kun aloitin itse junnuluokas-
sa, niin Sami (Seliö) perusti ryhmiä. Myös 
nykyään haetaan innokkaita nuoria. Hei-
hin panostetaan ja heitä kannustetaan. 
Esimerkiksi RaceWKND!:n testausta-
pahtumat ovat hyvä näyteikkuna lajille. 
Niihin voi hyvin mennä, vaikka lajista ei 
olisi kokemusta lainkaan, kertoo nykyään 
itsekin omaa junioritiimiänsä pyörittävä 
Roms.

Ja bensaa suonissaan
Seliö ja Johnsson ovat sitä mieltä, että myös 
suomalainen kansanluonne selittää menes-
tystä.

- Ulkomailla usein ihmetellään, miten 
pienestä maasta voi tulla F1-maailman-
mestareita sekä maalla että merellä. Tähän 
olen vastannut, että taistelutahto kehittyy 
silloin, kun mahdollisuudet ovat hanka-
lat. Ne harvat tilaisuudet mitä saa, täytyy 
käyttää. Kun meinaa päästä huipulle, niin 
epäonnistumisen mahdollisuutta ei ole.  Se 
kantaa tiukoissa tilanteissa. Kyllä suoma-
lainen luonne on iso tekijä: että taistellaan 
loppuun asti, Seliö linjaa.

- Ollaan sitkeä ja päättäväinen kansa. 
Muualla resurssit ovat usein paremmat ja 
kausi pidempi. Tästä saattaa seurata, ettei 
into lajia ja tekemistä kohtaan ole kokonai-
suutena yhtä polttava kuin meillä, toteaa 
Johnsson.

Mä uskon huomispäivään
Ratamoottoriveneilyn ja avomeriluokkien 
tulevaisuudet näyttävät tällä hetkellä mat-
kaavan eri suuntiin. 

Roms on luottavainen.

36 37



  1 • 2021 K i l p a v e n e i l y

kalustoa ei tänä päivänä ole juuri myytävä-
nä. Harrastusta ei voi alkaa hetken mieli-
johteesta, vaan pitää oikeasti haluta. Tämä 
ei koske ainoastaan Suomea, vaan tilanne 
on sama muuallakin, Marcus Johnsson har-
mittelee. 

Muistatko viel’
Kilpaveneilyllä on maassamme pitkä ja 
menestyksekäs historia. Tarinat, nostalgia 
ja romantiikka ovat osa kilpaveneilyn vie-
hätystä. Laji siirtyy sukupolvelta toiselle. 
Tämä näkyy myös nykykuskeistamme. 

- Sehän on laji kuin laji: on luonnollis-

Motonet

Offshore 3C -avomeriluokan 
kuusinkertainen maailman-
mestari Marcus Johnsson 
vauhdissa.

Sami Seliö on kaksin-
kertainen F1-luokan 
maailmanmestari.
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- Pienemmissä rataveneluokissa suoma-
laiset ovat aina pyörineet kärkikastissa, ihan 
sama mistä luokasta on puhuttu. Ihme pitää 
tapahtua, jos hännille pudotaan.

Sami Seliö on samaa mieltä
- Ensi kausi näyttää todella lupaavalta. 

Harrastajamäärät alkavat olla sitä tasoa, 
mitä niiden minimissään pitääkin olla. Us-
kon, että buumi on vasta aluillaan. Nyt on 
tehty perusteet kuntoon ja voidaan alkaa 
rakentaa taloa. Myös tiedottaminen on pa-
rantunut. Veneet eivät enää saastuta. Asen-
teellisuus vähenee, kun saadaan levitettyä 
oikeaa tietoa.

- Kilpaveneilyä harrastaneet vanhem-
mat tietävät, ettei laji ole vaarallinen. Siksi 
siihen on helppoa kannustaa. Toisaalta kil-
paveneilyn saavutettavuus on parantunut. 
Monet, jotka ovat käyneet muuten vain 
kokeilemassa, ovat rakastuneet lajiin, Seliö 
iloitsee.

Avomeriluokissa tilanne ei ole yhtä hy-
vä.

- Kun aloitin kilpailemisen 3C-luokassa, 
Suomessa oli kymmenen kuljettajaa. Nyt 
aktiivisia on kolme. Taantumaan on monta 
syytä. Uusien veneiden ja koneiden saami-
nen on mennyt vaikeammaksi. Käytettyä 

ta, kun lapset pyörivät siinä mukana, niin 
tulee hinku päästä itse kokeilemaan. Oma 
isänikin ajoi kilpaa 70-luvulla. Jos harrastus 
on yhtään oma juttu, niin helpostihan se vie 
mukanaan, Filip Roms kertoo.

- Loppujen lopuksi, me suomalaiset 
olemme aina olleet kiinnostuneita moot-
toriurheilusta ja se on suuri syy menes-
tykseemme. Jos olet intohimoinen ja vie-
tät paljon aikaa lajin parissa, niin lopulta 
kaikki tehty työ näkyy tuloksissa, summaa 
vuoden kilpaveneilijäksi valittu Alexander 
Lindholm.
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T
änä vuonna ratamoot-
toriveneilyn SM-sarja 
RaceWKND!:ssä ajetaan viisi 
osakilpailua. Kausi pyörähtää 
käyntiin 8. toukokuuta har-

joittelukilpailulla Förbyn satamassa ja päät-
tyy Jyväskylän Lutakossa 21.-22. elokuuta.

 Ensimmäiset SM-pisteet jaetaan Lohjan 
Aurlahdessa. Rauman Merijakamolle puo-
lestaan saapuu useita osallistujia ympäri 
Eurooppaa GT15-luokan EM-kilpailuihin. 
Iltajuhlat kruunaavat vauhdintäyteisen 
viikonlopun. Kotkan osakilpailu Vellamon 
edustalla ajetaan Meripäivien yhteydessä, 
joten siellä ei jäädä yhtään vauhdista. Kuo-
pion Saana toimii viimeisenä kisanäyttä-

mönä ennen kauden päättävää Jyväskylän 
osakilpailua.

Tällä hetkellä avoimeen sarjaan on tu-
lossa kilpailijoita kolmesta maasta yli 50. 
Luvassa on kansainvälisessäkin vertailussa 
kovatasoisia kilpailuita ja hienoja koko per-
heen veneilytapahtumia. F4-luokkaan on 
tulossa peräti 16 kuljettajaa.

Kaikki viisi osakilpailua näytetään 
ISTV:ssä ja Ruudussa suorina lähetyksinä. 
Tallenteet löytyvät myös Ruudusta kilpai-
luiden jälkeen. 

- Meillä oli todella hyvä viime kausi ja 
olemme täydessä vauhdissa tämän kauden 
järjestelyissä. Etenkin olemme iloisia siitä, 
että luokka F4 tulee olemaan suurempi 

Maailmanluokan kilpaveneilyä  
Suomen kesässä 2021
Ratamoottoriveneilyn SM-sarja RaceWKND!:n kaudesta 2021 on  
luvassa vauhdikkaampi kuin koskaan. F4-luokassa on mahdollisuus  
päästä seuraamaan maailman parhaita kuljettajia. 

FÖRBY Fun Run   8.5     
LOHJA      22.-23.5
RAUMA  GT15 EC    12.-13.6  
KUOPIO      17.-18.7
KOTKA      31.7.-1.8
JYVÄSKYLÄ    21.-22.8
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kuin koskaan RaceWKND!:n aikana. Voin 
luvata huikeita ja vauhdin täyteisiä hetkiä!”, 
kertoo RaceWKND!:n promoottori Johan-
nes Böhmig. 

- Onneksi RaceWKND!:n organisaatio 
jatkaa pääosin samana. Se on suuri vah-
vuus, kun järjestetään moottoriurheilu-
kilpailuita. Olen ylpeä koko tiimistämme 
ja toivotan myös muut, joita vapaaehtois-
toiminta kiinnostaa ratamoottoriveneilyn 
parissa, ottamaan yhteyttä. Koronatilan-
teen salliessa toivotamme kaikki koko 
perheen voimin nauttimaan näyttävästä 
ja vauhdikkaasta ratamoottoriveneilystä, 
sanoo Böhmig lopputerveisinään Nauti-
cin lukijoille.

TEKSTI RACEWKND!  KUVAT SAKU SYDÄNMAALAKKA
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Lasten purjehduskoulu
Kenelle suunnattu: Noin 7-13-vuotiaille 
purjehduksesta tai purjelautailuista kiin-
nostuneille. Kurssitarjonta eri-ikäisille sekä 
kurssien hinnat vaihtelevat seurojen välillä.

Millaista toiminta on: Mukaan ilmoit-
tautuessa ei tarvitse olla aiempaa purjeh-
dus- tai veneilykokemusta. Alkuun tutuksi 
tulevat vesillä liikkuminen, ohjaaminen se-
kä erilaisten käännösten tekeminen. Lasten 
purjehduskoulussa oppii tarvittavat taidot, 
jotta harrastus voi jatkua seurojen järjestä-
miin harjoituksiin.

