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Veneily yhdistaa

Katja Rytkönen

Nauticin päätoimittaja

Nautic’s chefredaktör

T
änä vuonna tulee kuluneeksi 
kymmenen vuotta lajiliit-
tomme Suomen Purjehdus 
ja Veneilyn perustamisesta. 
Liittomme koostuu yli 600 jä-

senseurasta ja 40 luokkaliitosta. Harrastajia 
tätä kautta on yli 60 000 eri puolella Suo-
mea. Suomi on ainakin toistaiseksi yhdis-
tysten luvattu maa ja siksi siellä mistä löy-
tyy vettä veneilyyn, löytyy myös veneseura. 
Yhteinen laji yhdistää meitä kaikkia, mutta 
seurakenttä on melko heterogeeninen. Silti 
esimerkiksi Tornion veneseuran toiminta-
ajatuksesta löytyy tutut elementit lähes jo-
kaiselle seuralle – ”tarkoituksena kehittää ja 
edistää jäsentensä venetuntemusta ja vesillä 
liikkumisen tietoja ja taitoja toimeenpane-
malla kursseja ja käytännön harjoituksia 
sekä järjestämällä kilpailuja ja retkeilytoi-
mintaa”.

Halusimme tai emme, yhdistäviä teki-

jöitä ovat myös vesilläliikkumista koskevat 
säädökset ja määräykset. Näistä yksi on pi-
an voimaan tuleva EU:n biosidiasetus. An-
tifouling-maaleille eli ns. myrkkymaaleille 
on haettu EU:n biosidiasetuksen mukaisia 
lupia. Valmisteiden lupakäsittely on EU-
tasolla vielä kesken, mutta lupapäätösten 
oletetaan valmistuvan lähivuosina.  Lu-
papäätösten myötä uudet valmisteet kor-
vaavat nyt markkinoilla olevat valmisteet. 
Uusien lupien myötä maalien käytölle tulee 
tiukempia rajoituksia ja monen veneilijän 
täytyy muuttaa toimintatapojaan. Biosidi-
asetus tulee olemaan erittäin merkittävä 
kaikkien niiden seurojen kannalta, joiden 
alueella säilytetään ja huolletaan veneitä. 
Muutokseen on kaikkien syytä varautua 
mahdollisimman hyvissä ajoin. Tässäkin 
Suomen Purjehdus ja Veneily pyrkii ole-
maan seurakentän tukena.

SPV:n toiminta nojautuu vahvasti vii-

me vuoden lopussa hyväksyttyyn Visio 
2030:een. Siihen on luotu kunnianhimoi-
set lyhyen, keskipitkän ja pitkän tähtäimen 
tavoitteet: koko veneilevä kansa on kuullut 
liitosta ja sen jäsenseuroista, kaikki haluavat 
olla jäsenseuran jäseniä ja jäsenmäärämme 
ja markkinaosuutemme ovat kasvaneet 
reilusti. On selvää, että päästäksemme ta-
voitteisiin, tulee myös seurakenttä tuntea 
aiempaa paremmin – ja päinvastoin – jä-
senseurojemme tulee tuntea hyvin oma laji-
liittonsa. Viestintäkanavia on käytössämme 
monia ja, Nautic-lehti on yksi niistä. Mut-
ta hedelmällisintä tutustuminen on aina 
kasvotusten ja paikan päällä. Tästä syystä 
tänä syksynä alkaa laaja Seuramatkalla-kier-
tue, joka tuo SPV:n avainhenkilöt vierailulle 
seuroihin. Kiertue suuntaa ensin pohjoiseen 
Perämerelle, Pohjanlahdelle ja Selkämeren 
alueelle sekä Ahvenanmaalle.  Muilla alueilla 
vieraillaan sitten keväällä ja syksyllä 2022.

I 
höst har 10 år gått sedan vårt grenför-
bund Segling och Båtsport i Finland 
grundades. Vårt förbund består av 
över 600 medlemsföreningar och 40 
klassförbund. På det sättet represen-

terar vi över 60 000 båtsportentusiaster i 
hela Finland. Finland är åtminstone tillsvi-
dare föreningarnas förlovade land och där 
det finns segelbart vatten finns det därför 
också en båtklubb. Vårt gemensamma fri-
tidsintresse förenar oss, men våra förenin-
gar utgör en ganska heterogen skara. Än-
då finns i exempelvis Tornion veneseuras 
verksamhetsidé element, som passar in på 
nästan varje förening. ”…ska utveckla och 

främja sina medlemmars kunskap om båtar 
och i konsten att färdas på sjön genom att 
ordna kurser och praktiska övningar och 
genom att ordna tävlingar och utfärder”.

Antingen vi vill det eller inte så förenar 
oss också de förordningar och bestämmel-
ser som reglerar vårt båtliv.  En av dem är 
EU:s biocidförordning, som snart träder i 
kraft. För antifouling- eller så kallade gift-
färger – har tillverkarna sökt godkännande 
i enlighet med den här förordningen. Be-
handllingen av godkännandet för de olika 
produkterna är ännu på gång på EU-nivå, 
men besluten kommer troligen under de 
närmaste åren. I och med att detta blir klart 
kommer nya produkter att ersätta dem, som 
nu finns på marknaden. Samtidigt kommer 
nya begränsningar på hur färgerna används 
och många båtfarare får lov att ändra sina 
vanor. Biocidförordningen kommer att ha 
en speciellt stor betydelse för alla de fören-
ingar, på vilkas område båtar förvaras och 
underhålls. Det är värt att förbereda sig för 

de kommande förändringarna i god tid. 
Också här strävar Segling och Båtsport i 
Finland till att stöda medlemsföreningarna.

SBF:s verksamhet stöder sig i hög grad 
på vår Vision 2030, som godkändes i slutet 
av senaste år. I den ingår ambitiösa mål-
sättningar på kort, medellång och lång sikt: 
alla som idkar båtsport ska ha hört om för-
bundet och dess medlemsföreningar, alla 
vill vara med i en båtförening. Vårt med-
lemsantal och vår marknadsandel har stigit 
betydligt. Helt klart är att vi måste känna 
våra föreningar bättre för att nå de här må-
len – och vice versa, föreningarna måste 
känna sitt förbund bättre. Vi har många 
kommunikationskanaler och tidskriften 
Nautic är en av dem. Men allra bäst är det 
att träffas ansikte mot ansikte på ort och 
ställe. Därför startar vi under hösten vårt 
omfattande Sällskapsrese- projekt, som 
innebär att nyckelpersonerna i förbundet 
besöker föreningarna. Turnén går först till 
kustområdena vid norra Bottenviken, Bott-
niska viken och Bottenhavet samt till Åland. 
De övriga distrikten besöker vi sedan under 
våren och hösten 2022.
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Yö Bengtskärissä
Majakoita rakastava Sini Andersson halusi herätä 50-vuotisaamunaan 
Bengstkärissä. Karu saari hurmasi auringonlaskuillaan ja rauhallaan.

K
ivet ja kalliot ovat 
pienestä pitäen olleet 
lähellä turkulaisen Sini 
Anderssonin sydäntä. Kun 
hänen perheensä tiedusteli 

joulukuussa 2017, missä hän haluaisi viettää 
seuraavan elokuun 50-vuotisjuhlaansa, oli 
vastaus valmiina: kalliolla sijaitsevassa 
ja kivestä rakennetussa Bengtskärin 
majakassa.

- Haaveilin siitä, että saisin herätä 
syntymäpäiväaamunani siellä. Äitini 
totesi, että toteuta haaveesi ja varaa 
yöpyminen heti. Niin tein, ja sain yhdek- 
sän kuukautta etukäteen varattua huoneen 
minulle ja miehelleni. Nyt korona-aikana 
kotimaanmatkailu on niin suosittua, että va-
raus pitää varmasti tehdä vielä aiemmin, 
Andersson sanoo.

Merimatka Kemiönsaaren Kasnäsistä 
kuului yöpymispakettiin. Alus pysähtyi 
matkalla Rosalan Viikinkikylään, jossa oh-
jelmassa oli lounas.

- Meille sattui upea keli, mikä oli mah-

tavaa, sillä kova myrsky estää aluksen ran-
tautumisen saarelle. Kun pääsin saarelle, 
heittäydyin halaamaan kalliota. Sen jälkeen 
juoksin kohti majakkaa. Olin niin onnelli-
nen, kun matka toteutui, Andersson kertoo.

Hän toivoi huoneeksi sukunimikaiman-
sa majakanvartija Anderssonin huonetta – 
ja sekin toive täyttyi. Raidalliset lakanat ja 
ikkunalla kukkinut pelargonia kruunasivat 
majakkaelämyksen. Myös saunavuorossa ja 
ruokavalioissa Anderssonien toiveet kuul-
tiin.

- Ruokailut sujuivat moitteettomasti, ja 
jääkaapista sai hakea saunajuomaa. Juodut 
juomat merkattiin itse vihkoon ja piikki 
maksettiin lähtiessä pois. Se oli mielestäni 
upea luottamuksenosoitus asiakkaita koh-
taan.

Bengtskär lumoaa kaikkina 
vuorokaudenaikoina, mutta 
erityisesti ilta on jäänyt Anderssonin 

mieleen.
- Kun kaikki alukset ja vierailijat olivat 

lähteneet saarelta, jäivät paikalle vain 
yöpyjät ja henkilökunta. Tunnelma oli 
ihana, rauhallinen ja kaunis. Aika pysähtyi. 
Saimme vain olla kallioilla, nauttia ja 
harrastaa miettimättömyyttä.

Oma vuoro rantasaunassa tarjoili lem-
peät ja kiireettömät löylyt.

- Löylyjen päälle pulahdimme uimaan 
ihanaan poukamaan. Kertakaikkiaan ainut-
laatuinen kokemus, Andersson muistelee.

Vaikka hän on yleensä iltauninen, antoi 
Bengtskärin elokuinen viehätysvoima voi-
mia valvoa.

- Nautimme koko illan ulkona kallioilla. 
Auringonlasku saaressa oli upea. Nousin 
välillä yölläkin ihailemaan maisemaa ja 
näin, miten ruotsinlaiva ajoi aamuyöllä 
saaren ohi.

- Nukuin hyvin, ja aamulla olin niin 
onnellinen, kun tajusin, missä olen. 
Bengtskärissä! Voin suositella matkaa 
yöpymisineen kaikille, jotka haluavat 
tallettaa sydämeensä ainutlaatuisen 
vuorokauden majakassa.

TEKSTI IINA AIRIO KUVAT SINI JA LARRI ANDERSSON
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Varaa yö Bengtskärissä ajoissa

POHJOISEN ITÄMEREN ITÄOSASSA sijaitseva Bengtskär on Pohjoismaiden korkein majakka. 

Se on samalla Suomen eteläisin matkakohde. 52 metrin korkeuteen merenpinnan yläpuolelle 

kohoava majakka rakennettiin vuonna 1906. Bengtskär kuuluu Turunmaan saaristoon.

Bengtskärin majakan majoituspaikat ovat äärimmäisen suosittuja, ja nyt tehdään jo varauk-

sia kahdelle seuraavalle kesälle. Täysihoitoon sisältyy venekuljetus Kemiönsaarelta, majoitus 

omassa huoneessa, iltasauna ja ruokailut. Yöpyminen on mahdollista touko- ja syyskuus-

sa viikonloppuisin ja kesäkuukausina myös arkisin. Huoneet ovat entisiä majakanvartijoiden 

asuinhuoneita. 

Bengtskäriin pääsee toki myös päiväretkelle. 

Lue lisää: bengtskar.fi

Sini Andersson järjestää Utössä hyvän olon 
ja palautumisen viikonloppuja. 
Lue lisää: siloisuuttasuloisuutta.com.

Suomen majakat ovat luotsanneet merenkulkijoita myrskyssä ja tyynessä. Mil-
laista elämä saarilla on? Loppukesän venekirjastoon voi poimia monta tarinaa.

Elämää majakkasaarilla

SPV:n jäsenille  35 prosentin alennus        ja ilmainen toimitus wernerjarl.fi koodilla SPVRY.

Kuvaseikkailu Itämerellä
UPEASTI KUVITETTU ITÄMEREN MAJAKAT vie lukijan matkalle tutustumaan Itä-
meren rantojen lukuisiin majakoihin. Ruotsalainen Magnus Rietz on vieraillut neljän vuoden 
aikana yli 200 majakkapaikalla kaikissa Itämeren maissa: Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Puo-
lassa, Liettuassa, Latviassa, Virossa, Venäjällä ja Suomessa. Tuloksena on syntynyt loistelias 
ja ainutlaatuinen kuva-aineisto paikoista, joissa harvemmin käydään.

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

Kirja on ilmestynyt myös ruotsiksi: Fyrar runt östersjön.

Tekijä: Magnus Rietz
Sivumäärä: 415 sivua
Kustantaja: Tammi

Arkea luonnon armoilla
SUOMEN MAJAKKASEURAN julkaisema Majakoiden ja luotsien Porkkala kertoo Pork-
kalan merellisestä historiasta aina 1200-luvulta alkaen. Painopiste on majakoiden ja luotsa-
uksen kultakaudella eli Rönnskärin majakan toimiaikana 1800-luvun alusta 1920-luvulle.

Kirja kertoo myös satavuotiaan Kallbådan majakan rakennuksesta ja vaiheista. 
Majakoiden ja luotsien Porkkala kertoo laajasti majakanvartija- ja luotsiperheiden arjes-

ta, elämästä luonnon armoilla ja vuorovaikutuksessa sen kanssa. Se kertoo myös aiempaa 
tarkemmin viidestä sodasta ja yhdestä miehityksestä, jotka Porkkalaa ovat koetelleet 300 
vuoden aikana. Myös alueen dramaattisimmat haaksirikot on selostettu perusteellisesti.

Tekijä ja kustantaja: Suomen Majakkaseura
Sivumäärä: 304 sivua
Kieliversiot: suomi ja ruotsi

Saarimatkailua lapsille
Suomen lasten saariseikkailu on kiinnostava lasten tietokirja ja jännittävien tarinoiden aarre-
arkku. Kirjassa tehdään retki kymmeneen saareen, joissa varmasti kannattaa käydä ja joihin 
pääsee ilman omaa venettäkin. 

Jokaisen saaren yhteydessä kerrotaan siihen liittyvä kiehtova tarina. Kirja tarjoaa myös 
paljon mielenkiintoista tietoa Suomen saarista ja niiden synnystä.

Seikkailujen kohteina ovat Kotkan Varissaari, Pellinki, Seili, Rosala, Jurmo, Korppoo, 
Kökar, Raippaluoto, Tankar ja Hailuoto.

Raili Mikkanen ja Sirkku Linnea ovat aiemmin tehneet yhdessä teoksen Suomen 
lasten majakkakirja.

Tekijät: Raili Mikkanen ja Sikku Linnea
Sivumäärä: 106 sivua
Kustantaja: Minerva Kustannus
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TEKSTI IINA AIRIO  KUVAT MIKA IHAMUOTILA/TUHANSIEN SAARTEN MAA

Suomalaisen 
saariston lumoissa

Rakkaus saaristoon ja huoli vesistöjen puhtaudesta sai 
Mika Ihamuotilan ikuistamaan kuvansa ja tarinansa kirjaksi. 

M
ika Ihamuotilan kir-
joittama ja kuvaama 
Tuhansien saarten maa 
on kunnianosoitus suo-
malaiselle saaristolle 

ja saaristolaiselämälle. Kirja on kauniisti 
kuvitettu seikkailu, joka alkaa Porvoon elä-
väisestä satamasta ja päättyy uintiretkelle 
Sälskärin pienelle majakkasaarelle. 

Marimekon hallituksen puheenjohtajana 
toimiva Ihamuotila sai ajatuksen kirjaansa 
julkaistuaan Instagramissa upeita kuviaan 
ja saatuaan niistä paljon palautetta. 

- Ajattelin, että miksei näistä voisi teh-
dä kirjaa. Minua on harmittanut se, että 
Suomen saaristo on pysynyt piilossa ulko-
maalaisilta – ja itse asiassa suomalaisiltakin. 
Meillä on Suomessa noin 200 000 saarta, 

Hankoniemen Tvärminnen luonto on ainutlaatuisen kaunis.

kun taas saaristaan tunnetulla Kreikalla on 
vain noin 6 000, Ihamuotila kertoo.

Hän tutustui saaristoon teini-ikäisenä 
opiskellessaan ruotsia Sipoon saaristossa 
tuttavaperheen pojan kanssa. Purjehduk-
sesta Ihamuotila innostui opiskeluaikana 
ystäviensä veneillä. Armeijassa ollessaan 
hän palveli sotalaivalla, jolla kiersi koko 
Suomen saariston Kemistä Kotkaan.

- Sekin vaikutti intooni saaristoa koh-
taan. Nykyään olen ensisijaisesti moottori-
veneilijä, ja vietän enemmän aikaa useissa 
saarissa kuin veneessä.

Sileät, jääkauden muovaamat kalliot 
ovat Ihamuotilan mielestä Suomen 
saaristossa kauneinta. Hän nauttii 

ja kertoo kirjassaan kaikista vuodenajoista, 

”Porkkalanniemen ja Kallbådan 
majakan jälkeen purjehdimme 

kohti Inkoon saaristoa. ”

”Jatkamme matkaa 
kohti Helsingin keskustaa 

Klippanin ohi Suomen 
perinteikkäimpiin kuuluvan 

pursiseuran, Nyländska 
Jaktklubbenin (NJK),

 satamaan.”
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mutta yksi suosikkikuukausi Ihamuotilalla on.
- Kyllä heinäkuu on upein kaikista, kun 

veneestä voi hypätä uimaan lämpimään 
veteen. 

- Olen yrittänyt avata lukijalle sanoin 
ja kuvin jokaisen vuodenajan kauneimmat 
hetket. Olen myös avannut kalastajakylien 

”Ensimmäinen kohteemme Ahvenanmaalla on Kökarin saaristo. Suurehko, 
asuttu saaristokunta on täynnä nähtävää ja koettavaa. Poikkeamme ensin 

Kökarin eteläosassa, tarunhohtoisella Källskärin saarella.”

”Seuraava kohteemme 
on vanha luotsisaari Kobba 

Klintar. Saaren vanha luotsiase-
ma Ahvenanmaan lippuineen 
esiintyy jokaisessa Ahvenan-
maan matkailumainoksessa – 

eikä syyttä.”

elämää, joka on monille täysin tuntematon-
ta. Rohkaisen kaikkia tutustumaan niihin.

Saariston kulttuuri saa historian kautta 
vaikutteensa Ruotsista.

- Ihmiset ovat iloisia ja hyvin yhteisölli-
siä. Esimerkkejä tästä kulttuurista ovat ra-
pujuhlat ja juhannustanssit juhannussalon 
ympärillä. Näistä kaikista kerron kirjassani.

- Ikimuistoisia hetkiä syntyy usein. 
Esimerkiksi eilen, kun olin utöläisen Bossen 
kanssa nostamassa verkot peilityyneltä 
mereltä sirpaleisten saarten ja joutsenten 
ympäröimänä. Saimme kampelaa, jotka 
söimme illalliseksi.

Juuri kampeloista Ihamuotila on 
huomannut muutoksen Suomen 
vesistöissä. 

- Saastuminen alkoi 1990-luvulla näkyä 
lisääntyneenä sinilevänä, sameana vetenä 
ja esimerkiksi kampeloiden häviämisenä. 
Nyt tilanne on vähän kerrallan hieman 

parantunut. Esimerkiksi puhtaan veden 
merkit, kuten rakkolevä ja maneetit, ovat 
lisääntyneet. Paljon on vielä tehtävää, 
Ihamuotila sanoo.

Hän kannustaa veneilijöitä toimimaan 
vesillä ja saarissa vastuullisesti sekä tuke-
maan Itämeren puolesta toimivien järjestö-
jen toimintaa. Pidä Saaristo Siistinä ry:hyn 
liittymällä esimerkiksi kelluvat roskikset 
ovat veneilijän käytössä.

