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Vastuullisesti vesilla

Katja Rytkönen

Nauticin päätoimittaja

Nautic’s chefredaktör

V
astuullisuus tarkoittaa 
meille erilaisia asioita. 
Jollekin se voi tarkoittaa 
ympäristön huomioimis-
ta, toiselle ihmisistä välit-

tämistä ja kolmannelle yhteiskunnallisia 
asioita. Toiset eivät ajattele vastuullisuutta 
ollenkaan, ja joillekin se on itsestään selvä 
asia, joka ohjaa kaikkia valintoja ja tekoja. 
SPV haluaa omalta osaltaan olla raken-
tamassa vastuullista veneilykulttuuria ja 
vesillä liikkumista. Veneilyn vastuulli-
suusohjelma noudattaa urheiluyhteisön 
Urheillaan ihmisiksi – Urheilun vastuulli-
suusohjelmaa, jonka osa-alueet ovat hyvä 
hallinto, turvallinen toimintaympäristö, 
yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö 
ja ilmasto sekä antidoping. Tiesitkö, että 
SPV:n verkkosivuilla spv.fi/vastuullisuus 
on kattavasti hyviä vastuullisuusmateriaa-
leja yllä mainituista osa-alueista, joita kan-

nattaa hyödyntää omassa seurassa tai itse 
veneillessä. Kannattaa käydä tutustumassa. 

Hyviä vinkkejä taloudelliseen ajoon ja 
purjeiden käyttöiän pidentämiseen voit 
napata mukaasi myös tästä Nauticista.

 Jokainen veneilijä voi tehdä oman osan-
sa, jotta veneilystä jäisi luontoon mahdol-
lisimman vähän jälkiä. Huviveneilyn ym-
päristövaikutukset ovat marginaalisia, kun 
niitä verrataan teollisuuden, maatalouden 
tai yhdyskuntien vaikutuksiin. Veneily kes-
kittyy kuitenkin ajallisesti muutamiin viik-
koihin ja paikallisesti valmiille väylille ja 
satamiin, jolloin erityisesti pistevaikutukset 
voivat olla merkittäviä. 

Yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä ry:n 
kanssa tekemämme Vastuullisesti vesillä 
-julisteet löydät paitsi tästä Nauticista myös 
kesällä muun muassa vierassatamista ja 
Roope-palvelupisteistä. Miehemme maail-
malla ovat olleet ympäristön huomioimisen 

osalta hyviä ”vastuullisuuslähettiläitä”. Leh-
tisen Tapio kiersi maapallon heittämättä 
mitään jätettä yli laidan. Hänellä oli muun 
muassa säännöllisin väliajoin ”pilkkomis-
päivä”, jolloin hän silppusi käyttämänsä säi-
lykepurkit pieniksi suikaleiksi, jotta ne me-
nivät riittävän pieneen tilaan. Ja kuten niin 
hyvin tiedämme, hänellä ei ollut veneensä 
pohjassa vahvaa myrkkymaalia. 

Rakkaus Itämereen yhdistää kokeneita 
valtameripurjehtijoita John Blässaria ja 
Markus Mustelinia, joiden soutu-urakkaa 
Kanarian saarilta Karibialle olemme saa-
neet seurata joulu- ja tammikuun ajan. Sou-
dulla kerättiin varoja Pidä Saaristo Siistinä 
ry:lle ja John Nurmisen Säätiölle, sillä he 
halusivat kisan tuoman julkisuuden myötä 
kiinnittää huomiota Itämeren tilaan. Two 
Rowing Finns saavutti maalin tammikuun 
lopulla 41 vuorokauden soutamisen jälkeen 
oman luokkansa voittajina. Huikea suoritus!

A
tt ta ansvar har olika be-
tydelse för olika männis-
kor. För någon kan det 
innebära att ta naturen i 
beaktande, för någon an-

nan att bry sig om andra människor eller 
om samhällets bästa. För några är de här 
ansvarsfrågorna inte alls relevanta, för 
andra är de en självklarhet, som styr alla 
val och aktiviteter. SBF vill medverka till 
att skapa en ansvarskännande båtkultur 
och båtsport. Programmet för ansvarsfull 
båtsport baserar sig på hela idrottsgemens-
kapens program Urheillaan ihmisiksi (ung. 
Människonära idrott) för ansvarsfull idrott. 
Delområden för det här programmet är: 

god administration, en trygg verksamhets-
miljö, jämställdhet, miljö, klimat och anti-
doping. Visste du att det på SBF:s hemsidor 
spv.fi/vastuullisuus finns ett omfattande 
material om de här områdena? Det är värt 
att bekanta sig med programmet och ma-
terialet, att utnyttja det i din förening eller 
i ditt eget båtliv. 

I det här numret av Nautic får du tips 
om hur du kör din båt ekonomiskt och hur 
du förlänger livslängden för dina segel.

Varje båtfarare kan bidra till, att båts-
porten lämnar efter sig så små spår som 
möjligt i naturen. Visserligen är båtspor-
tens miljöpåverkan marginell jämförd med 
industrins, jordbrukets eller samhällenas 
påverkan. Men tidsmässigt är båtlivet kon-
centrerat till bara några veckor och det 
koncentreras lokalt till färdigt utmärkta far-
leder och hamnar. Därför kan i synnerhet 
punktbelastningarna vara avsevärda. 