Miten mukaan: Katso lähin seurasi 
lastenpurjehduskoulu.fi ja ilmoittaudu mu-
kaan. Lasten purjehduskoulua järjestetään 
jo 24 paikkakunnalla.

Prospect team
Kenelle suunnattu: Yläkouluikäisille ta-
voitteellisessa kilpaurheilussa mukana ole-
ville purjehtijoille.

Millaista toiminta on: Kasva urhei-
lijaksi -sisältöihin pohjautuvaa ohjelmaa, 
joka tukee nuoren urheilijan kokonaisval-
taista kehitystä. Leirit sisältävät lajitaidon, 

Purjehtijanpolkua 
pitkin huipulle
SPV luotsaa yhdessä seurojen, Urhean ja Suomen olympia-
komitean kanssa nuoret lupaukset optarista maailman kärkeen.

TEKSTI IINA AIRIO, LAURA SANTALA JA VILI KAIJANSINKKO

fyysisen  ja psyykkisen harjoittelun sekä 
ravitsemuksen osioita. Olennainen osa toi-
mintaa on myös koulunkäynnin ja urheilun 
yhdistäminen.

Purjehtijakriteerit: Tässä vaiheessa ei 
ole tärkeintä, kuka on paras juuri nyt, vaan 
kuka on kehittyvä. Lue lisää: spv.fi/ylakou-
luleiritys/

Valmennus: Kaudella 2020-2021 viiden 
vuorokauden perusleiri ja yksi kahden vuo-
rokauden lajileiri.

 
Nuoret huiput
Kenelle suunnattu: Lukioikäisille kilpa-
purjehtijoille, joilla on potentiaalia ja mo-
tivaatiota kehittyä urheilijana.

Millaista toiminta on: Mäkelänrinteen 
Urheilulukiossa ja Brändön urheilupainot-
teisessa lukiossa nuori voi yhdistää määrä-
tietoisen kilpailun, harjoittelun ja opiskelun 
hyvien ja joustavien olosuhteiden ansiosta.

Purjehtijakriteerit: Kehittyvä urheilija, 
jonka lajitaidot sekä fyysiset ominaisuudet 
ovat kunnossa.

Valmennus: Neljä kertaa viikossa ta-
pahtuviin valmennuksiin kuuluu lajiharjoit-
telun lisäksi fysiikka- ja ravintovalmennusta 
sekä luentoja kilpapurjehduksen eri osa-
alueilta. Valmennuksesta vastaavat SPV:n 
nimeämät maajoukkuetason valmentajat, 
jotka toimivat yhteistyössä nuorten urheili-
joiden henkilökohtaisen valmentajan kans-
sa. Lajiharjoitukset pidetään Lauttasaaressa 
(HSK) ja muut tapahtumat Mäkelänrinteen 

lukiossa tai Uintikeskuksessa. Ohjelma tu-
kee seuravalmennusta, jossa lukioikäinen 
urheilija valmentautuu pääsääntöisesti. 

Haastajat
Kenelle suunnattu: Yli 16-vuotiaille kil-
papurjehtijoille (olympialuokka), joilla on 
potentiaalia ja motivaatiota kehittyä urhei-
lijana olympiatasolle.

Millaista toiminta on: Huipulle täh-
täävä valmennus, huippu-urheilijan elä-
mäntapa 24 tuntia vuorokaudessa ja 12 
kuukautta vuodessa. Vesipäiviä noin 160 
plus muu valmentautuminen. Harjoittelua 
yli 24 tuntia viikossa.

Purjehtijakriteerit: Kokonaisvaltaises-
ti huipulle kasvava urheilija (lajitaidot, fyy-
sinen kunto, oikea antropometria omaan 
luokkaan).

Valmennus: Valmennuksesta vastaavat 
SPV:n Nuorten olympiavalmentajat laser-, 
purjelauta- ja skiff-luokissa.

 
Maajoukkue
Kenelle suunnattu: Huippu-urheilijoille, 
joille urheilu on pääammatti.

Purjehtijakriteerit: Tuloskriteerit 
olympialuokkien arvokilpailuissa. Sijoittu-
minen MM-kilpailuissa 16:n ja EM-kilpai-
luissa 12:n parhaan maan joukkoon kaksi 
kertaa kahden vuoden aikana.

Valmennus: SPV:n Nuorten olympia-
valmentajat tai henkilökohtainen valmen-
taja.
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FYSIIKKATREENI

hinauksen lähimpään satamaan, johon on saatavissa 
korjauspalveluita

apua korjaajan ja veneen väliaikaisen säilytyspaikan 
hankkimisessa

vastaavan palvelun Ruotsissa, Norjassa ja osin Tanskassa.

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

Trossijäsenenä saat

valitsemasi meri- tai järvipelastusyhdistyksen 
jäsenyyden

Meripelastaja-lehden ja mobiilit Trossi-jäsenedut

hyvän mielen tukiessasi vapaaehtoista meri-
pelastustoimintaa.

Lisäksi saat

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

Trossi vain 88 €/vuosi.U
rheilun kansainväliselle 
huipulle voi nousta ny-
kyään nuorempana kuin 
ennen. Suuntausta tukee 
myös Suomen Purjehdus 

ja Veneilyn uudistettu purjehtijan polku.
- Vuosina 1995–2010 syntyneiden su-

kupolvi Z on tuonut parrasvaloihin uuden 
tavan toimia, sekä kulttuurin, jossa ikä ei 
määrittele osaamista, vaan toiminnan laa-
tu. Kyky suodattaa erilaista informaatiota 
on ihan eri tasolla kuin edeltäneillä suku-
polvilla, SPV:n valmennuspäällikkö Vili 
Kaijansinkko sanoo. 

- Globaalit muutokset nopeassa me-
nestyksessä selittyvät paljolti sosiaalisen 
median kautta. Lähes kaikki tieto on käden 

ulottuvilla, ja kun myös valmennuksen ja 
valmistautumisen taso on noussut viimei-
sen 10–15 vuoden aikana huimasti, ovat ur-
heilijat valmiita menestymään nuorempina.

F1:ssä 22-vuotiaat Max Verstappen ja 
Charles Leclerc ovat kilpa-ajotaidoiltaan 
jo mestariehdokkaita iässä, jossa muun mu-
assa Kimi Räikkönen, Mika Häkkinen ja 
Michael Schumacher vasta debytoivat 
sarjassa.

- Saksan Bundesliigassa peluutetaan 
säännöllisesti lukioikäisiä jalkapalloilijoita. 
Jopa 17-vuotiaat debytoivat edustusjouk-
kueessa. Lajissa kuin lajissa nousee nuoria 
huipulle. Esimerkkejä tästä löytyy ralliäs-
sä Kalle Rovanperästä hiihtotähti Frida 
Karlssoniin.

Kimmon Kourusen  
vinkit fysiikkatreeniin
• Testaus on tärkeässä roolissa ominaisuuksien  

 kartoittamisessa: soutu-ergo, voimatestit ja 

 harjoitettavuuskartoitus.

• Kestävyyttä kehitetään lähinnä talvikaudella ja 

 ylläpidetään lajikauden aikana. Hyviä treenimuotoja: 

 soutulaite, hiihto ja polkupyöräily.

• Voimaharjoittelu eriytetään luokkatasoisesti. Treenaa 

 monipuolisesti, mutta pidä pääpaino heikkouksiesi 

 vahvistamisessa.

• Keskivartalon lihakset ovat tärkeitä joka luokassa – 

 niiden avulla pystytään ylläpitämään haluttu asento 

 mahdollisimman pitkään ja taloudellisesti. 

• Ennen suorituskyvyn kehittämistä, on tärkeää saada 

 liikemallit ja harjoitettavuus juniorivaiheessa 

 mahdollisimman hyviksi. Keskity siis niihin.

Menestyminen edellyttää kuitenkin näl-
käistä asennetta ja hikistä työtä vesilläolon 
lisäksi lenkkipolulla ja kuntosalilla. Fysiik-
kavalmentaja Kimmo Kourunen tuntee 
purjehduksen vaatimukset hyvin.

- Purjehtija työskentelee veneessä hen-
gaten, pumpaten veneeseen vauhtia ja pi-
täen sen tasapainossa. Liikkeissä vaaditaan 
paljon voimaa ja kestävyyttä, joten purjeh-
tijan tulisi keskittyä etureisien, lantionseu-
dun, keskivartalon, vartalon ojentajien ja 
ylävartalon voiman harjoitteluun, Kouru-
nen sanoo.

- Loukkaantumisriski kasvaa, mikäli 
purjehtija ei keskity lajille oleellisten lihas-
ten vahvistamiseen ja kehittämiseen.

Ylös, ulos ja lenkille!
Talvi on oivaa aikaa nuoren purjehtijan kuntotreeniin.

TEKSTI IINA AIRIO
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Muutama solmu on hyvä osata ennen kuin lähtee vesille. 
Hyvä solmu on kestävä ja helppo avata.