- Purjehdus on ehdottomasti ekologi-
sempaa kuin moottoriveneily. Jos mootto-
riveneilee, kannattaa ajaa matalilla kierrok-
silla. Se on myös luonnon ihailun kannalta 
parasta, Ihamuotila suosittelee.

- Ekologinen tapa tutustua saaristoon on 
myös pyöräily vaikkapa Saariston rengasti-
ellä tai Ahvenmaalla. Tähänkin on vinkkejä 
ja karttoja kirjassani.

Tuhansien saarten maa (Otava) julkais-
tiin keväällä 2021. Tekstit ovat suomen li-
säksi ruotsiksi ja englanniksi.

SUOMEN SUURIN  
UIVA VENENÄYTTELY  
19.–22.8.2021
ENEMMÄN ELÄMYKSIÄ VESILLÄ.

AUKIOLOAJAT
To 19.8. ja pe 20.8. klo 12–20

La 21.8. ja su 22.8. klo 10–18

PÄÄSYLIPUT
Aikuiset 16 € 
(ennakkolippu 14 €)

Lapset 7–15 v 6 €

Lapset alle 7 v aikuisten seurassa ilmaiseksi

Huom. Ei käteismaksua

         facebook.com/uivaflytande

Osta ennakkoliput,
katso kulkuyhteydet  
ja messutarjonta
uiva.fi

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

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

Uiva on myös Pohjois-Euroopan suurin koeajotapahtuma, jossa on pe 20.8.  
entistäkin runsaammin koeajettavaa.

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

ILMAINEN MESSUBUSSI PÄIVITTÄIN KAUPPAKESKUS LAUTTIKSEN EDESTÄ OTAVANTIEN JA LAUTTASAARENTIEN KULMASTA.

LAUTTASAAREN HSK • VATTUNIEMEN PUISTOTIE 1 • 00210 HELSINKI

Yhteistyössä

Järjestäjä: Finnboat ry
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Vielä on 
kesää jäljellä

SPV:n aluetoiminnanjohtajat vinkkaavat 
loppukesän suosikkitapahtumansa ja -kohteensa. 

”Oululaisen veneilyn päätapahtumat: purjehduskilpailut, elojuhlat ja 
venetsialaiset ajoittuvat elo-syyskuulle, ja näistä odotan erityisesti 
syyskuun pimenevässä illassa järjestettävää valopurjehdustapahtumaa, 
jossa voi nähdä ja kokea juniorien riemua ja kauden päättymisen kaihoa 
iloisissa merkeissä.”
Seppo Parhi, Perämeren, Kemijoen ja Oulujoen vesistöalue ja Lappi

”Saimaan vilkas veneilykesä, niin vesillä 
kuin seuroissa, on näkynyt virkeänä 
toimintana, jonka pohjalta loppuvuo-
den teemana on toivottavasti Saimaan 
alueella mahdollisimman laajat palkitse-
miset ja huomionosoitukset seuroissa.”
Antti Kaipainen, Saimaan vesistöalue

”Aion vierailla Helsinki Biennaalissa  
ja Uivassa venenäyttelyssä.”
Juha Vuorinen, Suomenlahden 
keskiosan vesistöalue

”Odotan innolla SPV:n 10-vuotiskiertuetta 
Merenkurkun alueelle torstaina 
23. syyskuuta. Tapaamme alueen 
seurojen hallitusten jäseniä ja 
samalla suunnittelemme 
kesän 2022 ”Yhdessä 
vesillä” -tapahtu-
maa.”
Peter Remahl, 
Merenkurkun 
veneilyalue

”Odotan ehkä eniten Airisto Regattaa, joka on alueidem-
me voimannäyte ja erinomainen esimerkki seurojen 
yhteistyöstä, sekä purjehduskilpailujen live-seurannan 
yleistymisestä avomeripurjehtijoiden suositteleman 
matalan kynnyksen gps-mobiilisovelluksen avulla.”
Erik Nordenswan, Turunmaan alue

”Turun alueella loppukauden koho-
kohta on ilman muuta Naantalissa 
lokakuun alussa purjehdittava Suo-
men Purjehdusliigan finaali. Toivotta-
vasti siellä on mukana myös Tepsin 
joukkue.”
Katja Rytkönen, Turun veneilyalue

”Odotan Kotkan Pursiseuran vuodesta 2017 asti 
järjestämää tapaamista (28.-29.8.2021), jossa 
yhdistämme uusien ja käytettyjen veneiden 
myyjät ja ostajat samoille laitureille. Paikalla 
on yhteistyö- ja viranomais-
tahoja,  ja esittelemme 
seuratoimintaa ja 
SPV:n toimintoja. 
Tervetuloa!”
Martti Laisi, Suo-
menlahden itäosan 
vesistöalue

”Odotan, että pääsisin pitämään Keitele-Päijänteen 
aluepalaverin fyysisesti. Korona-aika on estänyt sen 
tähän asti.”
Ismo Glans, Keitele-Päijänteen vesistöalue

Tervetuloa Lasten  
maailmaamme Uivaan!
Suomen Purjehdus ja Veneilyn Lasten maailmassa voit tu-
tustua koko perheen voimin purjehduksen alkeisiin. Testaa 
taitojasi hengauskiikussa, 
kokeile jollasimulaattoria ja 
treenaa tasapainoasi ”liuk-
kailla” kivillä. 

Kerromme mielellämme 
lähimmästä harrastustoimin-
taa tarjoavasta seurasta.

Osastomme löytyy Hel-
singin Lauttasaaresta 19.-22. 
elokuuta Uivan soutuvene-
alueelta (N). 

Aurora ja Tarantella  
voittoihin Swan 
European Regatassa
Swan European Regatta Trophy jaettiin Turussa kilpailun 
päätteeksi yhteisesti ORC1- ja ORC2-luokan voittajille. 
ORC1-luokan voitti Aurora, Swan 45. 

- Kisapäivät olivat purjehdusta parhaimmillaan. Kelit 
olivat sopivan haastavia miehistöllemme, josta osa oli Auro-
rassa mukana ensimmäistä kertaa. Mielenkiintoista oli myös 
kilpailla paremmuudesta sisarvene Katiman kanssa, joka si-
joittui jälkeemme toiseksi, kertoo Auroran kippari Tuomo 
Siitonen.

ORC2-luokan voitti Tarantella II. 
- Airisto on haasteellinen tuulien osalta. Järjestäjät on-

nistuivat luomaan joka päivälle hienot ja haastavat radat. 
Tilanne ORC2-luokassa oli tiukka, mutta kolmas päivä me-
ni meidän osaltamme aivan nappiin. Olen purjehtinut tällä 
veneellä yli 50 vuotta, joten tunnen veneen hyvin. Erityisen 
ylpeä olen siitä, että mukana oli tällä kertaa perheestämme jo 
neljäs sukupolvi, Tarantella II -kippari Leif Ramm-Schmidt 
iloitsee.

NAUTIC-UUTISIA
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Pimenevien 
iltojen makuja
Rapuisa kesäilta veneessä tai luonnonhelmassa 

valmistuu maineikkaan ravintola Pavenin vinkeillä.

KUVAT KATJA RYTKÖNEN JA RAVINTOLA PAVEN

M
erellinen kesäravintola Paven sijaitsee aivan 
veden äärellä luonnonkauniissa Suvisaaristossa 
Pentalan saarella. 

Viehättävä, arkkitehti Sigurd Frosteruksen  
suunnittelema rakennus on toiminut yhtä- 

jaksoisesti Esbo Segelföreningenin purjehduspaviljonkina jo 1900-luvun 
alusta, ja myös rapujuhlia on järjestetty siitä lähtien.  

Ajan patinoiman paviljongin, aidon saaristomaiseman ja hyvän 
ruoan uniikki yhdistelmä on vain lyhyen venematkan päässä man-
tereelta. Pentalan saaristomuseon rakennukset sijaitsevat ravintolan 
välittömässä läheisyydessä.

Pavenin rapujuhlamenu koostuu Toast skagenista, itse ravuista ja 
Västerbotten-piirakasta sekä itse maustetusta Brännaren-snapsista.

       

 kiksi tarjoilleet maus-

 tettua voita tai maus-

 tettua leipää, mutta   

 ne eivät koskaan ole   

 nousseet hiteiksi. 

 Paras kaveri ravuille 

 on vaalea paahtoleipä,   

 kevyesti suolattu voi ja tilli.

• Myydyin olut rapujen kanssa 

 on huurteinen, vaalea, suomlainen lager.  

 Ei siis turhaa kikkailua tässäkään.

• Snapsi maistuu parhaalta jääkaappikylmänä, 

 ei pakastettuna.

 

Vielä vinkki kotikeittiöön: Älä heitä pois rapujen kuoria. 

Voit helposti keittää niistä taivaallisen hyvän rapuliemen.

Rapujen jälkeen voi olla hyvä tarjoilla vielä jotain syötä-

vää. Ei mitään liian raskasta, mutta esimerkiksi Väster-

botten-piirakka ja raikas salaatti toimivat hyvin.

Näin onnistut rapujuhlissa
• Voit keittää ravut itse, mutta helpommalla pääset, 

 kun ostat valmiiksi keitettyjä rapuja.

• Tarjoile 8-12 rapua henkilöä kohden.

• Paras hinta-laatusuhde on täpläravuissa, joiden 

 koko on 11-12.

• Pienempiä rapuja ei kannata ostaa, koska lihamäärä  

 on suhteessa silloin niin huono. Koon 12+ ravut   

 taas ovat usein turhan kalliita. Harva huomaa   

 makutestissä täpläravun ja kalliimman joki- 

 ravun eroa. Myöhemmin syksyllä täplärapujen  

 kuori  kuitenkin kovenee, jolloin niitä on 

 hankalampi syödä.

• Nosta ravut esille hyvissä ajoin ennen tarjoilua. 

 Niiden ei tule olla jääkaappikylmiä vaan noin  

 15-asteisia. Pidä ravut liemessä niin pitkään kuin   

 mahdollista, jotta ne eivät kuivu.

• Tilliä ja voita kuluu aina enemmän kuin arvaa eli   

 niissä ei kannata pihistellä.

• Anna rapujen maun olla keskiössä. Suurin osa

 asiakkaistamme ei halua uusia makukokemuksia   

 rapujen kanssa. Olemme vuosien varrella esimer-  
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PAVENIN OMA SNAPSI 

”Brännaren”
Tämä snapsi on rakastettu ja vihattu. 
Voit tulla Paveniin maistamaan fin-
gerborillisen, niin tiedät, kannattaako 
snapsia tehdä itse.
 

Noin 0,4 l vodkaa

0,5 dl kuivaa vermouthia

0,5 dl giniä

2 rkl vastajauhettua mustapippuria, 

Iso nippu hakattua tilliä

 

TEE NÄIN:
Sekoita kaikki ainekset ja anna maus-
tua huoneenlämmössä 5-10 tuntia. 
Siivilöi kahvisuodattimen läpi ja anna 
levätä ainakin vuorokauden. Tarjoa 
jääkaappikylmänä.

Västerbotten-piirakka on nopeasti valmistuva ruotsalainen klassikko.

Piirakkataikina:

3 dl vehnäjauhoja

0,5 tl suolaa

1 muna

125 g voita

 

Täytteeseen:

300 g Västerbotten-juustoa

3 munaa

2,5 dl kermaa

1 dl maitoa

Vähän mustapippuria

TEE NÄIN:
Sekoita vehnäjauhot, voi ja suola. 

”Muistakaa snapsilaulut! Ne tekevät rapujuhlista rapujuhlat.”

Lisää muna ja sekoita nopeasti 
taikinaksi. Painele taikina piirakka-
vuokaan (halkaisija 20-30 senttiä). 
Anna taikinan levätä jääkaapissa 
muutaman tuntia. Painele pohjaan 
reikiä haarukalla ja esipaista pohjaa 
10 minuuttia uunissa 200 asteessa.
 
Sekoita muna, maito ja kerma. 
Lisää raastettu juusto, mustapip-
puri ja ripaus suolaa. Kaada täyte 
vuokaan ja paista noin 30 minuut-
tia uunin alatasossa 200 asteessa, 
kunnes täyte on kiinteää ja pinta 
kullanruskea. Tarjoile piirakka huo-
neenlämpöisenä kesäisen, kevyen 
salaatin kera.

MAISTUVA 

Västerbotten-piirakka

HELPPO JA HERKULLINEN

Toast Skagen
Toast Skagen sopii kaikkiin kesän tilaisuuksiin, ja se on 
erittäin helppo valmistaa. Pavenissa on tarjoiltu skagen-
leipää jo vuosia, ja reseptiä on kehitelty ja muunneltu aina 
vain vähän paremmaksi. Resepti on hieman helpompi kuin 
monien muiden, ja siihen on käytetty vähemmän majo-
neesia. Leipänä käytetään kevyesti paahdettua, herkullista 
levain-leipää ilman voita.

 

6 ANNOSTA

500 g katkarapuja, koko maun mukaan

1 punasipuli

1 tillinippu

0,3 dl majoneesia

0,7 dl crème fraichea

1 sitruuna

1 tl Dijon-sinappia

Suolaa ja pippuria maun mukaan

Koristeluun caviartia ja kurkkua

6 siivua levain-leipää

TEE NÄIN:
Sulata ravut hitaasti jääkaa-
pissa yön yli tai nopeammin 
huoneenlämmössä, mutta sil-
loin valmis skagen on hyvä syödä 
yhdellä kertaa pois, eikä säilöä sitä.
    Hienonna sipuli ja tilli. Sekoita ma-
joneesi, creme fraiche, hienonnettu sipuli, 
puolikkaan sitruunan mehu, hyppysellinen raastettua 
sitruunankuorta, suola ja vastajauhettu valkopippuri. 
Purista katkaravuista ylimääräinen neste ja sekoita ne juuri 
sekoittamasi soosin joukkoon. Lisää hienonnettu tilli juuri 
ennen tarjoilua, jotta se ei ehdi pehmentyä liikaa.
    Paahda leipäviipaleet leivänpaahtimessa tai kevyesti 
pannulla matalassa lämpötilassa ilman rasvaa. Mikä 
tahansa vaalea leipä käy, mutta levainissa on ihana sitko.
    Kauho leivän päälle reilusti skagenia. Ei haittaa, vaikka sitä 
valuu yli reunojen! Jos maltat, koristele caviartilla ja pitkillä 
kurkkusiivuilla. Kurkut saa siivutettua juustohöylällä.
    Skagenin kaveriksi sopii lasillinen uuden maailman 
rieslingiä.
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Meripelastustehtävä ei katso aikaa eikä paikkaa. Kun vesillä tulee hätätilanne, 
on lähdettävä heti apuun. Julia on yksi Meripelastusseuran vapaaehtoisista, 
jotka lahjoittavat vapaa-aikaansa muiden vesillä liikkuvien turvallisuuden hyväksi. 

Vapaaehtoiset pysyvät vesillä lahjoittajien tuella. Tule mukaan tukemaan 
toimintaamme kuukausilahjoittajana: meripelastus.fi/kuukausilahjoitus

AUTA JULIAA!

Rahankeräyslupa nro RA/2019/609. Lupa on voimassa 15.9.2019-14.9.2021 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Turvallista veneilyä 
pitkälle syksyyn

Syksyllä sää voi muuttua vesillä hyvin nopeasti. Veneilystä on mahdollista 

nauttia turvallisesti vaikka jäiden tuloon asti, kunhan ottaa huomioon 

muuttuneet olosuhteet.

S
yksyllä kaikki vesille lähtöä 
edeltävät tarkastukset ja 
toimenpiteet kannattaa 
tehdä erityisen huolellisesti. 
Reittisuunnittelun tärkeys 

korostuu pimeän ja aallokon takia. Matka-
puhelin on olennainen turvallisuusvaruste, 
jonka toimivuudesta pitää huolehtia, 
varmistaa, että akussa on latausta sekä 

pitää laite kuivana ja mielellään myös 
lämpimässä. Yllättävän moni kännykkä 
hyytyy kylmässä.

Syysvesille lähtiessä kannattaa suosia 
kerrospukeutumista, jonka päällimmäinen 
kerros on sekä veden- että tuulenpitävä. 
Kerroksia on helppo vähentää tai lisätä 
tarpeen mukaan. Myös varavaatteet on 
hyvä olla mukana.

Kiinnitä kunnolla
Syksyn tulo on syytä huomioida myös 
veneen kiinnityksessä. Köysien tulee olla 
kunnossa. Jos mahdollista, kannattaa 
kiinnittää vene keula venesataman 
sisääntuloaukkoon päin. Silloin aallokko ei 
lyö niin helposti veneeseen, jos syysmyrsky 
yllättää.

Veneen tilanne on hyvä käydä tarkista-

massa päivittäin tai vähintään joka toinen 
päivä. Muuten voi satamassa odottaa ikävä 
yllätys.

Kulkuvalot kuntoon
On tärkeää, että vesilläliikkujat näkevät 
toisensa ja pystyvät tunnistamaan, mihin 
suuntaan toinen on matkalla. Hämärässä, 
pimeässä tai muuten huonon näkyvyyden 
vallitessa se on lähes mahdotonta ilman 
kulkuvaloja.

Kulkuvalot, vihreä ja punainen sivu-
valo, mastovalot ja perävalo, antavat kul-
kusuunnan ohella vinkkiä myös toisen 
aluksen koosta. Erilaiset lisävalot kertovat 
muun muassa aluksen kyvystä väistää esi-
merkiksi syväyksen, hinauksen, kalastuksen 
tai jonkin muun syyn vuoksi.

Myös pienveneillä on velvollisuus käyttää 
kulkuvaloja. Yksinkertaisimmillaan pienen ja 
hitaan moottorialuksen kulkuvalo on valkoi-
nen ”ympäri näköpiirin” näkyvä valo.

Iltojen pimetessä onkin tärkeää tarkistaa 
kulkuvalojen toiminta jo ennen vesille 
lähtöä.

Tähystys ja navigointi
Oikein käytettynä tutka on paras väline 
toisten alusten havaitsemiseen, kun 
näkyvyys on huonontunut. Tutkan 
käyttö ei kuitenkaan saa viedä huomiota 
navigoinnista ja tähystämisestä.

Pimeässä liikuttaessa tulee erityisesti 
panostaa tähystämiseen. Kulkuvalojen 
havaitseminen ei ole niin helppoa kuin 
veneen näkeminen päivänvalossa. 
Veneessä on myös syytä välttää kaiken 
tarpeettoman näkyvyyttä heikentävän 
valon käyttöä. Esimerkiksi karttaplotterin 
ja muut navigointilaitteet voi himmentää ja 
veneen sisävalot himmentää tai sammuttaa 
kokonaan.

Navigointitaitojen merkitys korostuu 
syksyllä. Pimeä tulee aikaisin ja sää voi 

muuttua hyvin nopeasti. Veneessä pitää 
aina olla ajantasainen paperinen merikartta. 
Sähköiset navigointilaitteet ovat vain 
apuvälineitä.

Pyydä apua ajoissa
Jos joudut ongelmiin vesillä, pyydä 
apua mieluummin liian aikaisin kuin 
liian myöhään. Pienikin ongelma voi 
syksyn olosuhteissa kehittyä nopeasti 
hätätilanteeksi. Älä siis kursaile avun 
pyytämisessä.

Vaara- tai hätätilanteessa vesillä soita 
aina hätänumeroon 112 tai meripelastuksen 
hälytysnumeroon 0294 1000 (merialueella).

Meripelastusseuran Trossi-palvelu-
numerosta 0800 30 22 30 saa apua vesillä 
niissä ongelmatilanteissa, joissa kyseessä 
ei ole vaaratilanne eikä avun saamisella 
ole kiire. Trossi-palvelunumero päivystää 
vuorokauden ympäri lokakuun loppuun 
asti.