De affischer med temat Ansvar till sjöss, 
som vi har gjort tillsammans med Håll Skär-
gården Ren r.f. hittar du i det här numret 

av Nautic men också under sommaren bl.a.  
i gästhamnarna och Sälle- servicepunkter-
na. Våra representanter i världen har varit 
goda ”ansvarsambassadörer”. Tapio Lehti-
nen seglade runt jorden utan att kasta något 
avfall överbord. Han hade bland annat med 
jämna mellanrum en ”hopsamlingsdag”, då 
han strimlade sina tomma konservburkar i 
små bitar så, att de skulle rymmas i ett min-
dre utrymme. Och som vi vet använde han 
ju ingen speciellt giftig bottenfärg. 

Kärleken till Östersjön förenar de erfar-
na oceanseglarna John Blässar och Mar-
kus Mustelin, vilkas rodd från Kanarieö-
arna till Karibien vi har kunnat följa med i 
december och januari. De ville utnyttja den 
publicitet, som tävlingen ger för att fästa 
uppmärksamhet vid Östersjöns tillstånd 
och utnyttjade sitt projekt för att samla in 
medel till Håll Skärgården Ren och John 
Nurminens Stiftelse. Two Rowing Finns 
rodde i mål som vinnare i sin klass i slutet 
av januari efter 41 dygn till sjöss. En fantas-
tisk prestation!

Batsport med ansvar 

Veneilyn 
parhaat 
puolet 

asiakaspalvelu@skipperi.fi, puh. 010 309 4239, Avoinna arkisin klo 9 - 17

skipperi.fi

Veneenomistaja – laita veneesi 
vuokralle helposti ja turvallisesti

Veneile kuukausimaksulla yli sadalla 
veneellä ympäri suomen

Opettele veneilytaitoja kätevästi 
verkkokursseilla Skipperi 
Akatemiassa

Skipperi Rent Skipperi Fleet Skipperi Akatemia

Vuokraa vene suoraan omistajalta

Riippumatta siitä millaisen veneen 

omistat, tarjoamme turvallisen 

ja helpon tavan löytää veneellesi 

luotettavat ja vastuulliset vuokralaiset. 

Voit itse vapaasti valita milloin 

vuokraat venettäsi ja päättää hinnat, 

päivät ja vuokralaiset. Laita veneesi 

tuottamaan!

Huoleton ja riskitön vaihtoehto 

veneenomistamiselle ja perinteiselle 

venevuokraukselle. Suomessa 

käytössäsi on yli 170 erikokoista 

Yamarin Cross -venettä kk-maksua 

vastaan yli 10 kaupungissa ja yli 25 

satamassa Suomessa.

Fleet-tilaajana saat myös Skipperi 

Akatemian käyttöösi. Tarjoamme 

myös käytännön koulutusta 

aloitteleville veneilijöille.

Akatemia sisältää moottoriveneilyn 

aloittamiseen sopivat 

koulutusmateriaalit videoineen. 

Akatemiassa voit suorittaa 

veneilytaitotestin, jolla varmistat 

perustaidot vuokraajana.

Fleet-tilaukseen sisältyy myös aina 

Skipperi Akatemia, joten veneilyn 

aloittaminen on todella helppoa.

Löydät palvelustamme satoja 

yksityisomisteisia veneitä Suomesta ja 

pohjoismaista. Olipa suunnitelmissasi 

pitkä tai lyhyt veneretki, Skipperistä 

löydät aina tarpeeseen sopivan 

veneen. Kaudella 2021 tehtiin lähes 

4000 vuokrausta. 

Vuokraus on hyvä vaihtoehto 

veneen omistamiselle. 

Skipperistä löydät aina 

tarpeeseen sopivan ratkaisun. 

Voit vuokrata tarpeeseen 

sopivan veneen pidemmälle 

reissulle suoraan omistajalta 

tai veneillä koko kauden 

kuukausimaksullisilla Skipperin 

Fleet veneillä. 
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TEKSTI IINA AIRIO KUVAT WB-SAILS

Purjeelle pidempi elämä
Pitämällä huolta purjeistasi säästät paitsi luontoa, myös lompakkoa.

Purjeiden käyttöikään vaikuttavat paitsi sen 
valmistukseen käytetyt materiaalit, myös 
muun muassa auringon UV-säteily, kulutus 
ja huolenpito. Sam Öhman WB-Sailsilta 
kertoo, miten purjeen elinikää voi pidentää 
ja millaisia havereita voi paikata myös itse.

- Purjeen ikään vaikuttaa moni asia: 
materiaalit, leikkaus, työn laatu ja veneen 
koko.  Eniten vanhenemiseen vaikuttavat 
auringon säteily, joka haurastaa kangasta, 
sekä lepattaminen, joka yleensä päättyy re-
peämiseen, Öhman sanoo.

- Suojaa purje aina auringolta, kun se ei 
ole käytössä, äläkä anna purjeen koskaan le-
pattaa minuuttia pidempään! Käytä snörp-
pinaruja ja jalusta purje aina oikein.