MERIMIESSOLMU

Tällä solmulla voi kiinnittää kaksi eri köyttä toisiinsa. Optarissa merimiessolmua 
käytetään litsinaruissa, joilla purje kiinnitetään mastoon ja puomiin.

KAHDEKSIKKO

Käytetään köyden päässä. Estää köyttä liukumasta plokin läpi. 

PAALUSOLMU

Paalusolmulla syntyy kestävä silmukka. 
Solmun avaaminen ei onnistu, kun köydessä on vetoa.

KNAAPIIN KIINNITTYMINEN

Hyvä solmu, kun vene kiinnitetään laituriin.

SOLMUTEHTÄVÄ
Etsi narunpätkä ja 
ryhdy harjoittelemaan.
Millaisia solmuja 
olet nähnyt veneessä?

Solmuja

PÅLSTEK

Med hjälp av en pålstek får du en fast ögla på ett rep. 
Det går inte att öppna knopen då repet är belastat.

PAALUSOLMU

Paalusolmulla syntyy kestävä silmukka. 
Solmun avaaminen ei onnistu, kun köydessä on vetoa.

Det är bra att kunna några knopar före man tar till sjöss. 
En bra knop håller men är även lätt att öppna.

RÅBANDSKNOP/SJÖMANSKNOP

Med hjälp av den här knopen kan du fästa samman två lika tjocka rep. 
I optimistjollen används knopen för att fästa litslinorna, som fäster seglet i bommen.

ÅTTA

Används vid ändan av ett rep för att förhindra det från att glida genom ett block. 

PÅLSTEK

Med hjälp av en pålstek får du en fast ögla på ett rep. 
Det går inte att öppna knopen då repet är belastat.

KNOP RUNT ETT KNAP

Bra knop då man förtöjer båten vid en brygga.

KNOPUPPGIFT
Sök fram ett rep och 
börja träna! Hurdana 
knopar har du sett i 
en båt?

Knopar

TAITOA JA PUUHAA

TEKSTI IISA JUVA  KUVITUS REETA EK
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Veneellä ihmisten ilmoille
Nautic esittelee kolme kaunista kesäkaupunkia,  
joiden sydämeen pääsee omalla veneellä.

Olavinlinna on Savonlinnan 
tunnetuin nähtävyys.

Savonlinnan kaupungin  
vierasvenesatamat:
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• Casinon vierasvenesatama torin ja Savonlinnasalin 

 välissä

• Törninpyörän vierasvenesatama Olavinlinnan

  läheisyydessä

• Haislahden vierasvenesatama Citymarketia  

 vastapäätä 

• Savonrannan vierasvenesatama Savonrannan 

 keskustassa

Suloinen Savonlinna

K
aikki suomalaiset tuntevat Olavinlinnan ja Ooppe-
rajuhlat. Mutta mitä kaikkea muuta Savonlinnan 
seutu tarjoaa veneilevälle vierailijalle?

- Savonlinnahan on saaristokaupunki. Meillä on 
tosi hienoja saaria ja satamia, joissa vierailla, kertoo 

Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Jaana Komi. 
Kun suuntaa keulan kohti Savonlinnaa ympäröiviin kohteisiin, 

on niiden kirjo ja määrä melkoinen: nähtävyyksiä, tapahtumia, 
luontokohteita ja kesäisten pikkupaikkojen idylliä. 

Monille tuttuja kohteita ovat Kerimäki kirkkoineen, Sulkava 
Suursoutuineen, Linnasaaren kansallispuisto norppineen ja Hei-
nävesi risteilyreitteineen. Myös Punkaharjulla on paljon hienoja 
kohteita ja kompaktit palvelut. Aiemmin Taidekeskus Retrettinä 
tunnettuun Tuunaansaaren luolastoon on myös tulossa näyttely-
toimintaa ensi kesälle.

- Savonlinnaa kun pitää keskuspaikkana, niin nämä kaikki ja 
moni muu kohde ovat hyvin saavutettavissa. Veneellä pääsee lähes 
kaikkialle ja palvelut ovat kunnossa, Komi toteaa.

- Viime kesä oli haastava, kun Oopperajuhlat peruttiin. Vaikka 
moni oopperan ystävä ja ulkomainen turisti jäi pois, meillä kävi 
lopulta enemmän matkailijoita kuin aiemmin. Onneksi pienemmät 
toimijat aktivoituivat. Viime kesä osoitti, että myös pienemmille ta-
pahtumille on kysyntää, Komi iloitsee. 

Pienempiä tapahtumia ovat esimerkiksi Saunahyppely sekä Sup- 
ja Sapas-festivaalit. 

Perutut Oopperajuhlat mahdollistivat sen, että linnaan oli va-
paampi pääsy. Kävijämäärässä tehtiin viime kesänä ennätys lähes 
50 000 vierailijan voimin. 

- Nyt yritämme keksiä keinoja, miten yhdistää Oopperajuhlat ja 
viime kesän pöhinä, Komi toteaa.

Ensi kesälle Oopperajuhlat ovat suunnitteilla, mutta koronati-
lanne näkyy järjestelyissä. 

- Katsomokapasiteettia on supistettu noin puoleen normaalista. 
Myös orkesterin ja kuoron osalta turvavälien toteuttaminen vaatii 
pienempiä kokoonpanoja, kertoo Oopperajuhlien taiteellinen joh-
taja Ville Matvejeff Oopperan verkkosivuilla. 

Sormet ristiin, että ensi kesänä saadaan nauttia hienojen venei-
lykohteiden lisäksi myös Oopperan lumosta.

TEKSTI TUOMAS FINNEM
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Karu ja kaunis Hanko

H
anko on monelle veneilijälle tuttu ja turvallinen vä-
lisatama, mutta myös upea määränpää lomareis-
sulle. Tapahtumista tunnetuin on Hangon regatta.

- Koronan vuoksi regatta jouduttiin perumaan, 
mutta yleisesti Hangon matkailulle viime kesä oli 

jopa pieni voitto. Etenkin päivämatkailijoita meillä kävi ihan hurja 
määrä, kertoo Hangon matkailutiedottaja Susanna Sandberg.

Hanko on monelle veneilijälle tuttu paikka jo pelkästään sijain-
tinsa puolesta. Pitkän matkan purjehtijalle Hanko on hyvä paikka 
pistäytyä kauppaan ja pesemässä kenties pidemmässäkin reissussa 
parkkiintunut miehistö ja heidän vaatteensa. Moottorilla kulkiessa 
Hanko puolestaan osuu monelle kohtaan, jossa polttoainetta on 
hyvä saada lisää. 

Mutta Hankoon kannattaa kyllä poiketa ihan kaupungin itsen-
säkin vuoksi.

- Hienoa täällä on se, että satama on niin suuri. Täältä ei joudu 
kääntymään pois. En ole koskaan kuullut, ettei olisi saanut tilaa. 
Palveluita, kauppoja, rantaa ja ravintoloita on tosi paljon ja lähellä 
venettä aivan huikea määrä. Viime kesänä satamassa oli myös kontti 
K-market, jonne sai tilata veneeseen matkaa varten ruuat ja muut 
täydennystavat, Sandberg kertoo.

Hangon lähialueilla on pienen etapin päässä Russarön, Bengts-
kärin ja Gustafsvärnin majakat sekä paljon kauniita saaria, joihin 
pääsee omalla veneellä. Veneen voi myös jättää satamaan, sillä 

Merellinen Kotka

K
otkaa merellisempää kaupunkikohdetta saa Suo-
mesta hakea. Merikeskus Vellamo ja Kotkan Meri-
päivät ovat suosittuja vuodesta toiseen.

Viime vuonna myös Meripäivien kohtalona oli 
tapahtuman peruminen. Ensi kesän tapahtumaa 

valmistellaan kuitenkin täydellä tarmolla.
- Tällä hetkellä töitä tehdään ajatuksella, että Kotkan Meripäivät 

päästään järjestämään. Toki takaraivossa on koko ajan koronati-
lanteen eteneminen. Suunnitelmissamme pyrimme huomioimaan 
erilaiset skenaariot, kertoo Kotkan Meripäivien tapahtumapäällikkö 
Tiina Salonen.

- Ensi kesänä Meripäivät tulevat sijoittumaan Sapokan vesipuis-
ton ja Arto Tolsa -areenan tuntumaan. Nämä sijaitsevat aivan vie-
rasvenesatamamme vieressä, joten veneellä pääsee hienosti suoraan 
paikalle. Mutta hyvissä ajoin toki kannattaa olla liikkeellä, Salonen 
sanoo.

Meripäivät pidetään heinäkuun lopussa (28. – 31.). Millaisia 
matkavinkkejä antaisit veneilijöille, jotka aikovat navigoida Kotkan 
suuntaan muina ajankohtina?

- Ehdottomasti se on tämä meidän saaristomme. Täällä on mo-
nenlaisia hienoja saaria veneilijälle, ja saarihan se on myös tämä 
meidän kaupunkimme keskusta. Suosittelen myös Kotkan upeita 
puistoja. Kannattaa ehdottomasti suunnata nokka kohti kaakkoa, 
Salonen kehottaa.