Helsingin Meripelastus-
yhdistyksen pelastusvene 
Aiskon valot lokakuisena 
iltana.
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TEKSTI IINA AIRIO KUVAT SAILING ENERGY/WORLD SAILING JA IINA AIRIO

T
uula Tenkasen pitkä ja menestyksekäs olympiapur-
jehdusura on päättynyt. Tenkanen purjehti viimeisenä 
lähtönään Tokion olympialaisten mitalilähdön, jossa 
onnistui kohentamaan lopullista sijoitustaan seitse-
männestä viidenneksi. Tenkasen uran huippusaavu-

tukset ovat kaksi olympialaisten viidettä sijaa (Rio 2016 ja Tokio 
2021), MM-hopea 2013 ja EM-pronssit 2015 ja 2016. Ensimmäisissä 
olympialaisissaan Tenkanen kilpaili Pekingissä 2008.

– Fiilikseni on hyvä. Haikea toki. Olen todella kiitollinen uras-
tani, Tenkanen sanoo silmäkulmaansa pyyhkien.

– Tavoitteenani oli purjehtia tasainen viikko. Ihan en onnistunut 
siinä, vaan mitaleita ajatellen peli meni kahteen huonoon lähtöön, 
joista toinen olisi pitänyt purjehtia vähintään kohtalaisesti. Koko-
naisuutena olen iloinen siitä, miten purjehdin täällä.

Maajoukkuevalmentaja Joakim Wilenius on seurannut Tenka-
sen uraa läheltä vuosikymmenten ajan.

– Tuula on ollut pitkään mukana ja pitkään huipulla. Hän teki uutta 
tuloaan kohti Tokiota. Tuula on niin esimerkillinen kaikin puolin, niin 
purjehdustaitojen, urheilun kuin käytöksenkin suhteen, että totta kai 
hänellä on ollut iso rooli joukkueessa, Wilenius kertoo.

Tenkanen valmistui keväällä diplomi-insinööriksi biotekniik-
ka pääaineenaan. Nyt edessä on uudenlainen elämäntilanne 
vailla huippu-urheilijan arkea matkoineen ja treeneineen.

– Olen miettinyt jatko-opintoja, mutta mikään ei ole varmaa. 
Toivottavasti saan jotain töitä biotekniikan parissa. Ensimmäiseksi 
suuntaan kuitenkin Lappiin vaeltamaan, Tenkanen hymyilee.

Kiitos, Tuula, vuosien menestyksestä ja työstä suomalaisessa 
olympiapurjehduksessa!

Hyvästit kilpavesille
Tuula Tenkasen olympiaura päättyi liikutuksen kyyneliin Enoshimassa.

Joukkuekaverit nostivat 
Tuula Tenkasen harteilleen 
uran viimeisen mitalilähdön 
päätteeksi.

Tuula Tenkanen

Syntymäaika ja -paikka: 
11.8.1990, Espoo

Luokka: Laser radial

Seura: ESF (Esbo Segelföre-

ning)

Valmentaja: Jon Emmett/ Mika Saari

Aloitti purjehduksen: 7-vuotiaana seurani 

kesäleirillä

Lempiolosuhteet: Keskituuli mereltä ja aallokko

Parhaat saavutukset: Rio 2016 5., Tokio 5., MM-hopea 

2013, EM-pronssi 2015 ja 2016 

Tuulan ikimuistoisimmat kisat
Tuula Tenkanen saavutti urallaan paljon. 

Tässä ovat hänen mieleensä tärkeimpinä  piirtyneet 

kilpailut.

SCHEVENINGEN 2007
”Voitin junioreissa maailmanmestaruuden samana 

päivänä, jona täytin 17 vuotta. Kisajärjestäjien levy, jolta 

Maamme-laulu oli tarkoitus soittaa, oli mennyt rikki ja 

minulle laulettiin sen sijaan paljon onnea vaan.” 

RIZHAO 2013
”Saavutin urani ensimmäisen ja ainoan MM-mitalin. Re-

gatta alkoi minulta huonosti, mutta paransin koko ajan. 

Parasta oli, että siskoni Heidi oli mukana purjehtimassa 

kisassa. Mitali tuntui tosi hyvältä.”

PALMA 2016
”Voitin keväällä ennen Rioa Palma de Mallorcan kansain-

välisen regatan. Se oli urani ainoa voitto kisassa, jossa 

kaikki maailman huiput olivat mukana.”

RIO 2016
”Koko Rioa edeltävä olympiadi oli minulta hyvä. Olin 

valmistautunut olympialaisiin hyvin ja odottanut niitä. 

Tavoittelin mitalia, mutta olin viitossijaan pääasiassa 

tyytyväinen.”

TOKIO 2021
”Tiesin, että tämä on viimeinen kilpailuni. Pidin viikon 

aikana ajatukseni hyvin kilpailussa, mutta viimeisenä 

aamuna ennen mitalilähtöä tunteet nousivat pintaan. 

Viitossija oli hieno päätös uralleni.”

Tenkanen sijoittui Tokion mitalilähdössä neljänneksi.

Tenkanen oli viides myös Rion olympialaisissa 2016.
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HPP on Suomen 
purjehdusmaajoukkueen 
pääyhteistyökumppani.

Erikoistunut olennaiseen

Tapper yhdeksäs Tokiossa

P
äivittäiset koronatestit, läm-
mönmittaukset, terveysso-
velluksen täyttäminen ja hy-
vin rajattu liikkumatila niin 
olympiasatamassa kuin -ky-

lässäkin. Maski kasvoilla kaikkialla muualla 
paitsi omassa huoneessa. Näistä toimista tu-
li osa urheilijoiden ja toimittajien arkea To-
kion olympialaisissa. Enoshiman rannoilla 
ilosta kiljahtelevia lapsia, superaaltoa odot-
tavia surffereita tai kalaravintolassa herkul-
lisen näköisiä annoksia syöviä paikallisia sai 
ihailla bussin ikkunasta, oman kuplan sisäl-
tä. Japanilainen elämä oli niin lähellä, mutta 
niin kaukana. 

Olin ennen matkaa epäileväinen; onko 
olympialaisia järkevää järjestää tällaisena 
aikana? Onko minun järkeä matkustaa Ja-
paniin? Mutta jo ensimmäisenä iltanani 
Enoshiman satamassa tiesin, että kyllä on. 
Purjehtijoiden kihelmöivä jännitys ja ko-
mein olympiateippauksin koristetut veneet 
kertoivat, että jotain suurta on vihdoin ta-
pahtumassa. Jotain, mitä korona ei ole voi-
nut viedä meiltä pois.

United by Emotion on Tokion olym-
pialaisten slogan. Se tuntui aluksi kornilta, 

K
aarle Tapper kohensi To-
kion olympialaisten mi-
talilähdössä sijoitustaan 
lopullisten tulosten yhdek-
sänneksi. Tapper oli Laser 

standardissa pitkään mitalitaistelussa mu-
kana ja purjehti hienon regatan.

– Purjehdin lähes koko regatan läpi hy-
vin. Yksi katastrofi sinne tuli, ja sitten ne 
kaksi keltaista lippua tuomarilta vaikuttivat 
tuloksiin. Sijoitus ei ollut sitä, mitä lähdin 
hakemaan (mitali), mutta kyllä mitalilähtö 
on aina mitalilähtö. On se ihan ok, Tapper 
kertoo.

Kurtbay ja Keskinen olivat asettaneet 
tavoitteekseen 10 parhaan mitalilähdön, 

TEKSTI IINA AIRIO KUVAT SAILING ENERGY/WORLD SAILING JA IINA AIRIO

mutta se jäi heidän ensimmäisissä olym-
pialaisissaan toteutumatta.

– Kisat lähtivät meiltä vähän hitaasti 
käyntiin. Yritimme pikkuhiljaa parantaa 
purjehdustamme ja niin teimmekin, mutta 
se ei valitettavasti riittänyt nostamaan mei-
tä kympin joukkoon, Keskinen kertoo.

Kurtbay ja Keskinen jatkavat yhdes-
sä kohti Pariisia 2024. Keskinen aloittaa 

Tunteiden yhdistämä Tokio
mutta lopulta tunteet, jos mitkä, yhdistävät 
urheilijoita ympäri maailman. Tuula Tenka-
nen sanoi uransa päätöshaastattelussa, että 
urheilussa saa kokea tunteita, joita ei taval-
lisessa arjessa koe. Huumaavaa onnea, kun 
kisa on sujunut hyvin, tai kaiken nielevää 
pettymystä, kun on epäonnistunut.

Sain omassa työssäni nähdä Tokio-
viikon aikana molempia. Olen ylpeä siitä, 
miten reippaasti purjehtijamme kulkivat 
vierelläni median eteen kertomaan pur-
jehduksistaan – meni sitten hyvin tai huo-
nosti. On vaikea kuvitella tilannetta, jossa 
itse liikuttavimmalla hetkelläni suoriutuisin 
suorasta tv-lähetyksestä yhtä hyvin. Kaik-
kiaan Sailing Team Finland oli jälleen yk-
silöurheilijoista huolimatta joukkue, joka 
kantoi harteillaan jokaisen fiilikset. Viimei-
senä päivänä niille harteille nostettiin Tuula 
upean uransa kunniaksi.

Tunteiden yhdistämiä olimme lopulta 
kaikki – niin me Tokion olympialaisiin osal-
listuneet kuin te siellä kotikatsomossakin. 
Puolentoista vuoden koronakurimuksen 
jälkeen huippu-urheilun huuma on juuri 
se, mitä olemme kaivanneet. Olemme toki 
kaivanneet myös vapautta, mutta matkalla 

löysin karanteeniahdistukseenikin helpo-
tusta. Me, koko maailma, olemme koronan 
suhteen samassa veneessä. 

Katsoessani viimeisellä mediabussi-
matkallani ikkunasta ulos, näin lapsia, jot-
ka kirmasivat koulusta ulos ja hyppäsivät 
pyöriensä selkään – pienen pienet maskit 
naamallaan. Joskus on tultava kauas näh-
däkseen lähelle: meillä Suomessa on lopul-
ta kaikki aika hyvin. Ensitöikseni kotona 
suuntaan hengittä-
mään merituulta, 
ilman maskia.

IINA AIRIO 

toimi Tokiossa 
Sailing Team 
Finlandin Press 
attachéena.

opiskelun Aalto-yliopistossa syksyllä, ja 
Kurtbay aikoo osallistua Mothilla MM-
kilpailuihin. Nacrasta saattaa tulla pieni 
tauko, mutta syksyn ohjelmasta löytyy 
kuitenkin merkintä Omanin MM-kisojen 
osalta.

Tuuli Petäjä-Sirén päätti viimeisen 
RS:X-luokan olympiaregattansa 14:nteen 
sijaan.

NÄKÖKULMA
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T
okion olympialaisissa päät-
tyi Tuuli Petäjä-Sirénin 
neljän olympiadin mittainen 
ura RS:X-luokassa. Peking 
2008 oli hänen ensimmäinen 

kertansa olympialaisissa, Lontoossa 2012 
hän saavutti ikimuistoisen olympiahope-
an, Riossa 2016 Petäjä-Sirén purjelautaili 
upeasti 10:nneksi ja Tokiossa 2020 kahden 
lapsen äiti ja arkkitehti sijoittui mainiosti 
14:nneksi.

Pariisissa 2024 tai tarkemmin Mar-
seillen olympiavesillä purjelautana on kan-
tosiiven avulla vedenpinnan yläpuolelle 
nouseva iQFoil. Petäjä-Sirén ja Wind Surf 
Team Finlandin treeniryhmä sai omat len-
tävät lautansa jo vuosi sitten kesäkuussa, ja 
iQFoil on kulkenut harjoituksissa RS:X:n 
rinnalla siitä asti.

- Luokan vaihtuminen toi toki lisää in-
toa jatkaa urheilu-uraani. IQFoil on makea 
luokka. Sijoituin viime vuonna luokkames-
taruuskisoissa kolmanneksi, ja tänä vuonna 
sain SM-pronssia. Jakob Eklund vei mo-
lempina vuosina voiton, Petäjä-Sirén sanoo.

- Toinen syy uran jatkumiseen on ko-
timainen treeniryhmämme, jonka ansiosta 

Vauhdilla 
kohti Pariisia
RS:X jää olympiahistoriaan, ja lentävänä purjelautana Pariisissa 2024 debytoi 

iQFoil. Tuuli Petäjä-Sirén suuntaa innolla kohti viidensiä olympialaisiaan.

voimme harjoitella laadukkaasti niin Suo-
messa kuin maailmallakin. Sekä miehissä 
että naisissa on hyvä pöhinä. Lukioikäinen 
junnutiimimme vaihtaa pian Technot foi-
liin, joten sieltäkin saamme lisää urheilijoi-
ta ryhmään. Nuorten olympiavalmentaja 
Borja Carracedon palkkaus mahdollistaa 
ympärivuotisen suunnittelun ja hyvän val-
mennuksen, Petäjä-Siren kiittelee.

Helsingfors Segelklubb (HSK) on 
panostanut purjelautailijoiden 
harjoitteluolosuhteisiin rannassa, 

ja elokuussa avautunut Urhea-kampus te-
kee oheisharjoittelusta juhlaa.

- On upeaa, että purjehdus on yksi alus-
ta asti mukana olevista lajeista. Lajien välien 
yhteistyö on hieno asia, ja toivon, että voin 
omalla esimerkilläni tuoda siihen jotain li-
sää. On ilo olla mukana, Petäjä-Siren sanoo.

Punttisali tuleekin hänelle tutuksi jo 
hyvin pian, sillä siirtymä RS:X:stä iQFoiliin 
tarkoittaa massan kasvattamista. Petäjä-
Sirén on nyt 59-kiloinen, ja uudessa luo-
kassa painoa olisi hyvä olla viitisen kiloa 
enemmän.

- Tarvitsen lisää lihaksia, eli salilla näh-

dään! Tällä hetkellä luokassa pärjäävät nai-
set ovat noin 70-kiloisia, mutta veikkaan, 
että ihan niin paljon ei tarvita. Oletus kui-
tenkin on, että painosta on luokassa hyötyä.

- Kaipaan lisää laudan käsittelyvarmuut-
ta ennen lokakuun EM-kisoja, joihin mah-
dollisesti osallistun. Treenaamme syyskuun 
Borjan johdolla kotimassa, ja lisäksi alan 
työskennellä kolme päivää viikossa arkki-
tehtinä Hongalla. Tähän asti olen tehnyt 
lähinnä projektitöitä, Petäjä-Sirén sanoo.

Pienen kesävapaan jälkeen hänet näh-
täneen Lauttasaaren edustalla laudallaan jo 
hyvin pian.

TEKSTI IINA AIRIO KUVAT  ERIK LÄHTEENMÄKI JA TUULI PETÄJÄ-SIRÉN

Tuuli Petäjä-Siréniä motivoi uuden luokan 
lisäksi innostava treeniryhmä.

Punttisalilla nähdään! Petäjä-Sirén 
haluaa nostaa painoaan viitisen kiloa.

SAILING TEAM FINLAND jatkaa koh-

ti Pariisia tutulla kokoonpanolla. Tuula 
Tenkasen hieno Laser radial -ura sai 

päätöksensä Tokiossa, mutta todennä-

köisesti kaikki muut maajoukkuepurjeh-

tijat suuntaavat uudelle olympiadille.

    - Lähdemme tavoittelemaan Parii-

sin olympiapaikkoja seitsemässä luo-

IQFOIL-LAUTAILIJAT:
Tuuli Petäjä-Sirén (maajoukkue)

Aleksandra Blinnikka (haastajat)

Jakob Eklund (haastajat)

Martin Mikkola (haastajat)

Filip Store (haastajat)

kassa  (Laser, Radial, 49er FX, 49er, 

iQFoil-naiset ja -miehet sekä Nacra 

17). Jo paikan saavuttaminen kaikissa 

luokissa olisi suuri onnistuminen jouk-

kueelta, SPV:n valmennuspäällikkö Vili 
Kaijansinkko sanoo.

    - Kova työnteko, tutut vedet ja ”lä-

heinen” sijainti ovat Pariisi-olympiadilla 

Pariisiin tavoitteena seitsemän veneluokkaa
kulmakiviä, joista meidän pitää am-

mentaa kilpailuetua. Aikaa on vuosi 

vähemmän kuin normaalisti (2021-

2024), joten siirtymän olympiadien 

välillä tulee olla luonteva. Koen, että 

pikkuisena maana meillä on mahdol-

lisuus voittaa kaikkien maiden taistel-

lessa aikaa vastaan.

26 27



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

Nuoret huiput vahvistui 
kahdeksalla purjehtijalla

M
äkelänrinteen lukio ja Brändö Gymnasium 
tarjoavat lukioikäisille hyvät ja joustavat 
olosuhteet kilpaurheiluun ja opiskeluun. SPV:n 
Akatemiaryhmä (Sailing Team Finland Nuoret 
Huiput) on tarkoitettu kilpapurjehtijoille, joilla 

on potentiaalia ja motivaatiota kehittyä urheilijana. 
Mäkelänrinteeseen eli Märskyyn valittiin uusina urheilijoina 

Onni Kylävainio (HSK), Siri Kaskeala (HSK), Joel Kiiski (HSK), 
Lasse Lindell (ESF) ja Katariina Roihu (Tallinn Yacht Club). 
Brändö Gymnasiumiin valittiin Ebbe Heinilä (BS), Atte Klemola 
(NJK) ja Atte Timmerbacka (WSF).

Lisäksi muita purjehtijoita pääsi urheilupainotteisiin lukioihin, 
joissa on mahdollisuus osallistua aamuharjoituksiin, oheisharjoi-
tuksiin uudessa Olympiavalmennuskeskuksessa ja lajiharjoituksiin 
BS:llä ja HSK:lla.

Neljä kertaa viikossa tapahtuviin valmennuksiin kuuluu laji-
harjoittelun lisäksi fysiikka- ja ravintovalmennusta sekä luentoja 
kilpapurjehduksen eri osa-alueilta. Valmennuksesta vastaavat 
SPV:n nimeämät maajoukkuetason 
valmentajat, jotka toimivat yhteis-
työssä nuorten urheilijoiden hen-
kilökohtaisen valmentajan kanssa. 

Lajiharjoitukset järjestetään Laut-
tasaaressa tai Kulosaaressa, ja muut 
tapahtumat elokuussa aukeavassa 
Helsingin Olympia-valmennuskes-
kuksessa. Fysiikkavalmennuksesta 
vastaavat Urhean valmentajat (vas-
tuuvalmentaja Kimmo Kourunen) 
ja lajivalmennuksesta Sailing Team 
Finlandin valmentajat. Lukuvuoden 
harjoitukset maksavat yhteensä 500 
euroa. Hinta sisältää 120 tapahtu-
maa sekä urheilijakortin Helsingin 
Olympiavalmennuskeskukseen. 
Nuorten urheilijoiden pääsääntöinen 
lajiharjoittelu tapahtuu edellä mainit-
tujen harjoitteiden lisäksi seurojen 
harjoitusryhmissä.

Opiskelun Mäkelänrinteen Urheilulukiossa ja Brändö Gymnasiumissa 
voi yhdistää määrätietoisen ja tavoitteellisen urheiluun. 

TEKSTI IINA AIRIO KUVA LAURA SANTALA

- Meille avautuu elokuussa maailmanluokan harjoitusolosuh-
teet, ja olemme tehneet nuorten valmennukseen merkittäviä inves-
tointeja, jotta meillä on mahdollisuus kuroa kansainvälisen tason 
etumatkaa kiinni, SPV:n valmennuspäällikkö Vili Kaijansinkko 
sanoo.

- Olemme tällä hetkellä maailman kärkeä jäljessä, koska olemme 
olleet liian lepsuja. Kaikki lähtee liikkeelle työnteon kulttuurista, 
jota pitää arvostaa. Nyt meillä aloittaa urheilulukion vuonna 2000 
syntyneiden jälkeen isoin ikäryhmä, ja siinä on paljon potentiaalia. 
Nähtäväksi jää kuinka nälkäinen tämä ikäluokka on oppimaan ja 
kuinka kova kilpailuvietti lopulta on.