Langalla ja kankaalla  
on merkitystä
Kudotusta Dacron-kankaasta leikattu purje 
kestää oikein käytettynä Suomen olosuh-
teissa pitkälle toistakymmentä vuotta, jos-
kus kolmannelle kymmenelle. Säteittäinen 
radiaalileikkaus kestää pidempään kuin 
edullisempi vaakaleikkaus, koska radiaa-
lileikkauksessa saumat ovat pääasiallisten 
kuormien suuntaiset. 

Myös ompelulangan paksuus ja laatu 
vaikuttavat purjeen elinikään. Halvemmissa 
tuotantopurjeissa käytetään puuvillasekoit-
teista ompelulankaa, joka kestää huonom-
min auringon UV-säteilyä. Myös polyeste-
rilangoissa on laatueroja.

- Laminaattipurjeet ovat oma lukunsa: 
niiden käyttöikä on usein alle puolet perin-
teisten Dacron-purjeiden iästä. Laminaatti-
purje vanhenee myös kutistumisen kautta, 
sillä ohuesta laminaatista tehdyt kilpapur-
jeet voivat kutistua jopa prosentin kesässä, 
Brummer kertoo.

- Cruising-käyttöön tarkoitetut lami-
naattipurjeet on tavallisesti päällystetty 
yhdeltä puolelta tai molemmin puolin niin 
sanotulla taffeta-kankaalla. Taffeta on hy-
vin ohut, perinteisesti kudottu kangasker-
ros, joka suojaa laminaattipurjeen kuituja. 
Kilpapurjeissa on usein päällimmäisenä 
hankaukselle arka filmi, jotta purje pysyy 
keveänä. Kun filmi tai taffeta kuluu puhki, 
laminaatin sisältä paljastuva kuitu katkeaa 
päivissä ja purje voi revetä. Sen vuoksi ve-
neessä on oltava mukana purjeteippiä, jolla 
pintakerroksen reiät voi peittää ennen kuin 
sisäinen kuiturakenne pettää.

Laminaattipurjeen käyttöikä on yleensä 

alle 10 vuotta, ja kilpapurjeen usein vain 
kahdesta kolmeen vuotta.

UV-suojan vaihdolla 
lisävuosia
UV-suojan uusiminen on purjeen elinkaa-
ren suurin yksittäinen remontti. Rullage-
nuan tai fokan elinkaaren aikana UV-suoja 
kannattaa uusia ainakin kerran.

- UV-suoja uhrautuu varsinaisen pur-
jeen edestä. Vaihto-operaatio on melko 
suuri, sillä samalla uusitaan tavallisesti 
snörppikotelot ja -narut sekä kulmarenkai-
den hihnat. Kustannus on noin 500 eurosta 
ylöspäin, riippuen purjeen koosta. Kun uu-
det rullagenuat maksavat 2000-3000 euroa, 
uusinta kannattaa varmasti tehdä, Brum-
mer vinkkaa. 

Vaihtoon menevän UV-suojan tunnis-
taa helpolla testillä: jos suojaan on tullut re-
peämä ja sitä pystyy edelleen repimään hel-
posti sormin vetämällä, UV-suoja on tullut 
tiensä päähän. Sitä voi väliaikaisesti paikata 
purjeteipillä, mutta se on tekohengitystä. 
Aurinko on haperoittanut kankaan, eikä se 
kestä enään hankausta tai lepattamista. Älä 
milloinkaan säilytä purjetta rullattuna päi-
vää pidempään, jollei siinä ole UV-suojaa.

Kaatopaikalle 
vai uusiokäyttöön?
Purjekankaiset laukut ja lompakot ovat 
monelle tuttuja, ja vanhoja purjeista val-
mistetaan jonkin verran myös aurinko- tai 
sadesuojia kesämökeille. Rakkaille purjeille 
voi kysyä purjeneulomosta lisäaikaa uuden 
tuotteen muodossa, mutta joskus purjeet 
ovat liian kuluneita.

- Useimmiten vaihtoon tulevat purjeet 
ovat niin huonokuntoisia, ettei niistä kan-
nata tehdä aurinko- tai sadesuojia, koska ne 
eivät kestäisi pitkään. Vanhojen purjeiden 
kierrättäminen on vaikeaa. Aiemmin kier-
rätimme osan Globe Hopen kautta, mutta 
tuotteille ei ole ollut enää kysyntää, Brum-
mer pohtii.

Vanhojen purjeiden loppusijoituspaikka 
on sorttiaseman sekäjätelava. Purjekankaan 
materiaali eli polyesteri kuuluu energiajät-
teeseen ja se poltetaan voimaloissa läm-
möksi.

Kudotusta Dacron-
kankaasta leikattu purje 
kestää oikein käytettynä 
Suomen olosuhteissa 
pitkälle toistakymmentä 
vuotta.
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Jotta lomapurjehdus ei katkea purjerikkoon, voit 

varautua pieniin korjauksiin varaamalla veneeseen 

”korjaussarjan”. Näin matka voi jatkua ainakin 

lähimpään purjeneulomoon asti.