Kotkan satamaan on mukava saapua.

Hangon regatta on Suomen suurimpia purjehdustapahtumia.
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Hangon vierasvenesatamat

Rinnallasi, kun haluat keskittyä
veneilyn parhaisiin hetkiin.

Laske hinta vakuutukselle

if.fi/spv

Olemme Ifissä trimmanneet venevakuutustamme 
veneilijöitä tarkasti kuunnellen. Vakuutukseemme ei 
sisälly hankalia myrskyrajoja, vaan saat sinulle kuuluvan 
korvauksen aina tuulen nopeudesta riippumatta. Maissa 
veneesi on niin ikään turvattu, sillä omavastuusi on vain 
100 euroa varkauden, ilkivallan tai palovahingon 
sattuessa. 

Vene on edullista pitää myös talviaikoina vakuutettuna 
vuodenajat huomioivan hinnoittelumme ansiosta. Voit 
lähteä vesille heti halutessasi ja jakaa vakuutusmaksut 
12 erään ilman lisäkuluja. 

Tiedämme, että kokeneille merenkävijöille sattuu myös 
vähemmän vahinkoja. Siksi tarjoamme veneilytutkinnon 
suorittaneille 10 % alennuksen venevakuutuksestamme.  

Täyskaskoon

heti 60 % 
bonus!

venevakuutus_210x280_Nautic_02.indd   3 4.1.2021   12.28

• Hangonkylä

• HSF Marine (Hangon Itäsatama)

• Itämeren Portti, Smultrongrundet

majakoille tehdään risteilyitä. Russaröhön ei omalla veneellä pääse.
- Saarista erityisesti Gunnarsörarna on ollut kovin suosittu ja 

sinne pääsee hyvin myös omalla veneellä, kertoo Sandberg.
Gunnarsörarnan luonnossa on edelleen jälkiä vanhasta saaris-

tolaisasutuksesta, vanhoista puutarhoista viinimarjapensaineen ja 
saarnineen. Saari on erinomainen paikka retkeilyyn ja siellä on pui-
nen laavu, kuivakäymälä sekä tulentekomahdollisuus.

Regatta ei vielä ole tiedottanut tämän vuoden tapahtumasta, 
mutta näillä näkymin kilpailu ollaan järjestämässä ja tarkempaa 
tietoa on luvassa myöhemmin.
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Kanavia pit kin  
uusiin maisemiin
Kanavat laajentavat veneseikkailijan reviiriä kaikissa vesistöissämme.   
Maiseman vaihto veneellä onnistuu myös maantietä pitkin.

TEKSTI TUOMAS FINNE
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Saimaan kanavaa on helppo kulkea. 
Ammattiliikenteelle pitää antaa tilaa.

S
aimaan kanavaa matkanneet konkarit kertovat, että väylän läpäise-
miseen riittävät perusveneilijän taidot ja että vanhat kauhutarinat 
rajamuodollisuuksista on syytä unohtaa.

-  Turvallista on ja helppoa. Sulutukset ovat hyvin veneilijäystä-
vällisiä. Hommaa ei tehdä urakalla, kertoo kanavaa jo 20 vuotta ”ees 

sun taas” matkannut Jussi Peltola Lappeenrannan Pursiseurasta.
- Kokemuksenakin kanava on erityisesti ensimmäisellä kerralla hieno. Tosin 

nykyään kun kaikki sulut ovat etäohjattuja, ei ole niin inhimillistä. Ennen vanhaan 
sulkumestarin kanssa tuli höpötettyä ummet ja lammet, Peltola muistelee. 

Rajamuodollisuudet ovat normaalikesänä varsin sujuvat.
-  Vanhat kauhutarinat voi jo unohtaa. Kanavalla on oikein turvallista mennä. 

Ikinä ei ole ollut huolta mistään. Tulli toimii asiallisesti ja nopeasti, kertoo Sakari 
Fromholtz, niin ikään Lappeenrannan Pursiseurasta.

- Mutta tarkkoja siellä toki ollaan. Se on sellaista, kuin Schengen-alueen rajalla 
kuuluukin. Koko vene saatetaan käydä tarkasti läpi ja kuvata. Myös paperien pitää 
olla kunnossa. Kannattaa käydä Saimaan kanavatoimiston (Väylävirasto) sivuilta 
tulostamassa koko paperinivaska ja täyttää huolella, Fromholtz kehottaa.

Jussi Peltola muistuttaa myös kärsivällisyydestä. 
- Ammattiliikenteelle pitää antaa tilaa. Tulli- ja rajamuodollisuuksissa saattaa 

toisinaan kestää. Aikatauluun on hyvä jättää pelivaraa.
Väyläviraston verkkosivuilta löydät kaikki tarvittavat lomakkeet Saimaan kana-

valla veneilyyn sekä Saimaan kanavan veneliikenneohjeet: vayla.fi/vaylista/vesivay-
lat/kanavat/saimaan-kanava

Saimaan kanavalla on 
helppoa ja turvallista
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Jos maisemanvaihto houkuttaa, mutta aikaa on rajatusti, on eräs 
vaihtoehto viedä vene maantietä pitkin suoraan kohteeseen. Täl-
laiseen ratkaisuun päätyi helsinkiläinen Matti Parry.

Miksi päätitte siirtää veneen kesäksi Saimaalle?
”Saimaasta kerrotaan paljon hyvää ja monet ovat sitä kehuneet. Se 
oli meille lisäksi ihan vieras paikka entuudestaan.

Helsingistä matka Saimaalle vettä pitkin olisi kestänyt viikon 
suuntaansa, eikä lomamme ollut kovin pitkä. Viime kesänä kanavan 
liikennöitävyys oli kysymysmerkki. Veneemme on myös siirtoa aja-
tellen sopivan pieni. Harkinnassa on isompaan vaihtaminen, joten 
tämä oli järkevä ratkaisu juuri tässä kohtaa.”

Millainen kokemus järvipurjehdus oli?
”On se tosi erilaista. Purjehduksellisesti on haastavampaa edetä 
järvellä. Reittisuunnittelua tuulen mukaan ei voi tehdä samalla ta-
valla kuin merellä. Selkä loppuu aina yllättävän nopeasti. Salmia 
on paljon ja ne ohjaavat tuulta hyvin tehokkaasti milloin mihinkin 
suuntaan.

Toisaalta maisemat ovat todella hienot. Saimaalla on paljon 
upeita asumattomia saaria, luonnonsatamia, hiekkarantoja ja jyrk-
kiä kallioita, joihin pääsee hyvin purjeveneellä. Kohteita ja retkisa-
tamia on myös todella paljon. 

Itse vierailimme enimmäkseen luonnon- ja retkisatamissa. Mut-
ta järkevien päivämatkojen välein näkyi olevan myös hyviä palve-
lusatamia.”

Miten veneen siirto sujui?
”Siirto meni tosi nätisti. Kuljettaja on erikoistunut veneen siirtoihin. 
Mennessä masto nostettiin veteen laskun yhteydessä kuljetusauton 
nosturilla. Palatessa kuljettaja hoiti koko homman itse. Jätettiin vä-
hän vantteja löysälle ja homma oli siinä. Matka oli 270 kilometriä 
suuntaansa. Veneemme mitat ovat 7,77 metriä ja 1,5 tonnia. Hin-
naksi tuli noin 1 500 euroa. 

Kustannukset ja projektin monimutkaisuus nousevat veneen 
koon kasvaessa. Mutta pikkuveneellä varsin järkevä ratkaisu ja voin 
suositella kyllä. Veneen vuokraaminen on tullut paljon helpommak-
si viime vuosina. Sitäkin kannattaa toki harkita, kun maisemanvaih-
to kiinnostaa.”

Maantietä pitkin 
mereltä järvelle

V 
iimeisin lisäys kanavareittei-
himme saatiin Kouvolassa, 
kun Kimolan vanha uittoka-
nava avautui vesiliikenteelle 3. 
elokuuta 2020. Kanavan myö-

tä Kouvolaan pääsee Pielavedeltä asti 400 kilo-
metrin päästä. Kimolaan rakennetun venesulun 
korkeus on peräti 12 metriä. Sulun ihailemiseen 
on tehty näköalatasanne. Venesulun pituus on 
noin 35 metriä ja leveys 8 metriä. 

Kanavan erikoisuus on vanha uittotun-
neli. Päijänteen suunnasta saavuttaessa su-
lun jälkeen tullaan noin 70 metriä pitkään 
tunneliin. 

- Viime vuonna kanava oli avoinna 25. 
lokakuuta asti. Tuona aikana tehtiin noin 
800 sulutusta. Ennakkoarvio oli, että ke-
säkaudella – eli touko-syyskuussa – tulisi 
noin 1 000 sulutusta. Koska saimme kana-
van auki vasta elokuussa, niin tämä sulu-

Kimolan kanava vie  
Päijänteeltä Kymijoelle

HOKKA OY  
Kemijärvi   |  0400 237 728
myynti@hokka.info,  www.hokka.info

Käyttömukavuutta Hokka-liivillä 
myös purjehtijalle, 

turvallisuudesta tinkimättä!