Jo ennestään Aketemiaryhmään kuuluvat Xiaojian Keinänen 
(BS), Oskari Jaakkola (HSK), Noel Laukkanen (HSK), Helmi In-
get (OPS), Onni Kuisma (UPS), Mikaela Söderberg (HSS), Kim 
Oskar Godenhjelm (HSK), Sebastian Feodoroff (BS) ja Ilari 
Muhonen (EPS, Haastajat).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
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I år tävlar 36 lag från 23 olika föreningar 
om mästerskapet i Seglingsligan. De 
har anmält sig och deltagit i uttagnin-
garna och på det sättet kvalificerat sig 
för de tre semifinalerna, som seglas i 

augusti-september. Tre ungdomslag och tre 
damlag finns med bland de 36 lagen. 

I varje semifinal deltar tolv lag. Av dem 
går de fyra bästa vidare till finalen, som seg-
las i Nådendal 1-3 oktober. 

- Nivån på tävlingen är hög, det bevisas 

Purjehdusliigan
semifinaalit alkavat

TEKSTI IINA AIRIO  ÖVERSÄTTNING PATRICK ANDERSSON  KUVAT PEPE KORTENIEMI/SPV

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) 

P
urjehdusliigan mestaruu-
desta kilpailee tänä vuonna 
23 eri seuraa ja 36 seura-
joukkuetta, jotka ovat nous-
seet ilmoittautumisten ja 

karsintojen kautta kolmeen elo-syyskuussa 
kilpailtavaan semifinaaliin. Mukana on kol-
me nuorten ja kolme naisten joukkuetta.

Kussakin semissä kisaa 12 joukkuetta, 
joista neljä parasta per osakilpailu yltää 
Naantalissa 1.-3. lokakuuta järjestettävään 

Seglingsligans 
semifinaler kör i gång

12 finaalipaikkaa, 36 joukkuetta ja kolme semifinaalia  
Suomen Purjehdusliigan ratkaisunhetket lähestyvät.

12 finalplatser, 36 lag och tre semifinaler – avgörandets  
stund närmar sig i Finlands Seglingsliga. 

finaaliin.
- Kilpailun taso on kova, mistä kertoo 

myös se, että mukana on myös maajouk-
kuepurjehtijoita. Seurojen määrässä mitat-
tuna liiga on suurempi kuin koskaan, pro-
jektipäällikkö Gedi Lindahl sanoo.

Purjehdusliiga on ponnahduslauta 
kansainvälisille vesille. NJK:n nais-
ten joukkue varmisti keväällä paik-

kansa naisten Sailing Champions League 

-kilpailussa. Viime vuoden Purjehdusliiga-
voittaja ESF edustaa puolestaan Suomea 
Sailing Champions League -finaalissa yh-
dessä BS:n ja ÅSS:n kanssa.

- Suomen Purjehdusliiga yhdistää seu-
roja ja purjehtijoita. Kilpailuita voi seurata 
rannalta käsin paikan päällä tai tsempata 
suosikkiaan kotikatsomossa sapsailing.co-
min kautta. SAP:in kehittämä purjehdusa-
nalytiikka auttaa purjehtioita kehittymään. 
Se on siis paljon muutakin kuin reaaliaikais-
ta tulosseurantaa.

också av att där deltar många landslags-
seglare. Mätt i antalet föreningar som deltar 
är ligan större än någonsin, säger projekt-
chefen Gedi Lindahl. 

Seglingsligan skapar också möjlighe-
ter att segla internationellt. NJK:s 
damlag säkrade på våren en plats i 

damernas Sailing Champions League- täv-
lingen och ESF, som vann förra årets Se-
glingsliga, får representera Finland i Sailing 

Champions League- finalen tillsammans 
med BS och ÅSS. 

- Finlands Seglingsliga förenar fören-
ingarna och seglarna. Man kan följa med 
tävlingarna från stranden eller följa sitt 
favoritlag i hemmasoffan med hjälp av  
sapsailing.com. Det här analyssystemet, 
som programvaruföretaget SAP har ut-
vecklat, hjälper seglarna att bli bättre. Det 
är alltså mycket mera än bara ett program 
för resultatuppföljning i realtid.
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A
tlantic Rally for Cruisersin 
suunnitteli kuuluisa 
valtameripurjehtija 
Jimmy Cornell. Tavoit- 
teena oli järjestää ryh-

mälle turvallinen Atlantin ylityspurjehdus. 
Gran Canarian Las Palmasista löytyi riittävä 
kapasiteetti kasvavalle venemäärälle, ja Saint 
Lucian Rodney Bay vastaavasti Karibialta. 
Satamat rajaavat osallistujamäärän 250 
veneen paikkeille.

Siinähän kävi kuten aina: kun toinen 
purjevene tulee näkyviin, muodostuu hel-
posti kilpailutilanne. Arkista tuli 3 000 mai-

lin mittainen leikkimielinen valtamerikisa. 
Niinpä se jaettiin Racingiin, Cruisingiin ja 
myöhemmin kuvaan tuli helpompi perhe-
reitti, jolla on seisahdus Cap Verdellä. Ra-
cing-kisaveneet eivät saa käyttää moottoria, 
kun taas perheveneille sallitaan moottorin 
käyttö, mikä huomioidaan käyttötunteihin 
suhteutettuna lopputuloksissa.

Suomalaisveneitä on osallistunut 
tämän vuosituhannen Arkkeihin vuosit- 
tain keskimäärin kuusi venettä. Koro- 
navirus verotti vuoden 2020 osallis-
tujamäärää, ja ARC+-seilaukseen lähti 
vain 26 venettä ja suoraan ylitykseen 62 

ARC:in mukana 
yli Atlantin

purtta. Yhtään suomalaisvenettä ei ol-
lut mukana, mutta kylläkin kolme suo-
malaispurjehtijaa (Robert Renlund, 
Christian Wiiala ja Samuli Salanterä)  
legendaarisessa Swan 65 Blue Magicissa. 

- Atlantin ylityksen upeimpina koke-
muksina muistan 10 päivän yhtämittaisen 
spinaakkeripurjehduksen ja jokailtaiset 
upeat auringonlaskut, joiden värikylläi-
syys muuttui ilta illalta voimakkaammak-
si. Auringonlaskun jälkeen tuli täydellinen 
pimeys ja sitä seurannut upea tähtitaivas, 
Salanterä muistelee.

Atlantic Rally for Cruisers eli ARC on seilattu vuodesta 1986. 
Tänä vuonna mukana on jälleen suomalaisveneitä.

TEKSTI JA KUVAT KALLE SAARINEN

Kuusi suomalaisvenettä
ARC 2021:een on ilmoittautunut kaikkiaan 
189 alusta. Suomalaisia veneitä on kuusi: 
Anniina (Maestro 35), Another Bric 
(Beneteau First 44,7), Carissa Oceanlady 
(Swan 441), Eira (Swan 51), kuunari Helena 
(Schooner) ja Vahine (Swan 65). Kaksi 
viimeistä ovat Suomen Purjelaivasäätiön 
aluksia. 

Atlantic Rally for Cruisers -organisaatio 
järjestää osallistuville miehistöille koulu-
tustilaisuuksia, joilla luodaan turvallisen 
valtameripurjehduksen mahdollisuudet.  
Luennoilla käydään läpi turvallisuusvarus-
tukset. Kaikki veneet varustetaan paikanti-
mella, jolla kyetään seuraamaan veneiden 
sijaintia. Sääopissa kerrotaan, miten pystyt 
ennakoimaan tulevan kelin ja perehdyte-
tään vallitseviin virtauksiin. Lähtöä edeltä-
vänä päivänä annetaan tuuli- ja virtausen-
nusteet ja mahdolliset varoitukset tulevista 
olosuhteista. Miehistöille järjestetään pelas-
tusnäytös, jossa helikopterilla nostetaan ve-
teen joutunut turvaan. Veneet katsastetaan 
huolella lähtöä edeltävien kahden viikon 
aikana valtamerivarustuksen mukaisesti. 
Muelle Deportivon satamassa on venetarvi-
keliike Rolnautic, josta voi hakea tarvittavia 
täydennyksiä. Satamassa on myös purjeiden 
ja rikin korjauksiin erikoistunut purjeneu-
lomo Alisios.

Las Palmas on 380 000 asukkaan kau-
punki, josta löytää helpolla tarvittavat ruo-
at, vedet ja juomat. Gran Canarian suurin 
pienvenesatama, Muelle Deportivo, sijait-
see aivan Las Palmasin suurkaupungin kes-
kustassa, joten varustelu sujuu vaivatta ja 
vanha keskustakin on kävelymatkan päässä.

Atlantic Rally for Cruisers 
ja Atlantic Odyssey
Jimmy Cornell tunsi epäonnistuneensa tur-
vallisen valtameren ylityksen järjestämisessa, 
ja niin hän loi uuden konseptin, jossa teemoi-
na voivat olla tieteellinen merentutkimus ja 
ympäristötietoisuus. Ensimmäinen Atlantic 
Odyssey purjehdittiin vuonna 2013, siihen 
osallistui 35 venekuntaa. Lähtösatamana toi-
mi vasta vihitty Marina Lanzarote Arrecifessä 
ja määränpäänä oli Karibian Martinique. Re-
gatan aikana osallistujat laskivat merivirtaus-
poijuja, tarkkailivat meren elämää ja ottivat 
näytteitä. Näin Cornellin ajatus hyödyntää 
regattaa tarkoituksenmukaisesti toteutuu. 
2017 venemäärä oli kasvanut jo 220:een.

Regattoja yli Atlantin 
ATLANTIC ODYSSEY I: Marraskuun puolivälissä starttaava 

regatta Lanzaroten Arrecifestä Martiniquen Le Mariniin. 

Järjestäjä Cornell’s Sails.

ATLANTIC RALLY FOR CRUISERS (ARC): Marraskuun vii-

meisenä sunnuntaina käynnistyvä regatta Gran Canarian Las 

Palmasista Caribian Sant Lucian Rodney Bayhin. Järjestäjänä 

The World Cruising Club.

CHRISTMAS CARIBBEAN RALLY: Joulukuun puolivälissä 

Marina Rubiconista Antiqualle järjestettävä perhepurjehdus. 

Järjestäjänä Sailing Rallies.

ATLANTIC ODYSSEY II: Tammikuun toisella viikolla Santa 

Cruz de la Palmasta Grenadan St George’siin seilattava re-

gatta. Järjestäjänä Cornell’s Sails.
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F4-sarjan tähdet 
esittelyssä
Tällä kaudella Suomessa ajetaan ennennäkemättömän kovatasoista 
ratamoottoriveneilyn SM-sarjaa.  F4-luokan tähdillä on tavoitteet 
korkealla. Nautic kysyi kuljettajilta samat kysymykset.

ALEXANDER LINDHOLM, S. 1996, LIWE RACING

1. Vakaa, huolellinen ja kilpailukykyinen.

2.  Kilpaveneily on lajini, koska se on hauska urheilulaji, jossa on
  hyvä ilmapiiri. Melkein kaikki ovat hyviä ystäviä keskenään.  

On myös erittäin mielenkiintoista kehittää venettä.

3. MM-kulta Italiassa viime vuonna.

4. Suomen- ja maailmanmestaruus.

5. Tavoitteena on tietysti pystyä astumaan seuraavan luokkaan 
  jossain vaiheessa. Se on iso askel, mutta aina voi unelmoida!

6. Oma isäni. Hän varmistaa, että minulla on ajotyyliini sopiva vene. 
Kilpaveneilyssä teemme kaiken yhdessä.

F4-sarjan mestaruudesta käydään kovatasoinen kamppailu.

TEKSTI TUOMAS FINNE  KUVAT OSCAR LINDELL/ STUDIO LINDELL JA JUHA MATILAINEN

K i l p a v e n e i l y

SAMI REINIKAINEN, S. 1983, VELEIRO RACING

1. Kuvailisin itseäni kuskina sanoilla rauhallinen, kokenut ja nopea.

2. Kilpaveneily on lajini, koska heti kun ensimmäisen kerran kilpa-
veneellä ajoin, on ollut intohimo lajiin.

3. Paras hetki urallani tähän mennessä on, kun tyttäreni ihastui lajiin 
ja aloitti kilpaveneilyn.

4. Tavoitteenani kaudelle 2021 oli alun perin ehjä kausi ja tulokset 
viiden parhaan joukossa. Mutta nälkä kasvaa syödessä, niin Suo-
men mestaruus!

5. Olisihan se mukava ajaa joskus isommassakin luokassa (F2 tai F1), 
mutta F4 luokan maailmanmestaruus on tämänhetkinen tähtäin.

6.  Urani merkittävimmät vaikuttajat ovat isäpuo-
leni ja äitini, jotka toivat minut lajiin, mut-
ta ehkä suurin vaikuttaja, oppi-isäni ja 
esikuvani on Juhani Niemi, joka on 
myös tässä lajissa voittanut maail-
man mestaruuden ja on arvostettu 
veneen rakentaja.

1. Miten luonnehtisit itseäsi ajajana ja ihmisenä kolmella sanalla?
2. Miksi lajisi on kilpaveneily?
3. Paras hetki urallasi tähän mennessä?
4. Mikä on tavoitteesi kaudelle 2021?
5. Mikä on tavoitteesi kuljettajan urallasi?
6. Ketkä ovat urasi merkittävimmät vaikuttajat?
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R
atamoottoriveneilyn SM- 
sarja RaceWKND! 
tarjoaa kesän kisoissa 
arvonnan voittaneille sekä 
osana VIP-pakettiaan 

mahdollisuuden päästä kokemaan 
kyydityksiä kaksipaikkaisella F1-veneellä. 
Kauden avauskilpailussa Lohjalla sain tietää, 
onko pelkääjän paikka nimensä veroinen.

Laiturilta katsottuna F1-veneen vauhti 
herättää epäuskoa. Käännöspoijujen 
kohdalla vene muuttaa äkisti suuntaa kuin 
flipperipallo. Realiteetit panevat haromaan 
hiuksia: huippunopeus on 240 km/h ja 
kiihtyvyys nollasta sataan 2,5 sekuntia.

Ennen kuin ehdin sisäistää, että tuon 
kyytiin ollaan menossa, käteeni ojennetaan 
pelastusliivit ja kypärä: puepa tuosta! Sa-
malla Lohjanjärven selällä sinkoileva vene 

Oletko joskus ihmetellyt, miltä tuntuisi olla F1-veneen kyydissä? 
Lakkaa oitis ihmettelemästä ja lue tämä juttu sen sijaan. Pahaa 
aavistamaton ummikko sai tilaisuuden hypätä F1-veneen kyytiin.

TEKSTI TUOMAS FINNE   KUVA VILMA SAVELA/ RACEWKND! 

Liian hurja härveli!

lopettaa möyryämisen ja lipuu laituriin. 
Kyydistä poistuu edellinen kyytiläinen epä-
uskoinen ja hölmistynyt hymy naamallaan. 

Hyppään veneeseen ja avustaja kytkee 
minut turvavöihin tiukasti kuin vaarallisen 
rangaistusvangin. Vain raajoja on mah-
dollisuus liikuttaa. Samanaikaista turvalli-
suudentunnetta ja huolta herättää se, että 
veneen kuljettajana toimii seitsemän kautta 
F1-sarjassa kilpaa ajanut Filip Roms. 

Kun Filip iskee ensimmäisen kerran kaa-
sun kunnolla pohjaan, ymmärrän tehneeni 
emämunauksen, kun kieltäydyin laiturilla 
tarjotuista korvatulpista. Meteli on helve-
tillinen! Vene tärisee pienillä aalloilla melko 
voimakkaasti, mutta suurin huomio keskit-
tyy vastarantaan, joka tulee päistikkaa koh-
ti, kuin joku olisi vääristänyt luonnonlakeja.

Ensimmäisen käännöksen kohdalla 

muistaa lapsuuden huvipuistoreissulta tu-
tun tunteen. Tämä on liian hurja härveli, 
tahdon pois! Samalla selviää syy tiukkaan 
vyöttämiseen. Mikään, mikä ei ole kiinni, 
sinkoutuisi veneen seinää vasten kuin am-
muttuna. 

Parin ajokierroksen aikana menoon ei 
ehdi tottumaan, mutta tuleviin käännöksiin 
osaa jo hieman varautua. Vallitseva tunne 
on olla äimän käkenä: ”Eihän tää juman-
kauta voi olla todellista!” Laiturilla jalkoja 
tärisyttää ja hengitys kulkee katkonaisesti, 
mutta vastaan panemattomasti hymyilyt-
tää. ”Huviajelu” järven selällä oli niin ää-
rimmäinen kokemus, että on mahdotonta 
kuvitella kilpailutilanteen kiihkoa ja vaaran 
tunnetta meren mainingeissa. 

Liian hurja härveli – uudestaan!

STEFAN ARAND, S. 2002, MOTOR MIX RACING TEAM

1. Kuvailisin itseäni sanoilla omistautunut, kiitollinen ja välittävä.

2. Kilpaveneily on lajini, koska rakastan vettä ja vauhtia. 
  Se on siis täydellinen yhdistelmä minulle.

3. Urani paras hetki oli tulla valituksi UIM:n vuoden juniorikuljettajaksi 
  kolmena vuonna peräkkäin 2016-2018.

4. Tavoitteeni tälle kaudelle on tehdä maksimisuoritus jokaisessa 
  kilpailussa ja voittaa ensimmäistä kertaa F4-osakilpailu.

5. Tavoitteeni kuljettajan urallani on päästä kilpailemaan F1-luokassa.

6. Suurin vaikuttajani on ehkäpä Guido Cappellini, koska hän on 
  menestynein F1-kuljettaja. 

TOTTI KEMPPAINEN, MOTORMIX RACING TEAM

1.  Rauhallinen, periksiantamaton ja voitontahtoinen

2. Kilpaveneily on lajini, koska nautin vauhdista tietenkin sekä laji 
  antaa mahdollisuuden tehdä ja harrastaa muutakin, koska kausi 
  on niin lyhyt.

3. Paras hetki urallani tähän mennessä on ehdottomasti viime kauden 
  Suomenmestaruus F4-luokassa

4. Tavoitteeni kaudelle 2021 on maailmanmestaruus.

5. Saada lajista ammatti.

6. Kaikki alusta asti mukana olleet.
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Suomen Venehuolto
Varaosat: 044 49 499 30
Huolto:   -20
Moottorimyynti:   -10
Veneentekijäntie 9
00210 Helsinki
www.suv.fi

Moottorin uusiminen ei välttämättä ole realistinen
vaihtoehto vanhempiin veneisiin investoinnin korkean 

arvon johdosta. Moottorin peruskorjaus on kuitenkin hyvä 
vaihtoehto!

Pyydä  
EDULLINEN 

KAMPANJATARJOUS 
 moottorin peruskorjauksesta 
lähimmältä jälleenmyyjältäsi 

NYT!
www.suv.fi/venehuollot

Veneesi sydämen  uusi elämä
J

o ennakkoon tiedettiin, että 
tämän kesän F4-sarjasta on 
tulossa tasoltaan ennenkuulu-
mattoman kova. Olihan vuo-
den 2020 MM-kisoista Suo-

meen tullut kolmoisvoitto. Yksi kauden 
ennakkosuosikeista oli maailmanmestari 
Alexander Lindholm.

Kun F4-kausi huipentuu Jyväskyläs-
sä 21.-22.8. on sarjan mestaruus kolmen 
kauppaa. Lindholm johtaa kokonaiskilpai-
lua vain kolmeen pisteen erolla Viron Ste-
fan Arandiin ja sarjan tulokkaaseen Sami 
Reinikaiseen.

Lindholm oli ennakkoon ilmoittanut 
kauden tavoitteekseen suomen- ja maail-
manmestaruudet. 

- Kausi on mennyt oikein hyvin. Rau-
man osakilpailu meni penkin alle koneviko-
jen takia, mutta onneksi nämä saatiin Kuo-

Kihelmöivän jännittävä 
F4-kausi huipentuu
Ratamoottoriveneilyn SM-sarja RaceWKND!:in päätösosakilpailussa  
Jyväskylässä ratkotaan maailman kovimman F4-sarjan mestaruus. 
ISTV ja RUUTU näyttävät kilpailun suorana.

TEKSTI TUOMAS FINNE  KUVA VILMA SAVELA/ RACEWKND!

pion kilpailuun mennessä korjattua, kertoo 
kaksi Jyväskylää edeltänyttä osakilpailua 
voittanut Lindholm tuoreeltaan Kotkan 
osakilpailuvoiton jälkimainingeissa.