Pakkaa mukaan:
• Purjeneula ja käsiompelulankaa

• 2-3 isopurjeen ratsastajaa sakkeleineen

• Käsin ommeltava snörppilukko

• 5-10 cm leveää purjeteippiä rullana

• Noin 25 mm leveää polyesterihihnaa

• 4-5 mm-paksuista narua

• Pieni rautasaha ja tongit

Lisäksi veneessä on hyvä olla mukana ainakin 

yksi varalatta, joka on samanmittainen kuin pisin,  

ei-läpimenenevä latta. Jos läpimenevä latta putoaa 

mereen, sen voi korvata väliaikaisesti lyhyemmällä.

Tavallisia vahinkoja, 
jotka voi korjata itse:
• Rikkoutunut ratsastaja.

Du kan förbereda dig för mindre segelreparationer genom 

att ha en “reparationssats” ombord. Då behöver du inte 

avbryta seglatsen om seglet skadas, utan kan fortsätta åt-

minstone till nästa segelmakeri.

Ta med:
• Segelnål och tråd

• 2-3 ryttare med schackel för storseglet 

• Ett snörplås, som kan sys fast för hand

• En rulle 5-10 cm bred segeltejp

• ca 25 mm bred polyesterrem

• Lina, diameter 4-5 mm

• En liten järnsåg och tång

Dessutom är det bra att ha med åtminstone en reservlatta, 

lika lång som den längsta icke-genomgående lattan. Om en 

genomgående latta tappas kan den tillfälligt ersättas med 

en kortare sådan.

Vanliga skador, som du 
kan reparera själv:
• Skadad ryttare ersätts.

• Mindre hål, som har uppstått t.ex. genom slitage 

• Pienempi reikä, joka johtuu esimerkiksi hankautu-

 misesta ja sijaitsee vähän kauempana purjeen 

 nurkasta, paikataan purjeteipillä.

• Pieneltä matkalta irronnut snörppitasku paikataan   

 purjeteipillä. Snörppi on purjeen liesmassa kulkeva 

 vahvistusnaru, joka on ommeltu sisään taskuun. 

 Sen jälkeen tulee varoa, ettei liesma pääse tart-  

 tumaan uudelleen esimerkiksi saalingin 

 päähän, kaidetolppaan tai mastovaloon.

 Purjeteippi tulee hangata vahvasti painaen kiinni   

 kankaaseen, jotta paineherkkä liima aktivoituu. 

 Purjeen tulee olla puhdas suolavadestä ja mah-

 dollisimman kuiva, kun paikkaus tehdään. Pane 

 paikka molemmin puolin, pyöristäen paikan 

 kulmat, niin se pysyy paremmin kiinni.

• Yksi pahimmista vahingoista on purjerenkaan 

 repeäminen irti kulmasta. Se estää purjeen käytön.  

 Tässä voidaan käyttää maailmanympäripurjehtijan

 kikkaa: kulman vahvistukseen porataan (tai kaira-

 taan veitsen kärjellä) reikiä, joiden läpi sidotaan 

 naru renkaan korvikkeeksi.

Ensiapua purjeelle jo vesillä
ÖVERSÄTTNING PATRICK ANDERSSON

Första hjälp för seglen redan ombord

 och befinner sig långt ifrån seglets horn,  repareras  

 med segeltejp.

• Om snörpfickan har öppnat sig på en kortare 

 sträcka, repareras den med segeltejp. Snörpen 

 är en lina, som är insydd i en ficka längs seglets 

 akterlik. Det är viktigt att kolla att storseglets 

 eller fockens akterlik inte kan fastna i exempelvis   

 spridarna, mantågsstöttorna eller mastlanternan.

 Segeltejpen skall tryckas med kraft mot duken så, 

 att det tryckkänsliga limmet aktiveras. Seglet ska 

 då vara så torrt och fritt från saltvatten som 

 möjligt. Applicera lappar på båda sidorna och 

 runda av lapparnas hörn, så hålls de bättre fast.

• En av de allvarligaste skadorna är om segelduken   

 slits loss från seglets horn. Då kan seglet inte 

 användas. Det går att göra en nödreparation 

 enligt världsomseglarnas metod: Borra eller karva   

 med kniv  hål i hornets förstärkning.  Trä en lina 

 genom hålen som ersättning för hornets kaus och

  fäst den i seglet och skotet eller bommen.

Mindre segelreparationer kan man göra själv, för stora rekommenderas ett segelmakeri.
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Maltti on valttia 
luonnolle
Taloudellinen ajo on yleensä myös ekologista ajoa. 

TEKSTI IINA AIRIO  KUVA KARI HEIKKILÄ/STUDIO KUKKA

Moottoriveneilijä voi vaikuttaa polttoaineenkulutukseen 
ajotyylinsä lisäksi pohjapesulla, huolellisella tankkauksel-
la ja valitsemalla uusiutuvan dieselin.  Näillä Seapointin 

Oskari Juvan vinkeillä veneilijän ympäristökuorma pienenee.