Käyttökokemukset 
Markku Siljamäki
0400 968 774

ProBoating
• Integroidulla turvavaljaalla

Uutuus!

Hokka Sailing
kelluntapukine
Hyvät kellunta-
ominaisuudet. 
Muotoutuva pallo-
rakenne. 
Hinta: 190 €.

Testi-
voittaja

Vene 2017

Vene 2019
osasto 5H35

Huom!

Kirja kuuluu tiettyjen veneiden katsastusvarustukseen.

Tarpeellinen
opas kaikille
veneilijöille!

Vesiliikenteen säädökset 2021 sisältää yleiset kaikkia 
vesilläliikkujia ja aluksia koskevat määräykset, vesikulkuväyliä 
ja niillä liikkumista sekä kalastusta koskevat määräykset.

Tilaukset & asiakaspalvelu
shop.edita.fi  | asiakaspalvelu.publishing@edita.fi | 020 450 05

Tilaa verkkokaupasta!
shop.edita.fi

65,00 € • ILMESTYY TOUKOKUUSSA 2020.

67,00 € • ILMESTYY TOUKOKUUSSA 2021.

tusten määrä ja veneilijöiden kiinnostus oli 
kyllä iloinen yllätys, kertoo Kouvolan kau-
pungin matkailupäällikkö Raija Sierman.

Uuden vesireitin päätepiste tai alkupis-
te riippuen matkailijasta on Virtakivessä 
Voikkaalla. Uudessa vierassatamassa on 
venepaikkoja ja laivalaituri.

Lähde: Visitkouvola.fi
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Tunneli ja poikkeuksellisen 
korkea sulutuskorkeus tekevät 
Kimolasta mieleenpainuvan 
kokemuksen veneilijöille.
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KOLME SEURAA, 

KOLME TARINAA

Hei, mita kuuluu?
Tällä kertaa kysymme, millaisia mahdollisuuksia seurat tarjoavat  
aloittavalle veneilijöille ja uusille jäsenille.

TEKSTI: SEURAT JA TUOMAS FINNE

Raahen Purjehdusseura

R
aahen Purjehdusseura on 
yksi Suomen vanhimmista 
pursiseuroista. 130-vuo-
tisjuhlia piti viettää viime 
kesänä, mutta sattuneesta 

syystä siirsimme juhlat tälle vuodelle.
Toisaalta poikkeuksellinen venekesä 

näkyi mukavasti vierasveneiden määräs-
sä, joka oli huomattavasti edellistä kesää 
vilkkaampi. Erityisesti ruotsalaiset tekivät 
meille palveluksen. Saimme paljon sellaisia 

vieraita, jotka eivät olleet käyneet täällä ai-
emmin. Moni sanoi palaavansa uudestaan: 
täällä on kaunista ja höveliä sakkia.

Raahen Purjehdusseura sijaitsee aivan 
Raahen keskustan kupeessa. Satama on itse 
rakentamamme ja seuran omassa omistuk-
sessa. Vierasvenesatama remontoitiin viime 
kesänä niin ikään talkoovoimin. Palvelut 
ovat kattavat: löytyy sähköt ja vedet, sau-
na, pesutupa, tiskipiste, polttoaineenjakelu 
ja septityhjennys. Mukavia vierailukohteita 
tässä lähellä ovat esimerkiksi Taskun saari ja 
Iso-Kraaselin saari luotsitupineen.

Aloittavalle veneilijälle Raahen Purjeh-
dusseura tarjoaa hyvät mahdollisuudet har-
rastamiseen. Seuran navigaatiojaosto järjes-
tää saaristo- ja rannikkonavigaation kursse-
ja säännöllisesti. Kurssien kautta meille on 
tullut paljon jäseniä. Myös junnupuolella 

Lohjan Laivurit 
Kotisatama: Inkoo
Perustamisvuosi: 1976
Jäsenmäärä: 140
Veneitä: 60
Kotisivut: lohjanlaivurit.net

S
euramme noin 60 veneen 
satama sijaitsee Inkoon 
Villahdessa, Barösundin 
eteläpuolella, Orslandetin 
saaressa, aivan runkoväylän 

tuntumassa (59°58,04´P & 23°55,58´ I) 
Tarjoamme seuramme jäsenille idylli-

sen, rauhallisen sekä turvallisen sataman 
keskeltä Inkoon kaunista saaristoa. Seu-
ramme kotisatamassa on muun muassa 
oma sauna, grillikatos sekä seuran jäsenille 
ympärivuotisesti vuokrattava mökki. Vesi 
laitureihin ja saunaan saadaan omasta pora-
kaivosta. Ympäristöasioihin olemme panos-
taneet omalla septityhjennysjärjestelmällä. 

Seuramme eräänä tarkoituksena on 

edistää navigaatioharrastusta ja toimimme 
yhteistyössä muun muassa Hiiden Opiston 
kanssa, jossa voi opiskella ja suorittaa saa-
risto- ja rannikkolaivurin tutkinnot.

Jäseniemme käytössä on lisäksi vuonna 
2010 hankittu saaritukikohta Rosalassa, 
Västra Granholmenissa. Saaren suojaisaan 
luonnonpoukamaan on jo rakennettu laitu-
rit, poijut, sauna, grillikatos, omaa sähkö-
liittymää ja porakaivoa unohtamatta. 

Kotisataman sijaintimme ja palvelui-
den lisäksi, olemme myös liittymis-, vuo-
si- ja venepaikkamaksujen osalta varmasti 
varteenotettava vaihtoehto. Kaikki seuran 
kohteet ovat kaikkien jäsenten käytettävis-
sä, vaikka et olisikaan venepaikkaa vailla!

Seuramme jäsenet ovat suorittaneet 
vähintään hyväksytyn saaristolaivuritut-
kinnon. Jos et omaa aikaisempaa veneily-
kokemusta, niin ei hätää. Me autamme. Et 
tarvitse vielä edes venettä.

Käy tutustumassa seuraamme sekä Vil-
lahden satamaan kotisivuillamme ja ota 
yhteyttä allekirjoittaneeseen, niin käydään 
vaikka paikan päällä katsomassa.

Järjestämme Villahdessa tutustumispäi-
vän vuosittain kevättalkoiden yhteydessä. 
Katso tarkka ajankohta nettisivuiltamme. 
Tervetuloa tutustumaan paikan päälle! 

Jukka Huuhtanen, kommodori 

Kotisatama: Raahe
Perustamisvuosi: 1890
Jäsenmäärä: 233 
Purjeveneitä: ~50
Moottoriveneitä: ~50
Kotisivut: raahenpurjehdusseura.com

Kotisatama: Helsinki 
Perustamisvuosi: 1953
Jäsenmäärä: 600
Purjeveneitä: 20
Moottoriveneitä: 300
Kotisivut: hooveekoo.fi

H umallahden Venekerho on 
yksi Helsingin suurista ve-
nekerhoista.

Humallahden Ve-
nekerhon tyylikäs ker-

horakennus sijaitsee paraatipaikalla pää-
ministerin virka-asunnon vieressä. Ker-
horakennusta käytetään kokouksiin ja 
koulutukseen. Sibelius-monumentti on sa-
tamaa ja kerhorakennusta vastapäätä. Me-
rellinen näkymä onkin tallentunut tuhan-
sien turistien matkakuviin. Jäsenet pitävät 
sataman erinomaisessa kunnossa.

Humallahden Venekerholla on Porkkalan 
niemen kupeessa, Hästön saaressa, oma ret-
kitukikohta. Hästö on varsinainen merellinen 

varsinkin viime kausi oli aktiivinen. Kil-
pailuissa oli kaksinkertainen määrä väkeä 
aiempaan verrattuna. Myös melontajaosto 
on koulutuspuolella aktiivinen ja kursseja 
pidetään joka vuosi. 

Uudet jäsenet ja aloittavat veneilijät 
saavat meillä apua ja neuvoja konkareilta. 
Myös laituri- ja talvitelakointipaikka löy-
tyy. Ei kun verkkosivuille hakemusta täyt-
tämään!

Vesa Vaihoja, kommodori

Humallahden Venekerho HVK

paratiisi. Saaressa on sauna, pari grillikatosta, 
ja laitureissa on sähkö. Saaressa voi myös yö-
pyä kahdessa mökissä, jotka varataan netin 
kautta etukäteen. Laajat vuokratut kalavedet 
ovat kerholaisten ahkerassa käytössä.

Humallahden Venekerhon jäsenet ovat 
harrastaneet matkaveneilyä ansiokkaasti. 
Siitä muistona kerhorakennuksen seinällä 
on pitkä rivi kerhojen välisten kilpailujen 
voittopalkintoina ”Volvo ruoria”. Kerho on 
järjestänyt Viron vesien avautumisen jäl-
keen joka vuosi eskaaderin Tallinnaan, jo-
ten aloittelevatkin veneilijät ovat päässeet 
opastuksella avomerinavigoinnin alkuun. 
Kerholla on myös oma matkaveneilyä ak-
tivoiva kilpailu.