- Tiesin jo etukäteen, että Sami ja Arand 
ovat kovia kilpailijoita, joten sarjan tiukka 
tilanne ei ole yllätys, Lindholm sanoo.

Viron huippulupaus Stefan Arand, 
on valittu UIM:n (Union Interna-
tionale Motonautique) vuoden ju-

niorikuljettajaksi kolmena vuonna peräkäin 
2016-2018. Sami Reinikainen puolestaan on 
sarjassa uusi tulokas, mutta kokenut ja tai-
tavaksi tiedetty kuljettaja.

- Kyllä oma menestys on ollut jossain 
määrin yllättävääkin. Sarjan taso oli enna-
kolta niin hurja. Yllätyin, kuinka nopeasti 
saimme koneet toimimaan ja veneen ba-
lanssiin. Ajattelin, että vauhtia pitäisi hakea 

useamman osakilpailun verran. Tavoite oli 
alun perin saavuttaa sijoitus viiden parhaan 
joukossa, mutta nyt taistellaan tosissaan 
mestaruudesta. Toki top 3 sijoitukseenkin 
saa olla tyytyväinen, kertoo Reinikainen.

Osakilpailun voittaja saa 15 pistettä, 
toinen 12 ja kolmas 10 pistettä. Pienikin 
lipsahdus kauden päätöskilpailussa voi olla 
kohtalokas.

- Kaiken pitää mennä aivan putkeen ja 
tuuriakin pitää olla mukana. Ehkä toisten 
epäonneakin. Virheisiin ei ole varaa, summaa 
Reinikainen päätöskilpailun lähtöasetelmat.

ISTV ja RUUTU näyttää osakilpailun 
suorana osoitteessa ruutu.fi/ohjelmat/
istv-urheilu 

Jyväskylän ohjelma: racewknd.com/fi/
jyvaskyla

Alexander Lindholm ja Sami Reinikainen 
taistelevat suomen mestaruudesta
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TEKSTI IINA AIRIO  KUVAT ANNI REHELL JA KATJA RYTKÖNEN

Kesan paras 
harrastus

Millainen on oma purjehdus-
taustasi? 
Aloitin purjehduksen 10-vuotiaana 
optimistijollalla ja siirryin aika nopeasti 
Zoom8-luokkaan, jota purjehdin muu-
taman vuoden. E-jollaan vaihdoin 
seuraavaksi, ja sillä purjehdin pari vuotta. 
Nyt olen gastina Oulun Purjehdusliiga-
tiimissä. 

Minkälaisia kursseja/leirejä 
järjestätte lapsille?
Järjestämme joka kesä alkeiskursseja sekä 
nyt koronan aikana yksityiskursseja lapsille. 
Olemme järjestäneet myös aikuisille 
jollapurjehduskursseja. Välillä seurallamme 
käy vierailevia valmentajia, jotka pitävät 
muutaman päivän leirejä junnuille. 

Lasten purjehduskoulun ohjaajat Oulusta, Turusta ja Helsingistä kertovat, 
mikä heidän työssään on parasta ja miksi purjehdus on niin hauskaa.

”Palkitsevinta on nähdä junnujen kehittyminen”

Aurora Okkonen, 21, Sailing Team Oulu

Millaista työsi 
junioriohjaajana on? 
Työni junioriohjaajana on erittäin 
monipuolista. Saan tuoda omia ideoitani 
näkyviin ja toteuttaa niitä. Suunnittelen 
ja toteutan yhdessä muiden valmentajien 
kanssa kurssit ja treenit. Aina pitää 
varautua monenlaisiin tilanteisiin 
vesillä, ja suunnitelmat menevät uusiksi 
sääolosuhteiden muuttuessa. Pitää olla siis 
monta varatreeniä valmiiksi suunniteltuna. 

Mikä on työssäsi parasta? 
Palkitsevinta työssäni on se, kun näen 
junnujen kehittymisen. Ja tietenkin ulkona 
työskenteleminen kesäisin on ihan parasta!

Mitkä ovat vinkkisi nuorille 
purjehtijoille? 
Kun aloittaa purjehduksen on tärkeä tietää, 
missä asennossa purjeen täytyy olla eri 
tuulensuunnissa. Tuulensuuntien, purjeen 
asentojen ja käännösten käyminen taululla 
läpi yhdessä valmentajan kanssa auttaa 
visuaalisesti hahmottamaan aloittelevaa 
purjehtijaa. Lisäksi simulaattorissa 
purjehdusasennon opetteleminen, purjeen 
skuuttaaminen oikeaan asentoon, kään-
nösten harjoitteleminen sekä yleisesti 

veneen hallitseminen antavat varmuutta 
vesillä tehtäviin harjoituksiin. Vesillä 
kannattaa aluksi opetella tekemään vendat 
ja jiipit pelkän pinnan avulla, ja sitten 
kun ne alkavat sujua mutkattomasti, 
jatkopinnan voi ottaa käyttöön. Kannattaa 
myös kiinnittää huomiota rannassa veneen 
kokoamiseen ja purjeen trimmeihin, jotta 
osaa tehdä ne itse myöhemmin. 

Miksi lapsen/nuoren kannat-
taa aloittaa purjehdus? 
Purjehdus on mahtava harrastus, jossa 
oppii koko ajan uutta, saa uusia ystäviä ja 
parhaassa tapauksessa siitä saa elinikäisen 
harrastuksen. 

Monet seurat lainaavat veneitä 
aloitteleville purjehtijoille, jolloin omaa 
venettä ei tarvitse hankkia purjehduksen 
aloittamiseksi. Reippaalla mielellä, vettä 
pelkäämättömillä vaatteilla ja uimataidolla 
pärjää jo pitkälle!

Mitä se tarjoaa harrastuksena? 
Purjehdus on mukaansa tempaava 
harrastus, jossa pääsee viettämään aikaa 
merellä, oppii uusia asioita, pääsee 
haastamaan ja kehittämään itseään. Ennen 
kaikkea se on superhauskaa!

”Saan olla ulkona ja vaikuttaa työnkuvaani”

Niklas Pettersson, 16, Turun Pursiseura

Millainen on oma 
purjehdustaustasi? 
Aloitin samoilla Turun Pursiseuran 
alkeisleireillä 8-vuotiaana. Vaihdoin 
kurssien jälkeen Zoomiin ja viime vuonna 
E-jollaan. Nykyään treenaan kolme kertaa 
viikossa ja käyn paljon kisoissa. Lisäksi 
purjehdimme kesälomalla perheen kanssa 
isolla veneellä. 

Minkälaisia kursseja/leirejä 
järjestätte lapsille? 
Meillä voi käydä alkeis-, perus- ja jatkokurssin. 
Alkeiskurssilla opetellaan veneen osat ja 
käännökset. Mitään purjehduskokemusta 
ei tarvitse olla. Peruskurssilla paneudutaan 
siihen, miten itse purjehtii, ja jatkokurssin 
jälkeen pitäisi jo pystyä purjehtimaan 
itsenäisesti.

Millaista työsi apuohjaajana 
on? 
Laitamme ennen treenien alkua veneet 
kuntoon. Opettelemme ensin käännöksiä 
rannassa, ja vesillä ohjaan omaa ryhmääni 
kumiveneestä käsin. 

Mikä on työssäsi parasta? 
Se, että saan olla ulkona ja voin itse vaikuttaa 

työnkuvaani. Työ on myös vaihtelevaa, 
eikä mikään päivä ole samanlainen kuin 
edellinen.

Mitkä ovat vinkkisi nuorille 
purjehtijoille? 
Positiivinen asenne on hyvä juttu. 
Suosittelen myös kysymään heti, jos ei ole 
ymmärtänyt ohjetta. Mikään kysymys ei ole 
liian tyhmä. 

Miksi lapsen/nuoren 
kannattaa aloittaa 
purjehdus? 
Purjehdus on tosi kivaa. Siinä saa olla 
ulkona ja toimia itsenäisesti. Kilpaileminen 
on ainakin minulle tärkeä osa viihtyvyyttä. 
Itse kisat ovat hauskoja, ja niihin mennään 
hyvällä porukalla.
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Tule mukaan Lasten Purjehduskouluun!
Lasten purjehduskoulussa taitoja opetetaan turvallisessa ympäristössä 

koulutettujen ohjaajien opastuksella. Purjehduskouluun mukaan ilmoit-

tautuessa ei tarvitse olla aiempaa purjehdus- tai veneilykokemusta. 

    Lasten purjehduskoulu on tarkoitettu noin 7-13-vuotiaille. Kurssitar-

jonta eri-ikäisille sekä kurssien hinnat voivat vaihdella seurojen välillä. 

Tutustu seurojen kurssitarjontaan sivulla  

lastenpurjehduskoulu.fi ”Tule mukaan!” -välilehden alta.

Delta i Barnens Seglingsskola! 
Barnens seglingsskola är en trygg miljö med kunniga instruktörer, 

där barnen lär sig grunderna i sjömanskap. Att anmäla sig och att 

delta kräver inte erfarenheter av segling eller båtsport. 

    Barnens seglingskola är avsedd för barn i åldern ungefär 7-13 år. 

Olika föreningar har olika kursutbud och också kursavgifterna  

varierar. Kolla vilka kurser föreningarna erbjuder på  

sv.spv.fi/barnensseglingsskola under “Kom med”.

Hurdan bakgrund har du 
inom segling? 
Jag fick min första optimist när jag var 6 år 
gammal men gnistan tändes dock först ef-
ter en seglingskurs. Jag seglade opti en god 
stund och hann tävla en hel del. Efter opti 
seglade jag bland annat Zoom8, 420 och 
29er och deltog på en och annan tävling 
som ISAF Youth Worlds. Efter mina jol-
letider har jag seglat mest J70 och H-båt i 
diverse tävlingar.
 
Vilka sorts läger ordnar ni för 
juniorer?
Vi ordnar allt från nybörjarkurs till kapp-
seglingsläger. Vi har halvdags, heldags och 
övernattningsläger. Bland våra sju sommar-
läger hittar man något för alla!
 
Hurdant är ditt jobb som 
juniorchef?
Mitt jobb är ytterst varierande. Själv ser jag att 
mitt jobb handlar om att se till att allt löper 

smidigt på land så att tränarna kan fokusera 
på coachandet till havs. Utöver det ser jag till 
att helheten fungerar inom juniorverksam-
heten. Under det senaste året har mycket fo-
kus varit på att finna lösningar för hur verk-
samheten ska kunna ordnas trots COVID-19 
pandemin. Trots de utmaningar det orsakat 
är jag stolt över att vi kunnat ordna träningar 
och läger på föreningen säkert. 
 
Vad är det bästa med ditt 
jobb?
Det bästa med mitt jobb är att komma ut till 
havs med juniorerna! Jag tar alltid chansen 
att hoppa i en opti med en ny seglare för lite 
”kompissegling”.
 
Vad är dina tips för unga 
seglare? 
Våga testa på dina gränser och våga fråga. 
Tränarna finns där för dig och din säkerhet 
så ta vara på chansen och utmana dig själv 
och lär dig nytt! 
 

”Våga testa på dina gränser och våga fråga”

Emilia ”Emmi” Winqvist, 22, 
Nyländska Jaktklubben

Varför borde barn/unga 
börja segla? Vad erbjuder 
det som hobby? 
Utöver att segling är spännande och roligt 
och ingen dag är lik den andra finns de få 
hobbyn som på samma sätt låter en njuta av 
finska sommaren.

Rinnallasi, kun haluat keskittyä
veneilyn parhaisiin hetkiin.

Laske hinta vakuutukselle

if.fi/spv

Täyskaskoon

heti 60 %
bonus!

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.
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Purjelautailun 
puraisemat

H
elsinkiläisseura Brändö Seglarella käy 
tänä kesänä kuhina lasten ja nuorten 
kursseilla. Paitsi että BS:llä voi aloittaa 
optarilla Lasten purjehduskoulussa 
tai tutustua moottoriveneilyyn Lasten 

veneilykoulussa, on seuralla nyt myös uljas purje-
lautalaivue.

- Muutama BS:n jäsen kilpaili purjelaudoilla 
1980-luvulla ja kiinnostui lajista uudelleen viime kesänä. 
Itsessänikin heräsi mukavia muistoja. Otimme mallia 
Helsingfors Segelsällskapetin (HSS) ja Helsingfors 
Segelklubbin (HSK) toiminnasta ja päätimme hallituksessa 
aloittaa projektin, BS:n kommodori Ben Mellin kertoo.

Alle vuotta myöhemmin Kulosaaresta löytyy jo 
16 purjelautaa (8 x Techno293, 4 x Windsurfer LT, 2 x 
TechnoFoil 130 ja 2 x iQFoil Youth) sekä suuri määrä 
erikokoisia purjeita ja rikejä. Kokeilupäivien myötä moni 
lapsi ja nuori innostui lajista jo keväällä.

- Saamamme palaute on ollut pelkästään hyvää! Säät 
suosivat, lapsia oli paljon ja valmentajamme saivat vinkkejä 
Nuorten olympiavalmentaja Borja Carracedolta. Nyt 
kesällä meillä oli Windsurfer-luokan kisassa lähtölinjalla 
28 lautailijaa, Mellin sanoo.

BS:n purjelautatoiminta lähti liikkeelle nollasta, 
vailla mitään osaamista tai valmentajia.

- Suomen Purjehdus ja Veneilyn ja Suomen 
Purjelautaliiton tuella olemme päässeet alle vuodessa 
pitkälle. Kannustan muita seuroja kokeilemaan samaa. On 
tärkeää, että tallista löytyy erilaisia lautoja. Windsurfer LT 
on esimerkiksi hyvä lauta sekä vanhemmille että junnuille. 
Se toimii hyvin myös SUP-lautana jäsenillemme, jotka 
haluavat suppailla vaikkapa Mustikkamaan biitsille.

- Pakasta vedetty kilpalauta kaikkine varusteineen 
maksaa vähemmän kuin uusi kilpaoptari, Mellin vinkkaa.

Hän kertoo monipuolisen tarjonnan tuovan uuden 
ulottuvuuden seuratoimintaan ja vähentävän nuorten 
harrastajien jäsenkatoa.

- Jollakurssilaisemme voivat kokeilla myös lautoja sekä 
J/70-köliveneitä. Monipuolisuus on tuonut meille useita 
jäseniä lisää.

Purjelautailu on noussut Tuuli Petäjä-Sirénin 
menestyksen myötä uuteen aaltoon myös haastaja- ja 
maajoukkuetasolla. HSK:lla riittää vauhtia, kun Windsurf 
Team Finland treenaa niin RS:X- kuin iQFoil-laudoillakin.

- Purjelautailun suosio näkyy myös SPV:n 
yläkoululeirityksessä. 2020-2021-kaudella mukana 
oli viisi purjelautailijaa (Techno293). On hienoa, että 
purjelautailu on löytänyt paikkansa purjehduksen muiden 
jatkoluokkien rinnalla, SPV:n junioritoiminnasta vastaava 
Laura Santala kertoo.

Purjelautailuinnostus näkyy seuroissa paitsi uusina 
hankintoina ja lisääntyneinä kursseina, myös vesiltä 

onnellisina palaavina lapsina ja nuorina.

TEKSTI IINA AIRIO  KUVAT LAURA SANTALA JA HEIDI PIIROINEN

Käännöksiin oppia 
Blinnikalta
YSTÄVYKSET KERTTU JA MIRJAMI kokeilivat 

purjelautailua Kulosaaressa toukokuussa BS:n 

ja SPV:n viikonloppukurssilla. He ihastuivat lajiin 

niin, että ilmoittautuivat myös kesäleirille.

    - Innostuin lajista nähdessäni purjelaudat 

rannalla. Purjehdimme joka kesä saaristossa. 

Purjelautailussa hauskinta on, kun pääsee koviin 

vauhteihin. Kaatuminen ei ole hauskaa – paitsi 

välillä, Mirjami nauraa.

    - Aloitin surffauksen mökillä äidin kanssa ja 

jatkoin Brändö Seglaressa. Hauskinta on kova 

vauhti, Kerttu kertoo.

    Mirjami ja Kerttu pääsivät Raceboard-luokan 

maailmanmestari Aleksandra Blinnikan ja Nuor-

ten olympiavalmentaja Borja Carracedon oppiin.

    - Opimme Aleksandralta hienoja käännöksiä ja 

hyviä taktiikoita, Mirjami muistelee.

    - Aleksandra sanoi, että treenatkaa vain kaik-

kea ja menkää usein surffaamaan, Kerttu jatkaa.

Mirjami kävi Portugalissa 2019 myös 
lainelautailukurssin.

Kerttu viihtyi Brändö Seglaren purjelautakurssilla.
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Vesille hauskasti 
ja turvallisesti
Vaasan Moottorivenekerho oli ensimmäisten joukossa, kun Suomen 
Purjehdus ja Veneilyn (SPV) Lasten veneilykoulu aloitti toimintansa.

Lasten veneilykoulu – 
kesän hauskin harrastus
Lasten veneilykoulun kurssit ovat hauskin ja helpoin tapa 

oppia veneilyn alkeet. Taitoja opitaan turvallisessa ympäristössä 

koulutettujen ohjaajien opastuksella. Alkuun tutuksi tulevat vesillä 

liikkuminen ja moottoriveneen hallinta erilaisissa tilanteissa.

   Lasten veneilykoulu on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsen-

seurojen konsepti, jonka tavoitteena on järjestää korkealaatuista 

veneilyn alkeisopetusta ympäri Suomen. Seurat järjestävät Lasten 

veneilykoulua kursseina tai viikkoharjoituksina. SPV tarjoaa seu-

roille ohjaajien koulutuksen ja konseptiin kuuluvan aineiston.

   Koulu on tarkoitettu noin 6-12-vuotiaille. Aiempaa veneilykoke-

musta ei tarvita. Kurssitarjonta eri-ikäisille sekä kurssien hinnat 

voivat vaihdella seurojen välillä. Tutustu seurojen kurssitarjontaan 

osoitteessa spv.fi/lastenveneilykoulu ”Tule mukaan!” -välilehden 

alta.

   RaceWKND! ja Mercury Marine ovat mukana toiminnan 

käynnistämisessä. Seurojen on mahdollista saada Mercury 

Marinelta Lasten veneilykoulun käyttöön RIB-veneet 

moottoreineen, jolloin käytännön järjestelyt venekerhojen 

kanssa hoitaa RaceWKND!.

   Veneilykoulun kummina toimii F4-luokan hallitseva maailman-

mestari ja Vuoden kilpaveneilijä 2020 Alexander Lindholm.

Lasten veneilykoulussa pääsee vesille helposti ja turvallisesti.

T
änä kesänä toimintansa 
käynnistänyt SPV:n Lasten 
veneilykoulu tarjoaa 
6–12-vuotiaille lapsille 
mahdollisuuden harjoitella 

moottoriveneilyä rib-veneillä. Koulutus 
tapahtuu veneseuroissa, joille hankkeen 
tekijät tarjoavat kokonaisvaltaisen paketin 
ohjaajien kouluttamisesta ja veneistä 
lähtien. 

Vaasan Moottorivenekerhon koulutus- 
ja kilpailutoiminnasta vastaava Markku 

Luoma kertoo, että uuden konseptin mu-
kaisessa veneilykoulussa oli ennätysmäärä 
osallistujia.

- Olemme pitäneet aiemminkin omaa 
junnukouluamme melkein joka kesä, mutta 
ei näin hyvällä osallistujamäärällä. Pystyim-
me ottamaan kolmipäiväiselle leirillemme 
24 osallistujaa. Tulijoita olisi ollut paljon 
enemmän, Luoma kertoo.

SPV:n yhteistyökumppaneina toimivat 
Mercury Marine, joka antaa koulun käyt-
töön RIB-veneet moottoreineen ja Ra-

ceWKND!, joka hoitaa käytännön järjeste-
lyt venekerhojen kanssa. 