Pidä pohja puhtaana
Veneen pohjan puhtaudella on todella suuri merkitys polttoaineen-
kulutukseen. Pohjanpesupalvelut, joita on monien asemien, seu-
rojen ja satamien yhteydessä, ovat hyvä ratkaisu. Pesujen välissä 
puhtaudesta kannattaa huolehtia pohjanpesuharjoilla.

Trimmaa vastusta
Kulutukseen vaikuttaa myös ajotyyli. Kannattaa selvittää oman 
veneen taloudellisin kierros- ja nopeusalue. Aktiivisella moottorin 
trimmin käytöllä on myös mahdollista pienentää polttoaineenku-
lutusta. Trimmaamisen tavoitteena on vähentää veneen pohjan 
märkäpinta-alaa eli vastusta.

Puhdista tankki
Purjehtijalla polttoaineenkulutus on maltillista, mutta se ei ole pel-
kästään hyvä asia. Polttoaineen vähäinen kulutus tarkoittaa, että 
polttoaine seisoo tankissa eli polttoaine saattaa olla jopa useam-

man vuoden vanhaa. Suosittelen kaikille veneilijöille ehdottomasti 
polttoainetankin säännöllistä (noin kolmen-viiden vuoden välein) 
puhdistamista. Käytännössä säiliö siis tyhjennetään ja pestään liu-
ottimella.

Purjeveneilijän kannattaa käyntihäiriöiden välttämiseksi ajaa vä-
lillä moottori lämpimäksi, vaikka käyttäisikin moottoria pelkästään 
rantautumisiin. 

Varo purskahdusta
Tankatessa kannattaa huolehtia, että polttoainetta ei pääse vesistöi-
hin. Tyypillisesti vahinko sattuu tankin täyttyessä, jolloin tapahtuu 
niin sanottu purskahtaminen, jossa polttoainetta roiskuu huoho-
tusputkesta mereen. Tämän voit välttää seuraavilla ohjeilla: Laske 
polttoainetta riittävän pienellä paineella. Tarkkaile tankin täyttymis-
tä veneen polttoainemittarista ja korvakuulolla. Älä täytä tankkia 
piripintaan, vaan jätä suosiolla viimeiset litrat tankkaamatta.

Mitä tankkiin?
Seapoint aloitti Itämeren ensimmäisenä toimijana uusiutuvan die-
selin jakelun veneasemilla, ja saatujen kokemusten perusteella jake-
lu laajenee. Tankkaamalla uusiutuvaa dieseliä veneilijä voi vähentää 
hiilidioksidipäästöjään keskimäärin 90 prosenttia.

Ekonomisk körning är oftast också ekologisk. Med de här vinkarna 
av Oskari Juva från Seapoint kan båtfararen minska sin miljöbe-
lastning.

Håll bottnet rent
Att bottnet är rent har enorm betydelse för bränsleförbrukning-
en. Många bränslestationer, hamnar och föreningar erbjuder bot-
tentvätt – utnyttja de tjänsterna. Mellan tvättningarna kan du putsa 
bottnet med en borste.

Trimma motståndet
Ditt sätt att köra inverkar också på förbrukningen. Kolla det mest 
ekonomiska varvtalet  och hastighetsområdet. Genom att använda 
båtens eller motorns trimplan aktivt kan du minska bränsleförbruk-
ningen. Trimma båten så, att du minskar den våta ytan och därmed 
motståndet.

Håll tanken ren
Segelbåtar har en måttlig bränslekonsumtion, men det är inte 
enbart en fördel. Det kan leda till att bränslet i tanken är flera år 
gammalt. Jag rekommenderar definitivt alla båtägare att rengöra 

Njut av naturen 
med måtta
Motorbåtsföraren kan inverka på sin bränsleförbrukning med rätt körstil 
men också genom att ha bottnet rent, tanka försiktigt och välja förnybart 
dieselbränsle.

ÖVERSÄTTNING PATRICK ANDERSSON

bränsletanken regelbundet (ca 3-5 års mellanrum). Det innebär att 
tanken töms och tvättas med en lösning.
För att undvika startproblem lönar det sig för seglaren att ibland 
låta motorn gå en längre tid, inte använda den enbart för hamn-
manövrer.

Låt inte bränslet svämma över
Då du tankar är det viktigt att bränsle inte rinner ut i sjön. Typiskt 
sker skadan då tanken blir full och bränsle rinner ut genom luft-
ningsröret. Detta kan du undvika genom att följa följande regler: 
Tanka med ganska litet tryck. Följ med hjälp av bränslemätaren och 
din hörsel med hur tanken fylls. Fyll inte tanken helt utan lämna 
några liter otankade.

Tanka vad då?
Seapoint började som första aktör i Östersjön att distribuera för-
nybart dieselbränslse i sina marinstationer. På basen av erfarenhet-
erna hittills kommer distributionen att utvidgas. Genom att tanka 
förnybar diesel kan båtfararen minska sina koldioxidutsläpp med i 
medeltal 90 procent.
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Uusia sähköveneitä tulee markki-
noille paljon, mutta vaihtoehtona 
on myös vaihtaa oman rakkaan 

veneen polttomoottori sähkömoottoriksi. 
Sähkökonversion kustannukset ovat hy-
vin matalat verrattuna sähköveneeseen, ja 
sen avulla veneilyssä päästään nauttimaan 
kaikista eduista; hiljaisuudesta, helposta 
käsiteltävyydestä, tuoksuttomuudesta, ym-
päristöystävällisyydestä ja matalista käyttö-
kustannuksista.