Humallahden Venekerho on mukana 
Pajalahden veneilykoulussa (Pave). Se on 
kahdeksan länsihelsinkiläisen veneilyseu-
ran vapaaehtoisvoimin toimiva koulutus-
yhteisö. ”Paven” kursseille voivat osallistua 
näiden seurojen jäsenet, ja kurssit ovat pää-
osin maksuttomia. Koulutuksen vetovastuu 
vaihtuu kerhojen kesken kahden vuoden 
välein. Tällä hetkellä Humallahden Vene-
kerhon Jukka Wallinheimo koordinoi run-
sasta koulutustarjontaa. Hänen mukaansa 
järjestelmä on hyvä: näin saadaan monen 
kerhon jäsenistä kurssit aina täyteen. Ko-
rona-ajan koulutukset hoidetaan sujuvasti 
verkkoluentoina. 

Antti Tamminen, kommodori
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Tehdään 
  se talkoilla

Esivalmistelut
Kun mittari päivisin nousee plussan puolelle, kosteuden 

tiivistyminen lisääntyy ja sulava lumi voi tunkeutua paik-

koihin, joissa se jäätyessään tekee vahinkoa. On aika val-

pastua.

• Tarkasta pukkien ja pressutelineiden tukevuus 

 routimisen varalta.

• Etsi pressujen repeämät, poista sisään päässyt lumi 

 ja avaa sulamisvesille poistoreiät.

• Paranna tuuletusta pressun alla. Avaa kaikki luukut,  

 käytä kosteudenpoistajia.

• Lataa akut.

• Vie sammutin leimattavaksi (jos seura ei järjestä 

 leimauspäivää).

• Viimeistele puutelista ja tee hankinnat: lajitelma 

 sulakkeita, sähköliittimiä ja letkunkiristimiä, 

 kosteudenpoistajaa ja merivaseliinia, biohajoavaa 

 yleispesuainetta, silikonitonta venevahaa, öljyt, 

 suodattimet, siipipyörä ja moottorin hihnat.  

 Mitä et tarvitse huollossa, jää varaosiksi.

• Tarkasta ja täydennä työkalupakki.

Huoltopäivä
Syyshuollossa ahkeroinut pääsee lähes pelkillä tarkas-

tuksilla. Nekin on silti tehtävä ja vielä jäi viimeisteltävää.

 

• Sisällä pyyhi puhtaaksi kaikki pinnat. Etsi valuma-  

 ja homejälkiä, ne paljastavat korjattavat tiivisteet.

• Kannella puhdista tiivisteet ja helat, tarkasta niiden  

 kiinnitykset, voitele liikkuvat osat.

• Tarkasta läpiviennit. Voitele hanat, vaihda 

 hapertuneet letkut, varmista letkunkiristimet.

• Kiinnitä erityistä huomiota toiletin pumppuun ja  

 letkuihin.

• Tarkasta peräsimen kireys ja liikkuvuus koko  

 sektorilla.

• Tarkasta ohjauskaapelien kireys ja välykset,  

 pylpyröiden kunto, kvadrantin ja ohjaustangon 

 pallonivelten välykset, kaikkien muttereiden kireydet.  

 Voitele liikkuvat osat merivaseliinilla.

• Tarkasta hydrauliohjauksen nestetaso. Pieni määrä  

 öljyä voi haihtua, mutta merkittävämpi vajuminen   

 johtaa vuotokohdan etsimiseen ja korjaamiseen.

• Koeponnista kaasujärjestelmä. Sulje käyttöventtiilit  

 ja päästä pullosta paine järjestelmään. Sivele 

 saippualiuosta letkuihin ja liittimiin. Syntyvät 

 kuplat kertovat vuotokohdista. Ensin letku 

 hapertuu jyrkistä mutkista ja liitinten läheltä.

Moottori ja vetolaite
Noudata mallikohtaista huoltokirjaa ja kunnioita moot-

torien "pyhää kolminaisuutta".

Ne tarvitsevat sähköä, ilmaa ja polttoainetta. Kun nuo 

kolme järjestelmää ovat kunnossa, vikamahdollisuuksik-

si jää lähinnä osien normaali kuluminen.

 

• Puhdista akun navat ennen kaapeleiden liittämistä.

• Tarkasta sähköliittimet, poista hapettumat, suihkauta  

 kosteudenpoistajaa.

• Varmista sähköpäätaulusta, että kaikkia sulake- 

 tyyppejä on varaosina.

• Tarkasta tai vaihda ilmansuodatin.

• Tyhjennä polttoaineen vedenerotin ja vaihda ensiö/ 

 toisiosuodattimet.

• Moottorin ja vetolaitteen öljyt piti vaihtaa syksyllä,  

 mutta viimeistään nyt samalla, kun ajat glykolit pois  

 koneesta ongelmajätteeseen toimitettavaksi.

• Tarkasta jäähdytinnesteen määrä ja kulku. Puhdista  

 meriveden ottoaukko, vaihda suodatin, tarkasta   

 laponestoventtiilin toiminta.

• Anodit vaihdetaan, kun niistä on kulunut enemmän  

 kuin neljäsosa. Anodi pitää olla vähintään potkuri-

 akselissa, vetolaitteessa sekä rautakölissä ja 

 -peräsimessä.

• Varmista huoltokirjasta kaikki voitelukohdat  

 ja -aineet.

Masto ja riki
Juoksevan rikin köydet kuluvat eniten plokeihin ja luk-

koihin osuvista kohdista. Kulumakohtaa saa vaihdettua 

leikkaamaalla kiinnityspäästä pois puolisen metriä tai 

kääntämällä köyden kulkusuunnan päinvastaiseksi. 

 

• Pese masto miedolla, emäksisellä pesuaineella.

• Etsi syviä naarmuja tai lommoja. Tutki saalingit 

 ja maston varusteiden kiinnityskohdat. Älä ujostele   

 kysyä mastohuollosta, jos olet epävarma vahingon  

 vakavuudesta.

• Tarkista toppipylpyröiden kunto ja voitele. Ole 

 herkkä vaihdon suhteen, ennen nostoa se on 

 helppoa.

• Vahaa masto silikonittomalla venevahalla ohuesti.

• Etsi vanteista katkenneita säikeitä vetämällä vaijeria  

 kevyesti sormien läpi.

• Tarkasti vanttien päätteet ja vanttiruuvit.

• Jousipinnit, ruuvilukot ja sakkelit ovat halpoja,  

 vaihda vähänkin vääntyneet uusiin.
TEKSTIT PASI NUUTINEN   KUVAT PATRICK BLOM JA HELMI HOLL0/SPV

Keväthuollon ei tarvitse olla ahdistava tai kiireinen.  
 Päinvastoin, siitä voi kehittää kauden ensimmäisen  
   kivan ”venepäivän”, johon kutsutaan kaveritkin  
     mukaan. Sopivalla porukalla tekemistä riittää  
       kaikille mukavasti.
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Minimoi ympäristökuorma helpoilla teoilla

1. Kierrätä, älä kuluta
• Pesuaine ei tiedä, puhdistaako se venettä vai vessan seinää. Samat biohajoavat aineet, joita jo on kotona  

 kaapeissa, tepsivät yhtä lailla veneessä. Kokeile niitä, ennen kuin hankit kalliita erikoisaineita vanhenemaan  

 veneen lokeroihin. Sama koskee pyyhkeitä ja harjoja, käytä vanhat loppuun ennen uusien ostamista.

2. Hanki harkiten
• Melkein kaikista veneen kemikaaleista on jo saatavilla ekologisia versioita. Etenkin eliönestoon löytyy  

 myrkyttömiä vaihtoehtoja. Mitä pienempi vene, sitä helpommin selviää kokonaan ilman eliömaalia,  

 pohjanpesulla 1-2 kertaa kaudessa.

3. Suojaa ympäristö
• Hiontapöly ja maaliroiskeet eivät kuulu luontoon. Suojapaperia saa rautakaupoista halvalla, ja veneen alle 

 levitettynä se kerää lian ja pikkuroskat tehokkaasti. On se myös kosteaa maata mukavampi alusta työskentelylle.

4. Lajittele jätteet
• Hyvä veneseura järjestää vähintään kevät- ja syyshuoltojen ajaksi kotisatamaan roskapisteet lajeittain, myös 

 ongelmajätteelle. Jos omassa seurassa asia on vielä hoitamatta, ilmoittaudu vapaaehtoiseksi: olet varmasti 

 kevään kiitetyin henkilö!

Pesu ja maalaus
Ei riitä, että lämmintä on levittäessä, märkä maali ei saa päästä yölläkään jääty-

mään. Käyttöohjeen ajat, lämmöt ja kerros otetaan tosissaan.

 

• Veneen kyljet pestään miedolla pesuaineella ja vahataan silikonittomalla vahalla.