Veneilykoulu -konseptin käynnistämi-
sessä hyödynnettiin Suomen Moottorive-
neklubin pitkää kokemusta lasten ja nuor-
ten veneilytaitojen kehittämisessä. Mallia 
toiminnalle luotiin myös kesällä 2020 yh-
dessä Kuopion pursiseuran kanssa, jossa 
veneilykoulu sai innostuneen vastaanoton. 

Luoma kiittää järjestelyjä.
- Järjestelyt toimivat todella hyvin. 
Rib-veneiden lisäksi leirin aikana 

kokeilussa oli myös SJ10-kilpavene. Siinä 
taisi osalla syttyä isompikin kiinnostus la-
jiin, Luoma kertoo.

Vaasan Moottorivenekerholla järjestet-
tiin myös vanhemmille tilaisuus tulla tutus-
tumaan kouluttajiin ja konseptiin.

- Vanhemmat olivat todella otettuja, kun 
pääsivät omien lastensa kyytiin. Osan van-
hemmista lapset tosin huijasivat keulaan 
istumaan ja saattoi siinä joku vähän kastu-
akin, Luoma naurahtaa.

Vaasasta lähetetään Suomen seuroille 
lämmin suositus Lasten veneilykoulusta.

- Suosittelen kyllä. Lapset tykkäsivät to-
si paljon ja vanhemmat myös. Hintakaan ei 
ollut paha.

Lasten veneilykoulu sai Vaasan 
Moottorivenekerholla suuren suosion.

TEKSTI TUOMAS FINNE  KUVAT RACEWKND!

Barnens båtskola – 
sommarens roligaste hobby
Barnens båtskolas kurser är ett lätt och roligt sätt att lära 

sig grunderna till sjöliv och båtsport. I båtskolan lär man ut 

kunskaper i en säker miljö med utbildade ledares ledning.

    Barnens båtskola är Segling och Båtsport i Finland rf:s 

medlemsföreningars koncept som har som mål att ordna 

högklassig utbildning runtom i Finland. Föreningarna 

ordnar Barnens båtskolans grundkurser eller grundnivåns 

veckoträningar. SBF erbjuder föreningar skolans material 

och skolning för utbildare

    Barnens båtskola är ämnad för barn i åldern kring 

6-12 år. Tidigare båterfarenhet behövs inte. Kursutbudet för 

olika åldrar kan variera mellan föreningarna. Bekanta dig 

med föreningarnas kursutbud: sv.spv.fi/barnensbåtskola 

under fliken: ’’Kom med!’’

    RaceWKND! och Mercury Marine är med och kör igång 

verksamheten. Föreningarna kan få RIB-båtar med motorer 

i användning för Barnens båtskola av Mercury Marine, då 

RaceWKND! har hand om det praktiska med båtklubbarna. 

F4-klassens världsmästare och Årets 2020 tävlare 

i motorbåtsport Alexander Lindholm verkar som 

gudfar för barnens båtskola.
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Navigointi eli vesillä liikkuminen

Merikartassa on väyliä, joita pitkin vesillä on turvallista liikkua. 
Jotta voi seurata väyliä, täytyy tuntea merkit, joilla väylät on merkitty.

KARDINAALIMERKIT

LATERAALIMERKIT

TUNNUSMAJAKKA

KUMMELILINJATAULU

ERILAISET KIVET KARTASSA

Pohjoismerkki
Väylä kulkee 
merkin 
pohjoispuolelta.

Etelämerkki
Väylä kulkee 
merkin 
eteläpuolelta.

Itämerkki
Väylä kulkee 
merkin 
itäpuolelta.

Länsimerkki
Väylä kulkee 
merkin 
länsipuolelta.

Punainen     Vihreä Opasmerkkeinä käytettäviä 
kummeleita on erilaisia

(muun muassa kivikummeli 
ja levykummeli). 

Kaksi linjataulua näkyvät 
allekkain, kun alus kulkee väylällä.

Vedenpäällinen kivi

Pinnassa oleva kivi

Vedenalainen kivi

Navigering - hur man rör sig till sjöss

På sjökort finns det utmärkta farleder och längs dem är det tryggt att röra 
sig. För att kunna följa farleden måste man känna igen de sjömärken, 

som farleden blivit utmärkt med. 

KARDINALMÄRKEN

LATERALMÄRKEN

KÄNNINGSBÅKAR

KUMMELLINJETAVLA

OLIKA STENAR PÅ KARTAN

Nordmärke
Farleden är 
norr om märket.

Sydmärke
Farleden är 
söder om märket.

Ostmärke
Farleden är 
öster om märket.

Västmärke
Farleden är 
väster om märket.

Röd         Grön Kan vara bl.a. ett stenröse el-
ler ett plank 

Två linjetavlor syns på varandra, 
då man är i farleden.

Sten ovanför ytan

Sten vid ytan

Sten under ytan

TAITOA VESILLE

Navigointi eli vesillä liikkuminen

Merikartassa on väyliä, joita pitkin vesillä on turvallista liikkua. 
Jotta voi seurata väyliä, täytyy tuntea merkit, joilla väylät on merkitty.

KARDINAALIMERKIT

LATERAALIMERKIT

TUNNUSMAJAKKA

KUMMELILINJATAULU

ERILAISET KIVET KARTASSA

Pohjoismerkki
Väylä kulkee 
merkin 
pohjoispuolelta.

Etelämerkki
Väylä kulkee 
merkin 
eteläpuolelta.

Itämerkki
Väylä kulkee 
merkin 
itäpuolelta.

Länsimerkki
Väylä kulkee 
merkin 
länsipuolelta.

Punainen     Vihreä Opasmerkkeinä käytettäviä 
kummeleita on erilaisia

(muun muassa kivikummeli 
ja levykummeli). 

Kaksi linjataulua näkyvät 
allekkain, kun alus kulkee väylällä.

Vedenpäällinen kivi

Pinnassa oleva kivi

Vedenalainen kivi
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Joko tunnet EU:n  
biosidiasetuksen? 
Markkinoilla olevat antifouling-maalit eli niin sanotut myrkkymaalit  
on hyväksytty kansallisen kemikaalilain nojalla, mutta tulevaisuudessa  
säädökset tiukentuvat. 

TEKSTI IDA SANDBERG  KUVAT MIRJA ROSENBERG, PSS RY, SHUTTERSTOCK

J
atkossa biosidisten antifouling-maalien käyttöä ja pääsyä 
maaperään tai veteen rajoitetaan EU:n biosidiasetuksella. 
Vielä ei kuitenkaan tiedetä, koska tämä tapahtuu.

- Valmisteiden lupakäsittely on EU-tasolla vielä kesken, 
mutta lupapäätösten oletetaan valmistuvan lähivuosina. 

Lupapäätösten myötä uudet valmisteet korvaavat nyt markkinoilla 
olevat valmisteet, kertoo Turvallisuus ja kemikaaliviraston (Tukesin) 
ylitarkastaja Oskari Hanninen.

Veneilijän kannalta asia on sillä tavalla merkittävä, että uu-
sien lupien myötä maalien käytölle tulee tiukempia rajoituksia. 
Rajoitukset ovat sellaisia, että monen veneilijän täytyy muut-
taa toimintatapojaan, jos käyttää veneensä pohjassa biosidisia 
antifouling-maaleja. 

Tässä vaiheessa tiedetään, että uusille markkinoille tuleville anti-
fouling-maaleille tullaan asettamaan seuraava rajoitus: 

”Käyttö-, ylläpito- ja korjaustoimet on suoritettava eriste-
tyllä alueella tai läpäisemättömällä kovalla alustalla, jossa on suojareu-
nukset, tai maaperän peittävällä läpäisemättömällä materiaalilla, jotta 
estetään valumat ja valmisteen pääsy ympäristöön ja että mahdolliset 
tehoainetta sisältävät valumat tai jäte on kerättävä uudelleenkäyttöä tai 
hävittämistä varten.”

Näin ollen veneen maalipintaa ei saa jatkossa pestä siten, että pe-
suvedet joutuvat suoraan sataman maaperään tai mereen. Yksi vaih-

toehto on satamaan rakennettava veneen pesupaikka, josta jätevedet 
kerätään talteen ja käsitellään asianmukaisesti. 

Myrkkymaalattujen veneiden huollossa on jo aiemminkin 
pitänyt ottaa ympäristö huomioon, sillä ympäristön tai 
maaperän pilaaminen on lailla kiellettyä. Uusi asetus sel-

ventääkin veneilijän vastuuta toiminnassa.
Veneen pesuun liittyvät velvoitteet koskevat ainoastaan uusien lu-

pien mukaisten biosidisten antifouling-maalien käyttäjiä. Omaa maalia 
koskevat rajoitukset löytyvät maalipurkin kyljestä. Kun ostat maalipur-
kin kaupasta, sitoudut noudattamaan ohjeita. Vanhoja veneen pohjassa 
olevia maaleja uudet rajoitukset eivät koske.

- Jos veneen pohja on maalattu biosidittomalla maalilla tai jos pohjaa 
ei ole maalattu lainkaan, ei veneen pesua koske edellä mainittu rajoitus. 
Tässä on siis yksi hyvä syy siirtyä käyttämään myrkyttömiä menetelmiä 
myrkkymaalien sijaan, Hanninen kertoo. 

Hanninen haluaa myös muistuttaa, että myrkkymaalit sisältävät 
ympäristölle ja ihmiselle vaarallisia kemikaaleja ja niiden käyttöä tulisi 
välttää. Jos kuitenkin käyttää myrkkymaalia, sitä tulee jo lainkin nimissä 
käyttää käyttöohjeen mukaisesti.  

Järvi-Suomessa ja muualla sisävesillä myrkkymaalien käyttö on lailla 
kiellettyä. Jos jostain syystä omassa veneessä on vielä myrkkymaali, tulisi 
käyttö lopettaa välittömästi. Uutta maalia pohjaan ei saa laittaa, ja pohja-
remontin yhteydessä pohjan voi maalata kovalla, biosidittomalla maalilla.

Mikä antifouling-maali?
Antifouling-maaleilla eli eliönestomaaleilla torjutaan 

kasvustoja veneen pohjassa. Antifouling-maalien 

teho ja toiminta perustuvat kemiallisiin tai biologisiin 

ominaisuuksiin, biosideihin, jotka estävät mikrobien ja 

kehittyneempien kasvi- ja eläinlajien muodostaman 

kasvuston tarttumista veneiden pohjiin.

    Nykyisissä antifouling-maaleissa tehoaineina käy-

tettävät sinkki ja kupari ovat jo pienissä pitoisuuksissa 

haitallisia Itämeren eliöstölle, erityisesti muutamalle 

avaineliölle ja sitä myöten koko Itämeren ekosysteemille.

    Mekaanisia menetelmiä veneen pohjan puhdis-

tamiseen ovat muun muassa pohjan pesu käsin tai 

erillisessä venepesurissa. Malaamattoman veneenpoh-

jan voi pestä myös painepesurilla tai käyttää lastoja, 

pesurullia, raappoja tai harjaavia mattoja. Pienem-

mät veneet voi jättää maalaamatta, jos ne voi vetää 

rannalle tai nostaa ylös säilytykseen, kun ne eivät ole 

käytössä. Kun veneet ovat pitkän ajan 
satamassa paikoillaan, voi 
myrkkyjä liueta runsaasti.
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Mitä PSS ry suosittelee?
PSS ry suosittelee seuroja ja telakoita valmis-

tautumaan muutokseen jo nyt ajatuksen tasolla 

ja että seuran jäsenet ja sataman asiakkaat 

siirtyvät käyttämään biosidittomia maaleja ja 

yhdistämään niihin mekaanisia menetelmiä 

pohjan puhtaana pitämiseksi. Lisäksi kannattaa 

avata keskustelut mahdollisen erillisen maanomis-

tajan tai kunnan edustajien kanssa, miten pesupaikkoihin 

liittyvät asiat olisi järkevää ja kustannustehokasta toteuttaa.

Paraisten Venekerho suosittelee 
biosidittomia maaleja
Tiukentuvan lainsäädännön takia monissa veneseuroissa aletaan 

pohtia, miten pohjapesu kannattaisi tulevaisuudessa järjestää. 

Uuden pohjapesupaikan rakennuskustannukset voivat olla kym-

meniä tuhansia euroja, jolloin on edessä kysymys: kannattaako 

K
un ajatellaan Itämeren alueen isoja saas-
tuttajia: maataloutta, teollisuutta ja suuria  
kaupunkeja kuten Pietaria, niin onko kysymys 
myrkkymaaleista suuressa mittakaavassa oikeasti 
tärkeä, PSS ry:n hankeasiantuntija Hanna Haaksi?

- Myrkkymaalit saattavat tosiaan tuntua vähäpätöiseltä mainit-
semiesi ongelmien rinnalla. Kenties se on myös vähän tuntematto-
mampi suurelle yleisölle, mutta kysymyksessä ei ole pikkuongelma, 
Hanna Haaksi vastaa.

Myrkkymaalit aiheuttavat merkittäviäkin ongelmia paikallisesti. 
Suuri ongelma on, että myrkkymaalit tappavat muitakin lajeja kuin 
merirokkoa.

- Esimerkiksi kun veneet ovat pitkän ajan satamassa paikoil-
laan, myrkkyjä liukenee runsaasti. Monet myös saattavat luulla, 
ettei antifouling-maaleissa nykyään edes ole myrkkyjä, mutta kyllä 
siellä edelleenkin on kuparia ja sinkkiä. Näiden tarkoitus on tappaa 
merirokko. Siinä sivussa ne tappavat myös muita merialueiden la-
jeja, kuten rakkolevää ja sinisimpukoita. Nämä ovat ekosysteemin 
keskiössä. Jos ne kuolevat, niin siitä lähtee lumipalloefekti käyntiin, 
Haaksi kertoo. 

Onko pohjamaalikysymys 
oikeasti tärkeä?
TEKSTI TUOMAS FINNE

Määrätkään eivät ole pieniä
- Vuonna 2015 kaikesta myydystä tehoainekuparista 56 prosenttia kaikesta 
tehoainekuparista, mitä Suomessa myytiin, käytettiin veneiden pohjiin. 
Se on mieletön määrä myrkkyä, mitä sieltä pohjista löytyy, Haaksi sanoo.

Syksyisin on monella veneilijällä jännityksen paikka, kun vene 
nostetaan vedestä ja selviää, paljonko näkkiä on pohjaan kertynyt. 
Seuraava toimenpide on tyypillisesti pohjan pesu. Värillinen vesi va-
luu maahan näkkien kera. Kuinka suuri ongelma myrkkymaalit ovat 
maaperän kannalta?

- Maahan valuvassa maalivedessä on huomattava määrä 
kuparia ja sinkkiä. Suomen venekanta on myös jonkun verran 
vanhaa. Kun vanhempia veneitä pestään, niin organotinoja eli 
TBT:tä, ”sitä vanhaa kunnon myrkkyä”, valuu maaperään. Tämä 
pilaa maan hyvin tehokkaasti. Se voi olla venekerhoille hankala 
tilanne. Laki sanoo yksiselitteisesti, että se joka maaperän pi-
laa, pitää se myös puhdistaa, jos maankäyttö muuttuu. Nyt kun 
tunnemme asiaa paremmin, niin kannattaa alkaa miettimään, 
miten pesuvedet otetaan haltuun, jotta ei pilattaisi sitä maaperää 
ainakaan enempää, Haaksi kertoo.

Mekaanisia 
pesumenetelmiä:
• Pohjan pesu käsin tai erillisessä vene-

 pesurissa, maalaamattoman veneen-

 pohjan voi pestä myös painepesurilla.

• Lastojen, raappojen tai pesurullan käyttö. 

• Pohjaa suojaavien ja harjaavien 

 mattojen käyttö.

Pienemmät veneet voi jättää maalaamatta, jos 

ne voi vetää rannalle tai nostaa ylös säilytykseen, 

kun ne eivät ole käytössä. 

    Lisää aiheesta voit lukea yhdistyksen netti-

sivuilta, jonne ollaan lähiaikoina myös koosta-

massa listaa pohjapesupaikoista.

rakentaa uusi pohjapesupaikka vai alkaa hiljalleen siirtyä biosiditto-

mien maalien käyttöön?

    Muun muassa Paraisten Venekerhossa (PVK) ollaan siirtymässä 

biosidittomiin vaihtoehtoihin, jolloin uuden pohjapesupaikan tarve 

poistuu. PVK:n johtokunta on tehnyt päätöksen, jossa johtokunta 

suosittelee, että seuran jäsenet siirtyvät vuodesta 2021 alkaen 

käyttämään biosidittomia maaleja ja yhdistämään niihin mekaani-

sia menetelmiä pohjan puhtaana pitämiseksi. 

    - Veneiden nosto hidastuu ja kallistuu, kun vene kuljetettaisiin 

ensin pesupaikalle pestäväksi ja vasta sen jälkeen tulisi toinen 

kuljetus lopulliselle talvisäilytyspaikalle. Lisäksi meillä on aika pie-

net tilat nostamiseen ja kuljettamiseen, kertoo PVK:n ympäristö-

vastaava Juha Kääriä.

    Hän aikoo itse kokeilla myrkyttömiä menetelmiä veneensä 

pohjassa tulevalla kaudella. 

    - Olisi hyvä kerätä pitkäaikaisia kokemuksia ja tietoa erilaisista 

biosidittomista maaleista ja löytää myös sellaisia maaleja, joita 

voisi maalata myös vanhan myrkkymaalin päälle, Kääriä kertoo.

 

Merirokko on pieni äyriäinen 
ja veneilijöiden jokakesäinen 
harmi.

Laadukkaat biosodittömät maalit vaikeut-
tavat eliöiden kiinnittymistä ja helpottavat 
pohjan pesua.
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TEKSTI PASI NUUTINEN  KUVA PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY

Tehdään yhdessä
Pohjan ympäristöystävälliselle syyshuollolle luo veneseura. 

Jätehuollon ja -lajittelun hyvä järjestäminen koituu jokai-

sen yksittäisen jäsenen eduksi helpompana toimintana ja 

kaikkien hyväksi siistinä ja terveenä ympäristönä.

• Seuran koosta riippuu, mille kaikille ongelmajätteille  

 on järkevää varata pysyvä keräyspiste.

• Jätehuoltoyritysten kanssa voi sopia väliaikaisesta   

 varastoinnista, joka huolehditaan pois, kun suurin osa 

 veneistä on talviteloilla.

• Keräyspisteet pitäisi olla ainakin akuille ja paristoille,  

 öljynsuodattimille ja räteille sekä jäteöljyille, pilssi-

 vesien imeytysmatoille sekä maali- ja liuotinaineille.

Suojaten ja keräten
Pohjan pesu on hankalin kohta ympäristön suojaamisen 

kannalta. Myrkyttömien antifoulingmaalien käyttö on 

kasvanut kiitettävästi ja pohjapesureiden yleistyessä 

moni on luopunut eliömaaleista kokonaan, mutta muut 

valuttavat yhä maahan kupari-, sinkki- ja orgaanisia 

myrkkyjä.

• Traileriveneen pesu käy siististi huoltoasemien 

 autopesupisteissä.

• Vedet kerääviä ja suodattavia veneenpesupisteitä 

 on myös jo joillakin ammattitelakoilla, mutta seurojen  

 rannoissa ne ovat harvinaisuuksia.

• Yksinkertainen omasuojaus on tukeva pressu veneen  

 alla, reunat korotettuna matalaksi altaaksi. Jätevesille  

 pitää tosin silloinkin järjestää keräysastia.

• Noston jäljiltä märkään pohjaan voi käyttää painepe- 

 surin sijaan karkeaa moppia. Se säästää vettä ja irrot- 

 taa levän sekä lian, mutta samalla levittää epätasai- 

 sesti kulunutta pohjamaalia. Jos hyvin käy, vanha   

 maali leviää niin, ettei uutta ensi keväänä tarvita 

 lainkaan.

• Lue taustatietoja ja lisää vinkkejä pohjamaalaukseen  

 edellisiltä aukeamilta.