Mutta miten sähkökonversio tehdään? 
Ja miten tietää, sopiiko se omaan venee-
seen?

- Ensimmäinen sähkövene rakennet-
tiin tiettävästi 1839. Sähkö soveltuu veneen 
käyttövoimaksi siinä kuin bensiini tai diesel-
öljykin. On kaksi ryhmää, joissa vaihto säh-
kömoottoriin on helppo päätös: soutuveneet 
ja purjeveneet. Kummassakin venetyypissä 

polttomoottorin vaihtaminen sähkömootto-
riin pelkästään parantaa veneen ominaisuuk-
sia ja helpottaa veneilijän arkea, Jani Kylmä-
luoma Electric Marinelta kertoo. 

- Moottoriveneilijä on eri asemassa, 
koska vene ei kulje ilman moottorivoimaa. 
Toki purjehtijankin on päästävä pläkässä 
tai huonolla kelillä eteenpäin. Helpointa on 
pyytää maksuton sähkövenekonsultaatio, 
jossa teemme ehdotuksen sopivasta järjes-
telmästä omistajan veneeseen ja veneilytot-
tumuksiin pohjautuen. Kerromme realisti-
sesti eri vaihtoehdot ja myös pettymysten 
välttämiseksi sen, milloin ei ehkä ole hyvä 
idea valita käyttövoimaksi sähköä, Kylmä-
luoma kertoo.

Sähköveneilyn kannalta olennaista 
on, missä ja miten akuston voi la-
data. Se määrittää pitkälti, onko 

Sähkö- vai polttomoottorilla?
• Sähkömoottorin yhden kilowatin teho vastaa kahdesta kolmeen poltto-

moottorin hevosvoimaa. 

• Käytettävissä olevaa akkukapasiteettia on oltava minimissään moot-

torin tehon verran. Suositeltavampaa on olla vähintään kaksinkertainen 

moottorin teho kilowatteina.

• Akkujen käytettävissä oleva kapasiteetti toiminta-ajan suhteen on noin 

viidestä yhdeksään kilowattia per uppoumatonni.

Lue lisää: electricmarine.fi

Sähköä ilmassa

sähkökonversio kannattavaa ja paljonko 
se maksaa. Lataus aurinkopaneeleilla, 
tuulivoimalla tai potkurin avulla pienen-
tää sähkölaskun osuutta. Tällöin veneilijä 
maksaa vain verkosta lataamistaan kilo-
wateista.

- Aivan kuten polttomoottorikäyttöi-
sessä veneessäkin, energia, jota tarvitaan 
moottorilla ajamiseen, on kuljetettava mu-
kana. Sähköä on hankala kantaa veneeseen. 
Isompi moottori, pidempi matka tai suu-
rempi nopeus kuluttaa enemmän energiaa 
ja jos latauspistettä ei ole lähimaillakaan, 
on energiavaraston oltava suurempi, Kyl-
mäluoma sanoo. 

Hän uskoo latausmahdollisuuksien li-
sääntyvän sähköautojen latauspisteiden 
tapaan lähivuosina. Ja toisaalta: sähkö-
moottorin voi ladata missä vain, missä on 
tarjolla sähköä. 

Kiinnostaako polttomoottorin vaihtaminen sähkömoottoriksi? Näin se käy.

TEKSTI IINA AIRIO  KUVA ELECTRIC MARINE

HSK:lla Lauttasaaressa järjestettävässä Helsingin Uivassa 
Venenäyttelyssä on lähes 300 venettä ja yli hehtaarin 
kokoinen messualue maalla. Uivan perjantai on suuri 
koeajopäivä, sillä perjantaina kello 16 alkaen on venei-
den koeajomahdollisuuksia tarjolla joka laiturilla. 

Katso lisää uiva.fi

Yhteistyössä: 

Veneentekijäntien laitureilla, Lauttasaaressa, on testat-
tavissa yli 30 erilaista venettä pienistä perämoottorive-
neistä aina suuriin matkaveneisiin.  

Katso lisää www.suomiveneilee.fi

Tapahtumat  
järjestää:

FB_A5_SPV_yhteisilmo2022.indd   1 23.12.2021   12.23
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Det går bra att sortera avfall också 
ombord. Om möjligt, lämna ditt avfall 
till återvinning i hamnen. Undvik onö-
diga förpackningar och packa livsmedel 
i hållbara och tvättbara askar. Sopor får 
inte brännas på eldplatser eller i brasor.

Båtfolkets toalettavfall skapar punktbelastning 
speciellt i hamnar och grunda vikar. Urin innehåller  
rikligt med kväve och fosfor, växterna kan absorbera 
dessa näringsämnen. Töm toalettavfallet endast i 
sugtömningsanordningar.

Då du ankrar riskerar du att för-
störa värdefullt sjöbotten. Gör du 
det  i en naturhamn, kolla  området 
du befinner dig på för att inte för-
störa exempelvis sjögräsängar.