• Pohja pölypestään vedellä ja pyyhkeellä, sitten likapestään rasvanpoistajalla.

• Jos vanha eliönestomaali on hyvä, uutta laitetaan vain puhkikuluneisiin kohtiin.

• Ylimaalattava pohja tarvitsee tartuntahionnan. Käytä vesihiontaa antifouling-  

 pölyn välttämiseksi.

• Tyyny, sivellin tai rulla antavat kaikki maltilla käytettynä hyvän lopputuloksen.   

    Maalaa riittävän pieni ala kerrallaan sileäksi asti: levitys ristivedoilla, pinta  

 yhdensuuntaisesti.

Vesille lasku
Kihelmöivin hetki vaatii eniten itsehillintää. Varakanisteissa pitää olla tuoretta polt-

toainetta ja puhelimessa täysi akku sekä tärkeät puhelinnumerot: 112 (hätänumero), 

0294 1000 (Meripelastus).

 

• Koekäytä sisämoottoria noin 10 minuuttia konekoppa avoinna, samoin 

 polttoaine- ja jäähdytinjärjestelmät paljastavat luukut.

• Seuraa jäähdytinveden kiertoa, mahdollisia öljyn tihkumisia moottorissa sekä   

 mittareiden lukemien asettumista normaaliarvoihin.

• Koekäytön jälkeen tarkasta vedenerotin ja polttoaineen karkeasuodatin.

• Lämmenneellä moottorilla tehdään ensimmäinen koeajo. Noin varttitunti  

 matkanopeudella riittää tankin mahdollisten epäpuhtauksien saamiseen 

 liikkeelle.

• Puolisen tuntia laituriin paluun jälkeen tehdään vielä jälkitarkastus suodattimille,  

 läpivienneille ja moottoritilalle.

Laadukas esite tai vastuullisuusraportti jää vastaanottajan 
mieleen, kun se on painettu ympäristövastuullisesti. 
Siksi saat meiltä nyt kaikki mainospainotuotteet ja viestinnän 
materiaalit aina 100-prosenttisesti hiilineutraaleina. Yritysnäkyvyytesi 

vastuullinen kumppani

www.punamusta.com

ClimateCalc CC-000084/FI
PunaMusta Magazine
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100-prosenttisesti hiilineutraalit painotuotteet syntyvät vähentäessämme ympäristön 
kuormitusta tuotannon jokaisessa vaiheessa. Jäljelle jäävät vähäiset päästöt kompen-
soimme lyhentämättöminä sertifioitujen metsänsuojelu- ja metsityshankkeiden kautta.

Valitse vastuullisesti –  
paina hiilineutraalisti.

JÄTÄ PYSYVÄ MUISTIJÄLKI 
BRÄNDISTÄSI

HIILINEUTRAALISTI
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Sukupolvien 
kisamatka 

Minustako Merikarhu?
Ska jag bli Sjöbjörn?

TULE MUKAAN Teams-tapaamiseen ti 13.4. 
klo 18–19 kuulemaan, mitä Merikarhut tarjoaa 
matkapurjehduksen harrastajille.
Ilmoittaudu 8.4. mennessä info@merikarhut.fi. 
Kerro nimesi, veneilyseurasi sekä sähköposti-
osoitteesi, jolla liityt infoon.
 
KOM MED på ett Teams-möte tisdagen den 13.4 
kl 18–19 för att höra vad Sjöbjörnarna har att 
erbjuda långfärdsseglare.
Anmäl dig före den 8.4 info@merikarhut.fi. 
Ange ditt namn, din båtförening samt e-mail 
som du tänker använda för mötet.

Merikarhut – Sjöbjörnarna ry

”
Olemme toisen polven purjehtijoita 
ja saaneet aina olla mukana vanhem-
piemme kanssa harrastuksissa mu-
kana. Kisatiimissä purjehdukseen on 
opetettu myös puolisot. Kesällä 2019 

sain viestin veljiltäni Saaremaan liepeiltä: 
“Täällä on joku iso kisa. Tänne ensi kesä-
nä?” Siitä se suunnittelu lähti.

Oman veneeni (S/y SilverMoonII, Ar-
tekno, 1985) kipparina ja veljet miehistössä 
halusimme suvun kolmannen polven pää-
sevän osaksi yhteistä purjehdusharrastusta. 
Päädyimme valitsemaan Gulf of Riga -rega-
tan kilpailukalenteriimme.

Baltia oli uusi tuttavuus meille kaikille. 
Ilmoittautuminen sisään ja suunnittelu alul-
le! Pitkän regatan koimme sopivan lapsiper-
heenkin lomaksi hyvin.

Regatassa oli muutamia kilpailusatamia, 

joiden saavutettavuus myös maateitse olisi 
hyvä. Lyhyehköt kilpailupäivät mahdollisti-
vat illat satamissa, ja voisimme viettää aikaa 
yhdessä perheen pienimpienkin kanssa. Kil-
pailun aloitussatamana toimi Latvian Vent-
spils, joka houkutteli hiekkarannoillaan ja 
vesipuistoillaan päiväaktiviteetteihin.

Veneen siirto Espoon Kivenlahdesta 
eteni kahdella miehistöllä. Ensim-
mäinen etappi eteni kahden aikui-

sen voimin Virtsuun Viron länsirannalle. 
Se oli helposti ja varmasti saavutettavissa 
autolla, sillä seuraavan miehistön varuste-
määrä oli melkoinen, vaikka osa leluista, 
värityskirjoista ja kurakamppeista olikin 
matkannut veneessä jo Espoosta asti.

Ensimmäisen siirron miehistöstä Kari 
lähti takaisin töihin ja Jouni-veljemme saapui 

Salla Kavénin perhe vietti lomaa Gulf of Riga  
-regatassa. Näin se onnistui lasten kanssa.

TEKSTI SALLA KAVÉN  KUVAT KOTIALBUMI

kolmen pikkukipparin kanssa seuraavaan osuu-
teen.

Veneeseen oli varattu valtavasti pussipuu-
roja ja muuta helppoa ruokaa. Virtsussa vielä 
täydensimme kyläkaupassa mukaan sellaisia 
ruokia, jotka saa helposti syötyä.

Olimme kevään aikana hahmotelleet siirty-
mäsuunnitelmaa moneen otteeseen. Päivämat-
kat olivat kaikki 25-40 meripeninkulmaa. Kuu-
den päivän aikana opimme, että rantaumiseen 
on hyvä valmistautua tuntia aiemmin. Tuolloin 
alkoi päivällinen, jotta heti köysien kiinnittyes-
sä saaatoimme päästää pikkukipparit rantaan 
leikkimään. Rannassa saimme rauhassa pakata 
purjeet ja lähteä sitten jäätelölle.

Lapsille parasta huvia oli lelulaivojen uit-
taminen veneen perästä sekä pyykkipoikien 
värittäminen. Niitä löytyy nyt pilkullisina ja 
raidallisina. Lounaan jälkeen pidimme uima-
tauon keskellä avomerta. Bongaailimme lintu-
ja, hylkeitä ja jokusen yksittäisen laivan. 

Alkutalvesta olimme ajatelleet, että 
lapset voisivat halutessaan osallistua 
kisan joihinkin legeihin. Kisan koitta-

essa emme. Mukana olleet serkku perheineen 
ja serkun miehen sisko perheineen kaitsivat 
lapsia kisapäivinä, ja ohjelma oli parasta iki-
nä. Latvian vesipuistot ja leikkipuistot vetivät 
enemmän puoleensa. 

Illat vietimme koko porukka yhdessä re-
gatan satamissa. Iltojen ohjelmassa oli aina 
palkintojenjako ja yhteinen ruokailu. Aamulla 
vain kisamiehistö heräsi kukonlaulun aikaan 
kohti uutta kisapäivää. Regattaan kuului myös 
paraati, johon osallistuimme koko ison tiimim-
me voimin. Viikon mittainen kisa oli mahtava 
loma kaikille. Tulevana kesänä lähdemme uu-
destaan!”

Itse kilpailuun osallistui-
vat vain aikuiset. Etapit 
olivat sopivan mittaisia.

Purjehdustiimi: 

• Salla Kavén, kippari  ja Kari Itkonen, keulamies  

 (Kivenlahden venekerho KLV)

• Jorma Kavén, navigaattori (Hollolan veneseura  HVS)

• Jouni Kavén, skuuttaaja ja Heidi Ekholm, mastonainen  

 (Hollolan veneseura HVS) 

+ Siirtopurjehduksen pikkukipparit Nuutti, 7, Peppi, 5,  

 Tiitus, 3.