LUONNON

PUOLESTA

Vene ja ympäristö 
syyskuntoon

Minimillä liikkeelle
Kaikessa pesemisessä lika irtoaa mekaanisen hankauk-

sen ja nesteeseen liukenemisen yhdistelmällä. Jos toista 

on liian vähän, pitää toista tehostaa.

• Käytä aina ensin liuotukseen pelkkää vettä.

•  Juuriharja on tavallista rättiä tehokkaampi, samoin  

 mikrokuituliinat ja erilaiset ihmesienet, mutta ole 

 varovainen herkillä ja kiiltävillä alustoilla: sienien 

 "ihme" on hyvin hienojakoinen hiovuus, joka voi 

 poistaa pintakiiltoa.

• Käytä pesuun silkkoja luonnontuotteita. 1 osa etikkaa  

 ja 20-30 osaa vettä on hyvä yleispesuaine etenkin   

 veneen sisällä, koska etikka torjuu myös hometta.

• Kalkkisaostumiin puree hyvin etikkaan liuotettu 

 ruokasuola.

• Ruokasooda pienessä määrässä vettä on tehokas   

 hankausjauhe.

• Kun suolaa liuottaa pieneen määrään sitruunamehua,  

 syntyy ruostetta poistava tahna.

• Pelkkä sitruuna sopii kaikkien teräsosien

 puhdistukseen ja kiillotukseen.

• Puuosien kiillotukseen hyvä aine on oliiviöljyn 

 ja viinietikan sekoitus suhteessa 3:1.

Kotona parempi
Kaikki, minkä voi viedä kotiin pestäväksi, kannattaa 

sinne myös viedä. Silloin pesuvedet menevät varmasti 

kunnon viemärijärjestelmään riippumatta siitä, millaisella 

telakka-alueella venettä pidetään.

•  Kotitalouden pesuaineet ovat yhtä tehokkaita 

 kuin veneilyn erikoisaineet, mutta huokeampia 

 ja ekoversioiden valikoimaltaan runsaampia.

• Purkkien ja pakkausten kyljestä etsittävät 

 ydinsanat ovat fosfaattivapaa ja biohajoava.

• Käytä ensin pienintä määrää ainetta ja suurinta   

 määrää jynssäystä: ympäristölle vähiten 

 haitallisetkaan aineet eivät sitä paranna.  

Yhdistä liivitesti 
ja syyshuolto
• Pue pelastusliivit kuoritakin päälle ja kiristä oikein:   

 haararemmi napakaksi, vyötäröremmin ja rinnan   

 väliin pitää mahtua nyrkki lappeelleen, mutta ei   

 pystyyn.

• Hyppää veteen laiturilta, jossa on kunnon 

 uimaporras.

• Anna liivin nostaa sinut pintaan ja kääntää 

 selinkelluntaan.

• Koekäytä tyhjennys/puhallus-venttiiliä ja pilliä,   

 tarkista mahdollinen huomiovalo.

• Nouse vedestä, jätä liivi täyteen ja vie se kotiin   

 kuivumaan.

• Vuorokauden kuluttua tarkista, onko kelluke yhä   

 napakka.

• Vuotava kelluke vaatii huoltoliikkeen korjausta.

• Vaihda patruuna ja laukaisinpanos uusiin, lisää   

 varakappaleet hankintalistalle.

• Tarkista hihnojen, remmien, solkien ja suojakuoren 

 kunto ja kulumat. Niiden pieniä vikoja voit koettaa  

 korjata itse.

•  Tarkista, kuinka usein valmistaja suosittaa liivin 

 käyttämistä ammattihuollossa. Teetä puuttuva huolto.

• Älä turhaan siirrä uuden pelastusliivin hankintaa: tämä  

 ei ole tinkimisen paikka!

Pääkaupunkiseudun ensimmäinen pesulaite asennettiin tänä 

kesänä Suomalaisen Pursiseuran (SPS) satamaan.

    Venepesurin avulla veneenomistajat voivat pitää veneensä 

pohjan puhtaina kasvustosta ilman myrkkymaaleja. Vanhoja 

maaleja ei kuitenkaan tarvitse poistaa veneen pohjasta, vaan 

ne voivat olla siellä ja kulua hiljalleen harjausten myötä.        

    Pesurin alla on säiliö, joka kerää talteen kaiken veneestä 

irronneen tavaran. Sieltä se voidaan letkua pitkin imeä mai-

hin ja viedä edelleen jätekäsittelyyn. Itämeren oloissa riittää, 

kun veneen pesee kolme kertaa kaudessa.  

Hankkeen taustalla ovat Marina Networking Oy (MarNet) 

ja Ferra Oy (Ferra).

    - Olemme pitkään etsineet venepesurille sijoituspaik-

kaa Helsingistä. Nyt saamme ensimmäisen tällaisen suuren 

köliveneillekin sopivan pesurin. Pääkaupunkiseudun vene-

kanta mahdollistaa useiden pesurien kannattavan toiminnan 

alueella ja jatkamme neuvotteluja lisälaitteiden saamiseksi 

kaudelle 2022, toteaa MarNetin toimitusjohtaja Erkki Kau-
rinkoski.
    Ferra on veneilypalveluihin erikoistunut yritys, joka hoitaa 

Veneiden pohjanpesuri myös pääkaupunkiseudulle

Pohjan pesu on hankalin kohta ympäris-
tön suojaamisen kannalta.

SPS:n satama-aluetta sekä sen ja mantereen välistä lautta-

liikennettä. 

    - Veneilijät ovat pitkään toivoneet venepesuria Helsinkiin.  

Olemme iloisia voidessamme nyt lisätä palvelun valikoi-

maamme, sanoo Ferran toimitusjohtaja Lauri Snellman. 

Vuonna 1913 perustettu Suomalainen Pursiseura oli Hel-

singin ensimmäinen suomenkielinen pursiseura. Seuran 

satama sijaitsee Sirpalesaaressa, Merisataman edustalla 

Kaivopuiston läheisyydessä. 

    - Seuramme on parin vuoden siirtymäajalla kieltänyt 

telakallamme telakoitavia veneitä käyttämästä pehmeitä 

myrkkymaaleja. Näin ovat muutamat muutkin seurat teh-

neet ja monet muut seuraavat perässä. Olemme tyytyväi-

siä, että saamme satamaamme pesurin, jota pääsevät käyt-

tämään myös muut kuin seuramme omat veneet, kertoo 

SPS:n kommodori Kai Kuusi.
    Veneiden pohjapesuri soveltuu jopa 16 metriä pitkille 

moottori- ja purjeveneille, joiden kölin syväys on maksimis-

saan 2,4 metriä. 

Pesuvedet suodattava pesupaikka estää maaperän saastumisen.

Veneen syyshuolto onnistuu näillä vinkeillä kätevästi ja luontoa suojellen.
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KOLME SEURAA, 

KOLME TARINAA

Hei, mita kuuluu?
Tällä kertaa kuulumisiaan kertovat seurat Kaarinasta, Virroilta ja Luvialta.

TEKSTI: SEURAT JA TUOMAS FINNE

Perustamisvuosi: 1980
Jäsenmäärä: 220 
Purjeveneitä: 40
Moottoriveneitä: 50
Kotisivut: kaave.fi

Kaarinan Veneilijät

K
aarinan Veneilijät on purje- 
ja moottoriveneilijöiden 
veneseura, jossa perhe-
veneilijät viihtyvät. 

Jäsenistömme koostuu 
kaikenikäisistä veneilijöistä. Viime vuosina 
olemme saaneet mukaan toimintaamme 
paljon lapsiperheitä. Jäsenemme asuvat 
kaikkialla Turun seudulla sekä muun mu-
assa pääkaupunkiseudulla. Kotisatamaa 
KaaVella ei ole, mutta jäsenistömme on ar-
vostanut toimintamme keskittymistä me-

relle sekä saaritukikohtiimme. 
KaaVella on kaksi loistavaa saaritu-

kikohtaa, Marskär ja Hallonholm. 
Gullkronan eteläpuolella sijaitseva 
Marskär on Turun saariston ehdoton 
helmi. Sen kaunis ulkosaariston luonto 
lumoaa kävijät. Hallonholm Norrskatan 
länsipuolella saunoineen on täydellinen 
välietappi matkalla Ahvenanmaalle. 
Järjestämme useita yhteisiä tapahtumia 
saaritukikohdissamme, näistä suosituim- 
mat ovat juhannusjuhlat ja ”Rantakala-
tapahtuma”. KaaVe järjestää myös 
Saaristomeren kolmanneksi suurimman 
purjehduskilpailun Marskär Openin. 
Tapahtumat yhdistävät ja houkuttelevat 
mukaan myös jäseniä, jotka haluavat 
laajentaa satamaverkostoansa liittymällä 
toiseen veneseuraan. 

Katsastustoiminta on tärkeässä osassa 
seurassamme. Katsastajamme neuvovat ja 
opastavat veneilijöitä turvallisuusasioissa. 
Junioreita varten on myös jollia, joilla 
pääsee alkuun purjehdusharrastuksessa. 
Olemme panostaneet tukikohdissamme 
grillien, saunojen ja hyvien laiturien lisäksi 
lasten viihtyvyyteen.

KaaVelle kuuluu hyvää. Vaikka kaikki 
nykyveneilijät eivät enää veneseuroihin 
löydä, meillä toiminta on vireää ja 
kaikenikäisiä uusia jäseniä tulee tasaisesti. 
Toivomme, että suuntaus jatkuu ja yhä 
useampi löytää toimintaamme mukaan. 
Vuosien varrella monet ovat löytäneet 
kauttamme paitsi ihanat tukikohtamme, 
myös uusia, elinikäisiä ystäviä!

Tea Vesma, KaaVen kerhomestari

Juhannusjuhlat saaritukikohdissa 
on suosittu yhteinen 
tapahtuma. S

äpin Seudun Purjehtijat ry (SSP) 
on vuonna 1959 perustettu 
purjehdusseura. Seuran tarkoi-
tuksena on herättää ja vahvistaa 
kiinnostusta purjehdusurheilua 

kohtaan, suojella purjehdusympäristön luontoa 
sekä toimia seudun purjehtijoiden yhdyssitee-
nä ja veneiden merikelpoisuuden, merimies- ja 
purjehdustaitojen kehittäjänä. 

Seura järjestää kilpa- ja matkapur-
jehduksia, koulutusta, leirejä ja juhla-
tilaisuuksia. Jäsenten käyttöön seura tarjoaa 
laadukkaat venekatsastuspalvelut, Laitakarin 

Rasvasaaren tukikohta on Virtain Pursiseuran ja Näsijärven 
Purjehdusseuran yhteinen kohtaamispaikka.

venesataman ja telakka-alueen, Ryöväskerin 
purjehdusmajan sekä saaritukikohdat 
Uudenkaupungin Vihtamaassa ja Houtskärin 
Törvästholmissa.

Joka kesä heinäkuun alussa järjestettävä 
purjehdusleirimme kokoaa Ryöväskeriin yli 
70 nuorta, jotka saavat seuran tavoitteiden 
ja hengen mukaista opetusta merellisessä 
luonnossa liikkumisesta, purjehduksesta 
ja hyvästä merimiestavasta sekä meri-
miestaidoista. Tänä vuonna leirillä on 
60. juhlavuosi, jonka kunniaksi julkaistiin 
juhlakirja. Leiri on järjestetty vuodesta 1962 

V
irtain Pursiseuraan kuuluu 
noin 80 jäsentä jakautuen 
sekä moottori-  että purje-
veneilijöihin. 

Kotisatamamme on 
Virtain satama. Laituripaikat vuokrataan 
suoraan Virtain kaupungilta.

Seura järjestää jäsenilleen yhteiset 
veneiden laskut keväisin ja nostot syksyisin 
edullisine nosturipalveluineen.

Tavoitteenamme on edistää retki-
veneilyä ja luonnossa liikkumista sekä hyviä 
veneilytapoja.

Uskomme, että veneily tulee tulevaisuu-
dessakin säilymään koko perheen harras-
tuksena.

Ympäristötietoisuuden ja kohonneen 
energian hinnan myötä veneilyssä 
ollaan valmiita tinkimään nopeudesta ja 

rauhallinen matkaveneily sekä purjehdus 
tulevat kasvattamaan suosiotaan.

Teemme hyvää yhteistyötä Näsijärven 
Purjehdusseuran kanssa. Meillä on yhteinen 
vuonna 1995 valmistunut tukikohta 
Virroilla, Oikanselän Rasvasaaressa. Siellä 
on kolme kiinteää laituria, saunamökki ja 
grillikota sekä WC.

Seurallamme on sopimus Näsijärven 
Purjehdusseuran omistamien tukikohtien 
yhteiskäytöstä. Virtain Pursiseuran 
jäsen saa käyttöoikeuden Näsijärven 
Purjehdusseuran tukikohtiin maksaessaan 
vuosittain tukikohtamaksun. Näin ollen 
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Virtain
Pursiseura 
Perustamisvuosi: 1980
Kotisatama: Virrat
Jäsenmäärä: 80
Kotisivut: virtainpursiseura.fi

Virroilta Tampereelle veneellä matkatessa 
on mahdollisuus vierailla yhteensä viidessä 
tukikohdassa sekä päästä näin tutustumaan 
ja vaihtamaan kokemuksia useamman ve-
neilijän kanssa. 

 Suurimpia vuosittaisia yhteisiä tapah-
tumiamme ovat juhannuksen vietto sekä 
veneilykauden aloitus- ja päätöstilaisuudet 
Rasvasaaren tukikohdassa. 

Virtain Pursiseura on Suomen Purjehdus 
ja Veneily ry:n ja Suomen Navigaatioliiton 
sekä SVUL:n jäsen.

Jari Kolkkinen, kommodori

Säpin Seudun
Purjehtijat ry
Perustamisvuosi: 1959
Kotisatama: Luvia
Jäsenmäärä: 510
Kotisivut: 
sapinseudunpurjehtijat.fi

perinteen kertaakaan katkeamatta. Leirin 
käytössä on kaksikymmentä optimistijollaa, 
neljä Still 525 -kevytvenettä ja H-vene.

Tänä vuonna olemme avanneet Selkämeri 
kutsuu -veneilykeskuksen Luvian Laitakariin. 
Siellä järjestämme monipuolisia veneilykou-
lutuksia aloittelijoiden veneilykoul-utuksista 
tekniikkakurssiin asti. Pyrimme tavoittamaan 
erityisesti uusia veneilijöitä, joita on juuri nyt 
kovasti liikkeellä. Koulutuksemme ovat avoi-
mia kaikille!

Markku Hannus, kommodori

SSP tarjoaa jäsenilleen laadukkaat 
satama- ja telakointipalvelut 
Laitakarin kotisatamassa
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Tervetuloa  
Superviikonloppuun!
SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa 

perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yh-

distyivät yhdeksi liitoksi. SPV juhlii nyt siis 10-vuotispäivi-

ään. Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan juhlagaalaan. 

   SPV:n 10-vuotisjuhlavuoden Superviikonloppu viete-

tään 27.–28. marraskuuta Helsingin Kalastajatorpalla. 

Lauantaina pidetään tuttuun tapaan sekä seuraseminaari 

että gaala. Viikonloppu päättyy sunnuntaina pidettävään 

syysliittokokoukseen. 

   Lisätiedot ilmoittautumisineen päivitetään sivulle  

spv.fi/superviikonloppu.

Välkommen  
till Superveckoslutet!
SBF grundades år 2011, då Finlands Segelförening 

och Finlands Båtförening som är grundade i början av 

1900-talet sammangick i en förening. SBF firar alltså nu 

sitt 10-års jubileum. Vi bjuder alla våra medlemmar att ta 

del av en festgala. 

   SBF:s 10-års jubileums Superveckoslut firas den 27-28. 

November på Fiskartorpet i Helsingfors. Under lördagen 

ordnas i vanlig ordning föreningsseminariet samt en gala. 

Veckoslutet avslutas med höstförbundsmöte som ordnas 

på söndagen. 

    Mera information och anmälan uppdateras på sidan  

spv.fi/superviikonloppu. 

Pienten bensaperämoottoreiden korvaaja, 
paras moottori soutuveneeseen.

Vesillä liikkumisen sähköistäjä

torqeedo.fi

Travel
Ekologinen valinta
+ Ei öljypäästöjä vesistöön
+ Ei hiilidioksidipäästöjä
+ Ei melupäästöjä
+ Kestävä hiiliharjaton moottori

Suorituskyky
+ Pitkä toimintasäde Lithium-akulla
+ Suuri työntövoima
+ Tehokas neodyymimagneetti moottori

Käyttömukavuus
+ Kevyt 15,5–17,5 kg
+ Hiljainen ja helppokäyttöinen
+ Irrotettava akku ja kahva
+ Informatiivinen näyttö
+ Ei vaadi tankkausta
+ Ei vaadi vuosihuoltoa
+ Ei sotkevia nesteitä

4 HV

vastaavuus
(Travel 1103)

2 HV

vastaavuus
(Travel 603)

Travel-mallit alkaen 1 720 €

Travel 603 S 
UUTUUS!

Nähdään Uivassa!

P
idä Saaristo Siistinä ry on 
panostanut viime vuosina 
merkittävästi Saimaalle. 
Yhdistys aloitti vuonna 2018 
aluskannan uusimisen, joka 

huipentui tähän kesään, kun alueen pääalus 
saatiin valmiiksi ja vesille. Viime kesänä 
valmistui uutta alusta hieman pienempi 
huoltoalus.

Nyt valmistuneen aluksen valmisti pa-
raislainen HL-Metal Oy. Yhdistyksellä on 
aiempaa kokemusta yhteistyöstä HL-Meta-
lin kanssa, sillä yritys rakensi myös vuonna 
2017 valmistuneen Saaristomeren huolto-
alus  M/S Roopen. 

Alus on varusteltu nimenomaan PSS 

Saimaa sai uuden huoltoaluksen
ry:n Saimaalla tehtävää työtä varten. Siinä 
on keularamppi, nosturi puukuormien nos-
toa varten, lastitankit ja pumput kelluvien 
imutyhjennysasemien tyhjennystä varten, 
suuret työkalu- ja tarvikelaatikot sekä kan-
sitilaa runsaasti. Alus vastaa käytettävyydel-
tään Saaristomeren M/S Roopea, joten 
alushenkilöstö voi työskennellä helposti 
tarpeen vaatiessa eri aluksilla.

Yhdistys on saanut alukseen 500  000 
euroa valtion tukea. PSS ry:n hallituksen pu-
heenjohtaja Bengt Westerholm kertoo, että 
tämä tuki on ollut täysin välttämätön, sillä 
omalla rahoituksella 1  248  000 euron arvoi-
nen hankinta ei olisi ollut mahdollinen.  

Uusilla huoltoaluksilla varmistetaan, et-

tä yhdistys voi jatkossakin huoltaa Vuoksen 
vesistöalueen upeita retkisatamia ja näin 
mahdollistaa kestävän vesistömatkailun 
herkillä järvialueilla. Yhdistyksellä on nyt 
työhön suunnitellut työvälineet seuraavak-
si 30 vuodeksi.  

- Niin Itämeri kuin arvokkaat sisäve-
temmekin pysyvät hyväkuntoisina vain, jos 
ymmärretään niiden ainutlaatuisuus eikä 
päästetä mitään ravinteita, roskia tai muita 
haitallisia aineita luontoon. Tämä edellyttää 
kuitenkin aktiivista palveluverkostoa: ros-
kiksia, joita tyhjennetään, huusseja, joita 
hoidetaan ja toimivia veneiden käymälä-
jätevesien vastaanottolaitteistoja, PSS ry:n 
toiminnanjohtaja Aija Kaski kertoo.  
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S
uomalaisten venealan 
toimijoiden yhteisissä 
Suomiveneilee.fi -koeajo-
päivissä oli testattavana yli 
20 erilaista venettä pienistä 

perämoottoriveneistä purjeveneisiin. 
Venealan Keskusliitto Finnboatin 
toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo kertoo 
tapahtuman tavoitteista.

- Monelle kynnys aloittaa veneily on 
korkea verrattuna siihen, mitä sen pitäisi 
olla. Pyrimme saamaan ihmiset liikkeelle 
ja huomaamaan, että veneily on oikeastaan 
aika helppoa ja turvallista.