Då du rör dig med båt, beakta fåglarnas häcknings-
tid. Den sträcker sig från mitten av april till slutet 
av juli. Gå inte nära fåglarnas bon, håll dina keldjur 
bundna och undvik att stiga i land på fågelkobbar.
Håll avstånd till fåglarna till sjöss 
och undvik att föra oljud och 
göra stora vågor.

Diska alltid i land! Om din hamn inte 
har en diskplats, häll då diskvattnet i 
marken långt ifrån stranden. Då filtre-
ras de skadliga kemikalierna i jorden. 
Om du tvättar dig i sjön, använd då 
inte schampo eller tvål.

Segla så mycket som möjligt och 
välj en ekonomisk hastighet då du 
kör med motor. Du kan förbättra 
dina kunskaper i båtsport med 
hjälp av de böcker som Segling och 
Båtsport i Finland har publicerat 
eller genom att delta i kurser som 
din förening arrangerar.

Nedskräpningen av Finlands stränder 
domineras av plast och tobaksfimpar 
som nedbryts i vattnet till mikroplaster. 
Fimparna avsöndrar också skadliga 
kemikalier. Det av Håll Skärgården Ren rf 
lanserade programmet Snygg Beach  
sporrar oss alla till att ordna egna 
städtalkon på stranden.
Läs mera: siistibiitsi.fi

Ladda ner vinkar 
för ekologiskt 
båtliv i din 
telefon med  
hjälp av koden.

ANSVARSFULLT BÅTLIV
Så här tar du hand om miljön.

I samarbete med:

Jätteiden lajittelu onnistuu vaivatto-
masti veneessäkin. Kierrätä jätteet 
satamissa mahdollisuuksien mukaan.  
Vältä turhaa pakkausmateriaalia ja 
pakkaa elintarvikkeet kestäviin ja 
pestäviin rasioihin. Roskia ei saa 
polttaa tulipaikoilla tai nuotiossa.

Veneilijöiden käymäläjätevedet aiheuttavat 
pistekuormitusta erityisesti satamissa ja matalissa 
lahdissa. Virtsa sisältää runsaasti typpeä ja fosforia, ja 
sen sisältämät ravinteet ovat kasveille käyttökelpoisessa 
muodossa. Tyhjennä käymäläjätevetesi aina vain 
imutyhjennyslaitteeseen. 

Ankkurointi voi tuhota arvokasta  
merenpohjaa. Mikäli ankkuroidut  
luonnonsatamaan, ota selvää, millaisella 
alueella olet, jotta et vahingoita  
esimerkiksi meriajokasniittyjä.

Huomioi veneillessä lintujen pesimäaika, joka 
vaihtelee huhtikuun puolivälistä heinäkuun  
loppuun. Kierrä pesät kaukaa, pidä lemmikkisi  
kytkettynä ja vältä maihinnousua lintuluodoilla. 
Pidä veneillessä suojaetäisyys lintuihin 
ja vältä turhaa melua sekä 
ison aallokon syntymistä.

Tiskaa aina maissa! Mikäli satamassa ei ole 
astianpesupaikkaa, kaada pesuvesi maahan 
kauas rannasta, jolloin sen sisältämät 
haitalliset kemikaalit suodattuvat maaperään. 
Vesistössä peseytyessä ei tule käyttää 
shampoota tai saippuaa.

Aja taloudellisilla kierroksilla  
ja käytä purjeveneellä  
mahdollisimman paljon purjeita.  
Voit kehittää veneilytaitojasi 
esimerkiksi Suomen Purjehdus 
ja Veneilyn kirjojen tai jäsen-
seurasi koulutusten avulla.

Yleisimpiä Suomen rannoilta löytyviä 
roskia ovat muoviroskat ja tupa-
kantumpit, jotka hajoavat vesistössä 
mikromuoviksi. Lisäksi tumpeista 
liukenee veteen monia haitallisia 
kemikaaleja. Pidä Saaristo Siistinä 
ry:n Siisti Biitsi -ohjelma kannustaa 
jokaista meistä järjestämään omat 
siivoustalkoot rannalla. 
Lisätietoja: siistibiitsi.fi

Lataa 
Ekoveneilijän 
vinkit 
puhelimeesi 
koodin avulla.

VASTUULLISESTI VESILLÄ
Näin huomioit ympäristön veneillessäsi.

Yhteistyössä:
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RANTAAN

VAHINKO VOI YLLÄTTÄÄ 
KOKENEENKIN VENEILIJÄN.

Jos sinulla on Meripelastusseuran  
Trossi-jäsenpalvelu, hinaamme  

veneesi turvaan maksutta.

Hanki Trossi nyt: trossi.fi
 SPV:n  

jäsenille vain 

 78€
/vuosi

Virtuaaliviikonlopussa 
suora lähetys kesään 11.-13.2.
PERJANTAI 11.2. – 
VIIHDYMME VESILLÄ KELLO 18-22
18-19: Kesän paras harrastus: Lasten purjehdus- 

ja veneilykoulut/Ekku Salmensaari, Tuuli Petäjä-Sirén. 