Kultaakin kalliimpi maatiimi:

• Kirsi ja Kari Yrjölä + Iida ja Aatu

• Hanna Yrjölä + Justus ja Jatta

Siirtopurjehdukset:

Sinne: Kivenlahti-Jussarö-Dirhami-Rohuküla-Virtsu-

Kuivastu-Köiguste-Abruka-Möntu-Ventspils (Lasten kanssa)

Takaisin:Kuivizi-Kuivastu-Dirhami-Kivenlahti

Yhteensä vajaat neljä viikkoa, 631 meripeninkulmaa

Purjehduskilpailureissu  
oli onnistunut niin lasten  
kuin aikuistenkin mielestä.
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Tuntuvia etuja Ifiltä
Jäsenseuramme jäsenenä sinut on vakuutettu If Vakuutuksen 
tapaturmavakuutuksella, joka on voimassa veneilytoiminnassa, 
johon kuuluvat: vesillä veneily, veneen syys- ja kevätkunnos-

tus sekä korjaus maissa. Lisäksi saat  lisäalennuksen 
venevakuutuksesta, jos olet katsastanut veneesi 
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n katsastus-
määräysten mukaisesti 1-, 2- tai 3-luokkaan 
tai olet suorittanut SPV:n teoria- ja käytäntö-
kurssit veneilyyn tai sinulla on Traficomin kan-

sainvälinen huviveneenkuljettajankirja. Tutustu 
jäsenetuihisi: if.fi/spv.

Tunnethan 
jäsenetusi?
Suomen Purjehdus ja Veneilyn jäsenseuran jäsenenä  
nautit monista rahanarvoisista alennuksista ja eduista.

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

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

John Nurmisen säätiön  
kirjoja alennuksella
John Nurmisen Säätiö tarjoaa seuro-
jemme jäsenille kirjoja jäsenetuhin-
taan. Saat verkkokaupasta jnsshop.fi 
20 prosentin alennuksen käyttämällä 
koodia, joka löytyy osoitteesta spv.fi/ja-
senedut.                                                                                                                  

Tutustu kaikkiin etuihin: spv.fi/jasenedut

Trossijäsenyys etuhintaan
Saat Trossin vuosimaksun 78 euron hintaan (normaalisti 88 eu-
roa). Trossi-palvelua voi hyödyntää, jos matkasi vesillä keskeytyy 
yllättäen. Tällöin saat hinauksen lähimpään satamaan, johon on 
saatavissa korjauspalveluja sekä tarvittaessa apua korjaajan ja ve-
neen väliaikaisen säilytyspaikan hankki-
misessa.

Etu sisältää jäsenen valitseman meri- 
tai järvipelastusyhdistyksen jäsenmak-
sun. Lue lisää osoitteesta trossi.fi.

Merikaupasta kesään!

Linnankatu 37b, Turku
Puh. 040 761 8484

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

Merihenkiset vaatteet, lahjat,
sisustus, veneastiat ja

Roope-tuotteet

Osallistu kevään koulutuksiin!
SPV vastaa muun muassa seurojen veneilykouluttajien, katsastajien, junioriohjaajien ja kilpailutoimijoiden koulutuksista.  
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen kouluksiin löytyvät osoitteesta spv.fi/koulutuskalenteri. 

Suurin osa talven ja kevään koulutustilaisuuksista pidetään etänä ja mahdolliset lähipäivät turvallisuus huomioiden.

Veneily
Veneilykouluttajakurssit etäkoulutusta 3h + 3h 
ja yksi kokonainen lähipäivä.
Pääkaupunkiseutu   1.3. ja 4.3. sekä 6.3. 2021 
Turku   1.3. ja 4.3. sekä 6.3. 2021
Vaasa    6.7. ja 7.3. ja 17.3. 2021

Auktorisoitujen veneilykouluttajien täydennyskoulutuspäivät 
maalis-huhtikuussa teams-ympäristössä
viikolla 11: maanantai 15.3.2021 ja keskiviikko 17.3.2021 
viikolla 12: tiistai 23.3.2021 ja torstai 25.3.2021
viikolla 15: tiistai 6.4.2021 ja torstai 8.4.2021

Katsastus
Katsastajankurssit 

Peruskurssi 4 x 3 h  2.3.-10.3. Klo 18-21
Täydennyskurssi 2 x 3  13.4. ja 14.4. Klo 18-21

Besiktarkursser
Grundkurs 4 x 3 h   15.3-18.3. Klo 18-21

Grundkurs 4 x 3 h   29.3.-1.4. Klo 18-21
Fortsättningskurs 2 x 3 h 22.3. ja 23.3. Klo 18-21

Lapset ja nuoret
Ohjaaja 1
Teoriaosuudet:   7.4.2021 ja 14.4.2021, klo 18-20.30
Käytännön osuudet:   toukokuu 2021. 

Ohjaaja 2
Teoriaosuudet:   8.4.2021 ja 15.4.2021, klo 18-20.30
Käytännön osuudet:   toukokuu 2021. 

Kilpapurjehdus
Aluetuomarikurssi   27.3.-28.3. Koko päivä
Kansallinen tuomarikurssi  17.4. Koko päivä

Kilpaveneily
NKT Toimitsija, katsastaja 
ja immersionkoulutus  20.3. klo 9-17
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Maajoukkue- 
valmentaja

Joakim Wilenius

Matkaveneily,  
koulutuspäällikkö
Mirja Rosenberg

Toiminnanjohtaja
Jan Thorström

Järjestö- ja seuratoiminta
Karoliina Rouhiainen

Kilpailutoiminta, 
purjehdus

Tapio Nirkko

Junioritoiminta
Laura Santala 

Nuorten
olympiavalmentaja

Jan Gahmberg

Y h te i s työ s s ä

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

Suomen Purjehdus 
ja Veneily

Näin löydät aluetoiminnanjohtajasi

@suomenpurjehdusjaveneily

Valmennuspäällikkö
Vili Kaijansinkko

Suomenlahden itäosan vesistöalue 
(Virolahti-Sipoo)

Martti Laisi
martti@laisi.net

 
Suomenlahden keskiosan vesistöalue 

(Helsinki)
Juha Vuorinen

juha.vuorinen@paperdreams.fi
 

Länsiturunmaan keskiosan vesistöalue 
(Västra Åboland), saaristokunnat

Erik Nordenswan
eriktnordenswan@gmail.com

 
Läntinen Suomenlahti - Itäinen 

Anders E. Grandell
anders.grandell@kolumbus.fi

 
Saimaan vesistöalue

Antti Kaipainen
antti@anttikaipainen.fi

 
Läntinen Suomenlahti - Läntinen

Frej Werner
frej.werner@gmail.com

 
Turun veneilyalue

Katja Rytkönen
katja.rytkonen@turunpursiseura.fi

 
Ahvenanmaa

Björn Tennström
bjorn.tennstrom@aland.net

 

Kilpaveneily-ja  
katsastustointa

Mikaela Dunderfelt

Espoon 
ja Hämeen 

aluetoiminnanjohtaja 
haussa! Ehdotuksia 

otetaan vastaan: 
toimisto@spv.fi

Viestintä,  
tapahtumat, Nautic

Iina Airio

First-mallisto tarjoaa jokaiselle jotakin, 14-jalkaisesta jollasta yksityyppikisoihin 
ja pitkiin retkiin soveltuvaan 27-jalkaiseen purjeveneeseen saakka

Hinnat alkaen 10 500 € / First 14

SOVI ESITTELY
p. 040 511 1875

veneet@ajolayachts.fi 

TUTUSTU TARJOUKSIIN
ajolayachts.fi

MUKANA VENE 21 BÅT
-virtuaalimessuilla

Uusittu First-mallisto
– vene vielä kesäksi
Uusittu First-mallisto
– vene vielä kesäksiViestintä

Tuomas Finne

Perämeren eteläosan vesistöalue
Johan Nyberg

johan.nyberg@anvianet.fi
 

Keitele–Päijänteen vesistöalue
Ismo Glans

ismo.glans@gmail.com
 

Pohjanlahden keskiosan vesistöalue 
(Merenkurkun veneilyalue)

Peter Remahl
remahl@mac.com

 
Perämeren, Kemijoen ja 

Oulunjoen vesistöalue ja Lappi
Seppo Parhi

seppo.parhi@gmail.com
 

Selkämeren vesistöalue
Martti Virtanen

martti.virtanen@gmail.com

 

Viestintä
(vanhempain-

vapaalla)
Anni Raunio

Nuorten
olympiavalmentaja
Andreas Geritzer

Talous ja hallinto
Minni Mattila



UUSI SARGO 28 on hiljainen, merikelpoinen  
ja tilava - sopiva perheristeilyihin.
Uudessa SARGO 28:ssa on kaksi erillistä kabinia, mikä tekee  
siitä erittäin sopivan koko perheen unohtumattomille lomaris-
teilyille. Käsiteltävyydessä SARGO 28 on nimensä veroinen  
hienojen ajo-ominaisuuksiensa ansiosta. Jopa isommissa  
avomeren mainingeissa kyyti on miellyttävää, sillä uudistettu 
runko halkoo aaltoja pehmeästi.

SARGOt nähtävillä Astrumin Showroomissa, Salossa:

Voit myös varata ajan yksityisesittelyyn myyjältä. Tervetuloa!

Astrum Vene Showroom
Joensuunkatu 15, Salo
astrum.fi 

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

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

UUTUUS
UUTUUS
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