Viime vuonna veneiden ensirekiste-
röinnit kasvoivat 19 prosenttia ja sama 

poikkeuksellisen kova kasvuvauhti on 
jatkunut alkuvuonna - ensimmäisen neljän 
kuukauden aikana rekisteröitiin 19 prosenttia 
enemmän vesikulkuneuvoja viime vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

- Hämmästyttävää kyllä, ollaan 
alkuvuonna menty aivan täsmälleen samaa 
tahtia kuin viime vuonna. En olisi uskonut, 
että kasvu on näin voimakasta. 

Kotimaan matkailun merkitys on kas-
vanut koronakriisin seurauksena ja sitä kautta 
sekä venemyynti että veneilyyn liittyvät 
palvelut ovat saaneet ennennäkemättömän 
nosteen.

- Rahaa on käytettävissä. Mökit ovat 
täydellä käytöllä ja vaihtavat omistajia, 

Venekaupan huima 
kasvu jatkuu

Purjehdusharrastus käyntiin 
sopivalla veneellä

Matkaveneilyä harrastava Lasse Kilpiä hankki ensimmäisen 
veneensä muutama vuosi sitten. 

Miksi purjevene?
- Harrastimme puolisoni kanssa paljon vaeltamista. Vierailimme 
ystävän veneellä parin päivän seilauksella ja siitä se lähti. Purjehti-
misessa ja vaeltamisessa on paljon samaa – rauhallista, äänetöntä 
etenemistä luonnon ehdoilla. Myös esimerkiksi polttoainekuluja ei 
ole käytännössä lainkaan, Kilpiä kertoo. 

Mitä ominaisuuksia painotitte veneenne 
valinnassa?
- Halusimme purjehdustaitojen opetteluun sopivan kokoisen, mutta 
kuitenkin tarpeeksi suuren ja helpon veneen. Toisaalta halusimme 
huollon ja ylläpidon kannalta kokonaisuuden, jossa ei heti tarvitse 
aloittaa projektia. Erityisen paljon ostopäätökseen vaikutti se, että 
kone oli lähes uusi. Hieman vanhemmissa purjeveneissä on myös 
hinta kohdallaan.

Onko seuraava vene jo tähtäimessä?
- Tuleehan noita katseltua aika paljonkin. Kun on jo kokemusta, 
niin tietää jo mitä veneeltä hakee. Parhaat olisivat Ruotsin puolella. 
Kun matkustustilanne on mikä on, niin ostoksille ei ole vielä tullut 
lähdettyä. Suomen markkinat ovat hiljaiset verrattuna naapuriin. 
Kaupat tulee varmaankin tehtyä siellä.

Päiväretkille käytännöllisesti
Päiväretkiä ja mökkielämää harrastava Katarina Petterson osti 
miehensä kanssa Rib-veneen.

Miksi päädyitte rib-veneeseen?
- Halusimme käytännöllisen ja matalan kynnyksen retkiveneen, 
jolla pääsee pienen lapsen kanssa rantautumaan helposti myös 
niihin retkisaariin, joissa ei ole satamaa. Meillä on mökki Läntisen 
Uudenmaan saaristossa, jonne siirtymiseen vene antaa mukavan 
vaihtoehdon. Meillä oli myös hyviä vuokraveneilykokemuksia 
vastaavasta venetyyppistä, Katarina Petterson kertoo

Mitä ominaisuuksia painotitte veneenne 
valinnassa?
- Ostopäätöstä ohjasi hyvä tarjous. Vene oli todella vähän käytetty 
ja hyvänä pidetty. Koko on meille tarkoituksenmukainen ja vene 
on helppokäyttöinen ja -hoitoinen. Hyvää on myös se, ettei tarvitse 
käyttää myrkkyjä pohjassa.

Onko seuraava vene jo tähtäimessä?
Nykyiseen ollaan oikein tyytyväisiä.

ja suurin osa suomalaista veneilystä 
liittyy tavalla tai toisella mökkeilyyn. 
Varmasti taustalla on myös patoutunutta 
kysyntää. Monella ulkomaanmatkailu on 
vienyt ison osan vapaa-ajan budjetista 
ja se on rajoittanut tai myöhästyttänyt 
veneenhankintaa. Nyt on helpompi tehdä se 
liike. Nämä ovat isoja hankintoja kuitenkin, 
Pajusalo toteaa. 

Kaupaksi menee enemmän ja 
enemmän perämoottoriveneitä, ja 
korona-aika on vain vahvistanut 

kehitystä.
- Trendi on suuntautunut lisääntyvässä 

määrin nopeisiin päiväretkiin. Siihen liittyy 

TEKSTI TUOMAS FINNE  KUVAT KARI WILÉN/OY SEA-KARI AB JA IINA AIRIO

joko se mökki tai sitten kaupungistuminen 
omana megatrendinään. Myös esimer- 
kiksi Skipperi ja kehittyvät veneen-
vuokrauspalvelut omalla työllään luovat 
markkinaa ja edesauttavat veneilyn 
aloittamista, Pajusalo sanoo.

Maailmalla on pulaa raaka-aineista.  
Tämä näkyy suoraan myös veneteollisuudessa.

- Tällä hetkellä ajetaan niin sanotusti 
rajoitinta vastaan. Se valmistaja nousee 
korkeimmalle, joka pystyy toimittamaan 
eniten. Ongelma on se, että monilla on 
kapasiteetti myyty ja useat myyvät jo 
ensi vuotta tai jopa ensi vuosi on myyty. 
Jää nähtäväksi loppuvuonna, kuka pystyi 
kapasiteettia eniten nostamaan sekä saamaan 
komponentit ja materiaalit, Pajusalo kertoo.

Pajusalo uskoo, että kasvu jatkuu myös 
tulevina vuosina.

- Kun yhä useampi pääsee veneilyn 
makuun, on käyrä vielä nouseva. Toisaalta 
kasvu tulee vähitellen myös hidastumaan 
sitten, kun matkailu vapautuu. 

Jarkko Pajusalon näppituntuma on, 
että ensiveneen ostajia on enemmän kuin 
aiemmin.

-  Ensiostajat toki tyypillisemmin ostavat 
käytetyn veneen. Tarkkaa statistiikkaa 
ei ole, mutta valistunut arvaukseni on, 
että veneily on selvästi yhä laajemman 
kansanosan harrastus. 

Kotimaan matkailun lisääntyminen ja Suomen kutsuvat vesistöt ovat 
kiidättäneet veneilyn ennennäkemättömään nosteeseen.

ENSIVENEEN

OSTAJAT KERTOVAT60 61
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D
e stora aktörerna inom 
båthandeln i Finland 
ordnade i början av juni 
Suomiveneilee.fi - prov-
körningsdagarna. Över 

20 olika båtar, från små snurrebåtar till 
segelbåtar kunde provköras. Jarkko Paju-
salo, verkställande direktör för Finnboat, 
Båtbranschens Centralförbund, förklarar  
målsättningarna med evenemanget.

- För många är tröskeln att börja idka 
båtsport alltför hög, jämförd med vad den 
borde vara. Vi försöker få folk i rörelse, då 
kommer de att märka att det egentligen är 
ganska lätt och ofarligt att bedriva båtsport.

Senaste år ökade nyregistreringarna av 
båtar med 19% och samma exceptionella 
tillväxttakt har fortsatt under början av det 
här året. Under de fyra första månaderna 
registrerades 19% flera farkoster än under 
motsvarande period senaste år.

- Förvånande nog har vi under början av 
året haft exakt samma tillväxttakt som un-
der förra året. Jag trodde inte att tillväxten 
skulle bli så här stark.

Som en följd av koronakrisen har den 
inhemska turismens betydelse ökat och det 
har lett till en sällan skådad ökning för både 
båtförsäljningen och de tjänster, som stöder 
båtsporten.

- Det finns pengar. Stugorna är i fullt 
bruk och byter ägare.  Båtsporten hänger 
i hög grad ihop med stuglivet. I bakgrun-
den finns också en fördröjd efterfrågan. För 
många har utrikesresorna svalt en stor del 
av fritidsbudgeten och det har begränsat 
eller fördröjt båtköpet. Nu är det lättare att 
ta det här beslutet. det är ändå frågan om 
stora investeringar, konstaterar Pajusalo.

Allt flera utombordsmotorbåtar säljs 
och koronatiden har ytterligare förstärkt 
den här trenden.

- Snabba dagsutfärder blir allt mera po-
pulära.  De utgör antingen en del av stug-
livet eller av urbaniseringen som en egen 
megatrend. Också exempelvis Skipperi och 
övriga båtuthyrningstjänster skapar en ny 
marknad och gör det lättare att börja med 
båtsport, säger Pajusalo.

I världen är det brist på råmaterial. Det 
märks också direkt i båtindustrin.

- Det är begränsningar, som styr verk-
samheten idag. Den tillverkare vinner, som 
kan leverera mest. Problemet är, att många 
har sålt sin kapacitet och många säljer re-
dan – eller har sålt – nästa års produktion. 
Under slutet av året får vi se vem som är 

Fortsatt enorm ökning 
i båtförsäljningen

bäst på att öka sin kapacitet och att få kom-
ponenter och material, säger Pajusalo.

Pajusalo tror, att tillväxten fortsätter 
också under de kommande åren.

- När allt flera får smak för båtsporten 
stiger kurvan ännu. Men å andra sidan 
kommer tillväxttakten småningom att 
minska då resandet öppnas igen.

Jarkko Pajusalos intryck är, att vi det här 
året har flera förstagångsköpare än tidigare.

- Den första båten är ofta en begagnad 
båt. Det finns ingen exakt statistik, men 
min upplysta gissning är, att båtsporten har 
blivit en fritidssysselsättning för allt större 
grupper i samhället.

Puntaroi näitä asioita ennen veneen ostoa, vinkkaa Vene-

alan keskusliitto Finnboat. 

TUTKI HUOLELLISESTI 
Tutustu venelehtien testeihin, erilaisiin esitteisiin, vertaa, 

haastattele veneenomistajia, kysele asiantuntijoilta, katse-

le veneitä maissa ja vesillä, tee koepurjehduksia ja -ajoja. 

MUISTA KÄYTTÖTARKOITUS 
• Mihin aiot pääasiallisesti venettä käyttää?

• Minkälaisissa olosuhteissa käytät venettäsi?

• Pienvene, purje- vai moottorivene? Minkälainen?

• Muistitko valintaa tehdessäsi ottaa huomioon perheen-

jäsenten tarpeet ja yoivomukset? 

SUUNNITTELE VARUSTEHANKINNAT 
Älä unohda lisävarusteita hintaa laskiessasi. Ne voivat ai-

heuttaa lisämenoja. 

LASKE KÄYTTÖ- JA HUOLTOKUSTANNUKSET 
Nämäkin kustannukset on hyvä ottaa huomioon ostopää-

töstä tehtäessä. 

AJOITA OIKEIN 
Pienveneen voi ostaa kaupasta juuri ennen veneilykauden 

alkua. Suurempaa venettä hankkiessasi syksy on usein 

edullisin ajankohta, veistämöillä on silloin enemmän aikaa 

erikoistoivomuksillesi kuin kevätkiireiden vallitessa. 

OTA HUOMIOON VENEESI VAIHTOARVO 
Ostamasi vene ei ehkä jää ikuisesti omistukseesi. Moni 

haluaa vaihtaa veneensä toiseen. Pitkänä sarjana valmis-

tettu vene on yleensä varma ostos. 

HARKITSE ITSE TEHTYÄ 
On selvää, että ainakin tunnearvoa itse tehdyssä venees-

sä olisi, mutta toiset eivät maksa siitä mitään. 

PÄÄTÄ KAUPPA 
Tee kaupastasi aina kirjallinen sopimus. Varmistu osta-

masi veneen varustetasosta. Selvitä takuukysymykset ja 

vaadi vakuus toimitukselle. Vakuutus on tarpeen välit-

tömästi. 

Lue lisää: suomiveneilee.fi 

Minustako veneenomistaja?
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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 kevätkunnostus 
sekä korjaus maissa. Lisäksi saat  lisäalennuksen venevakuu-

tuksesta, jos olet katsastanut veneesi 
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n 
katsastusmääräysten mukaisesti 1-, 
2- tai 3-luokkaan tai olet suoritta-
nut SPV:n teoria- ja käytäntökurssit 
veneilyyn tai sinulla on Traficomin 
kansainvälinen huviveneenkuljetta-

jankirja. Tutustu jäsenetuihisi: if.fi/spv.

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

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/
jasenedut.                                                                                                                  

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 hankkimisessa.

Etu sisältää jäsenen valit-
seman meri- tai järvipelas-
tusyhdistyksen jäsenmaksun. 
Lue lisää osoitteesta trossi.fi.

Syysliittokokouksessa 28.11.2021 päätetään tulevan kaksivuotiskau-
den 2022–2023 luottamushenkilöistä. Kokouksessa valitaan puheen-
johtaja ja varapuheenjohtaja eri toimikunnille erovuoroisten tilalle. 
Puheenjohtajat ovat samalla liittohallituksen jäseniä. Siinä tapauk-
sessa, että istuva varapuheenjohtaja siirtyisi puheenjohtajaksi, tulee 
hänen tilalleen valita loppukaudeksi (1 vuosi) seuraaja.

Liitolle valitaan varapuheenjohtaja
Edessä on varapuheenjohtajan vaali Mikael Stillin ensimmäisen kak-
sivuotiskauden täyttyessä. 

Toimikunnille valitaan 4 puheenjohtajaa 
ja 5 varapuheenjohtajaa
Lista vapautuvista luottamustoimista, kuvaus toimikuntien tehtävistä 
sekä lomake, jolla voitte ehdottaa sopiviksi katsomianne henkilöitä 
eri tehtäviin, löytyy osoitteesta www.spv.fi/liittomateriaalit. Kiin-
nittäkää erityistä huomiota esitettävän henkilön todennettavaan ky-
vykkyyteen hoitaa esitettävää tehtävää.

Seurat ehdottavat
Vaalilautakunta toivoo seuroilta aktiivisuutta ja hyvin valmisteltuja 
esityksiä. Oikea tapa esittää ehdokkaita liiton luottamustoimiin on 
tehdä esitys vaalilautakunnalle hyvissä ajoin, määräajan puitteissa.

Muistutamme, että mikäli erovuoroisen henkilön halutaan jat-
kavan tehtävässään, ja hän on siihen suostuva, tulee häntä muistaa 
ehdottaa kyseiseen tehtävään.

Suomen Purjehdus ja Veneily on yksi maamme suurimmista lajilii-
toista. On erityisen tärkeää, että luottamustehtäviin saadaan edelleen 
osaavia ja aktiivisia naisia ja miehiä. Toivomme, että seurat käyttävät 
tätä mahdollisuuttaan vaikuttaa. Kaikkien ehdokkaiden tulee olla 
seurojen esittämiä.

Ehdotukset 14.9.2021 mennessä
Seurojen perustellut ehdotukset pyydetään lähettämään 14.9.2021 
mennessä osoitteeseen karoliina.rouhiainen@spv.fi. Vaalilauta-
kunta käsittelee kaikki ehdotukset ja koostaa niistä oman esityksensä 
syysliittokokoukselle.

Vaalilautakunnan puolesta,
Yrjö Sahlstedt, puheenjohtaja

På höstmötet 28.11.2021 besluts om förtroendeposterna under perioden 
2022-2023. Mötet väljer ordförande och viceordförande för de olika kom-
mittéerna i stället för dem som avgår. Kommittérordförandena är samtidigt 
medlemmar i förbundets styrelse. Om den sittande viceordföranden
väljs till ordförande ska en efterträdare väljas för återstoden (1 år) av hans/ 
hennes mandatperiod.

Val av viceordförande för förbundet
Eftersom Mikael Stills första tvåårsperiod tar slut, ska viceordförande 
väljas.

För kommittéerna väljs 4 ordförande 
och 5 viceordförande
En lista på de förtroendeposter för vilka val ska ske, beskrivningar av res-
pektive kommittéers uppgifter samt en blankett som din förening kan an-
vända för att föreslå en lämplig person hittas här www.sv.spv.fi/forbunds-
material. Vi hoppas, att ni fäster särskild uppmärksamhet vid personens 
dokumenterade förmåga att sköta den här typen av uppgifter.

Föreningarna föreslår
Valnämnden önskar att föreningarna är aktiva och kommer in med väl 
underbyggda förslag i god tid före deadline.

Kom ihåg att om ni önskar att en person som är i tur att avgå ska fort-
sätta och han/hon är villig så måste någon föreslå fortsatt mandat.

Segling och Båtsport i Finland är ett av vårt lands största grenförbund. 
De är ytterst viktigt att vi fortsättningsvis får kompetenta och aktiva män 
och kvinnor till våra förtroendeposter. Vi hoppas att föreningarna utnytt-
jar den här möjligheten att påverka. Alla kandidater ska föreslås av någon 
förening.

Lämna in förslagen senast 14.9.2021
Vi ber föreningarna skicka sina förslag med motiveringar senast 14.9.2021 
till karoliina.rouhiainen@spv.fi. Valnämnden behandlar alla förslag och 
sammanställer på basen av dem sitt förslag till förbundsmötet.

För valnämnden,
Yrjö Sahlstedt, ordförande 
 
 

P a l ve l u h a ke m i s to

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

Ehdota henkilöitä liiton 
luottamustoimiin

Föreslå personer till förbun-
dets förtroendeuppdrag
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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  
katsastustoiminta

Mikaela Dunderfelt

Espoon 
ja Hämeen 

aluetoiminnanjohtaja 
haussa! Ehdotuksia 

otetaan vastaan: 
toimisto@spv.fi

Viestintä,  
tapahtumat, Nautic

Iina Airio

Seura- ja kilpave-
neilyviestintä

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

19.-20.8.  
Ahvenanmaa  
Åland

1.-3.9.  
Perämeren, Kemijoen ja Oulunjoen  
vesistöalue ja Lappi
Bottenviken, områdena runt Kemi älv och 
Ule älv, Lappland

15.-17.9.  
Perämeren eteläosan vesistöalue
Södra delen av Bottenviken

22.-24.9.  
Pohjanlahden keskiosan vesistöalue  
(Merenkurkun veneilyalue) 
Mitten av Bottniska viken  
(Kvarkenområdet)

29.9.-1.10.  
Selkämeren vesistöalue
Bottenhavet

KEVÄÄLLÄ 2022!

Suomen Purjehdus ja Veneily suuntaa 
10-vuotisjuhlansa kunniaksi Seuramat-

kalla-kiertueelle. Loppukesästä 2021 alkava 
kiertue vierailee tänä vuonna länsirannikolla 
ja suuntaa ensi keväänä Järvi-Suomeen ja 
syksyllä 2022 Etelä-Suomeen. 

Tavoitteenamme on tutustua seurojen toimin-
taan sekä ideoida yhdessä tulevia tavoitteita 
ja tapahtumia. Keräämme alueilta etukäteen 
toiveita vierailun teemaksi ja valmistelem-
me sisällöt yhdessä aluetoiminnanjohtajien 
kanssa seurojen tarpeita palveleviksi.

Segling och Båtsport i Finland firar sitt 10 
års jubileum genom att åka på turnén 

Sällskapsresan. Turnén inleds på sensom-
maren 2021, då besöker vi västkusten. Nästa 
vår är Insjö-Finland i turen och under hösten 
2022 besöker vi Södra Finland. 

Vår målsättning är att bekanta oss med för-
eningarnas verksamhet och tillsammans dis-
kutera kommande målsättningar och evene-
mang. Vi kontaktar föreningarna på området 
före turnén och förbereder innehållet tillsam-
mans med distriktscheferna så, att det svarar 
mot föreningarnas behov. 

2021

SYKSYLLÄ 2022!

1.

2.

3.

4.

5.

NÄHDÄÄN SEURAMATKALLA!
Vi ses på Sällskapsresan!

Osoitteenmuutokset: Otathan yhteyttä seuraasi. Nauticin jakelu 
perustuu seurojen ylläpitämiin jäsentietoihin.