19-19.45: Aloita veneily: Uuden harrastuksen alkuun/

Kari “Ruffe” Nurmi.

19.45-20: 15 veneuutuutta 15 minuutissa 
Jan Sjölund/Venemestari/Totalvene.fi 

20-20.50: Kysy veneilystä: ensimmäinen oma vene 

Jarkko Pajusalo/Finnboat, Katja Rytkönen/Turun Pursiseura.  

21-21.50: Kesän kutsuvat satamat 

LAUANTAI 12.2. – MENESTYMME 
MAAILMALLA KELLO 16-20
16-16.50: Menestyksen anatomia: 
Vili Kaijansinkko/SPV, Jani Tanskanen/Olympiakomitea 

sekä maajoukkuepurjehtijoiden tervehdykset. 

17-17.50: Jollista maailman merille: 
Oskari Muhonen, Viivi Moisio, Lucas Karlemo. 

18-18.50: Suomalaiset valmiina F1-huippukauteen: 
Sami Seliö, Alec Weckström ja Kalle Viippo. 

19-19.50: Suuret unelmat & sponsorointi:  
Tapio Lehtinen ja Markus Mustelin  

 

SUNNUNTAI 13.2. – KANNAMME 
VASTUUMME KELLO 16-20 
16-16.50: Ekologisemmin vesille: Seapoint/Oskari Juva, 

Electric Marine/Jani Kylmäluoma, WB-Sails/Sam Öhman. 

17-17.50: Turvallisen veneilyn ABC: Suomen 

Meripelastusseuran vinkit. 

18-18.50: Ympäristön ystävän keväthuolto  

Oskari Hanninen/Tukes ja Jutta Vuolamo/Pidä Saaristo 

Siistinä ry. 

19-19.50: Kysy veneilystä: Veneilyturvallisuus, Risto Haimila

/OTKES, Mirja Rosenberg/SPV, Kristian Raij/Skipperi.

Tervetuloa linjoille! Ohjelma ja suora lähetys:  

spv.fi/virtuaaliviikonloppu
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Tositarinaan perustuva matkakirja vie lukijan seikkailulle napa-
piirin pohjoispuolelle. Kapun, Puosun ja laivakoira Latten koti 
on teräspursi Sarema, jolla he purjehtivat ensin Luoteisväylän ja 
sitten Koillisväylän läpi.

Kuvat ja piirretyt kartat kuljettavat Lattea ja s/y Sare-
maa läpi jäisen merireitin. Teksti tarjoaa tietoa purjehduksen  
arkipäivästä, olosuhteista, Arktiksen  
historiasta ja luonnosta.

Teos on suunnattu yli 10-vuotiaille, 
mutta sopii kaikenikäisille purjehduk-
sesta matkakertomuksista ja pohjoisesta 
luonnosta kiinnostuneille.

Tekijät: Auli Irjala, Pive Toivonen
Sivumäärä: 86
Kustantaja: Litorale

Nautiluksesta Arandaan 
Nautiluksesta Arandaan – suomalaisen merentutkimuksen ta-
rina kuvaa kiehtovaa merentutkimusta ja sen vaiheita yli sadan 
vuoden ajalta monipuolisesti ja ihmisläheisesti. Kiinnostavat ta-
rinat, sattumukset ja valokuvat elävöittävät merentutkimuksen 
suurta tarinaa.

John Nurmisen Säätiö tarjoaa SPV:n jäsenille kirjoja jäsen- 
etuhintaan. Saat 20 prosentin alennuksen käyttämällä koodia 
nautic20.

Lukuvinkit vievät  
aaltoihin ja syvyyksiin
Nautic poimi uusimpien julkaisujen joukosta merellistä lukemista talvi-iltoihin.

TEKSTIT JA KUVAT KUSTANTAJAT

Seikkailukertomus toteutuneesta unelmasta, purjehduksesta maail-
man ympäri. Ari Huusela, 58, kiersi purjeveneellä yksin ja pysäh-
tymättä maapallon. Hän oli ensimmäinen hurjaan Vendée Globe-

kilpailuun osallistunut pohjoismaalainen.
Ennen kuin Huusela pääsi Stark-veneellään lähtöviivalle, hänen piti edetä 

ammattikoulupohjalta Finnairin lentokapteeniksi, purjehtia yksin Atlantin yli 
pienellä purrella ja luottaa väärään ihmiseen.

Kohtalo teki kaikkensa estääkseen Ari Huuselaa pääsemästä kilpailuun, 
mutta lopulta hän toteutti unelmansa ja teki mahdottoman mahdolliseksi.

Kirja on saatavilla myös e-kirjana ja äänikirjana.

Tekijät: Reijo Ruokanen
Sivumäärä: 178
Kustantaja: Otava

Havets skattkammare – En upptäcktsresa  
i Finlands marina undervattensnatur

Tahdolla maailman ympäri

Havet och skärgården är en del av det finländska och svenska na-
tionallandskapet, men hur ser det här landskapet ut under ytan? 
Den som vågar gå på djupet med Östersjöns biodiversitet upp-

täcker snabbt en helt ny värld.
Havets skattkammare är den första heltäckande skildringen av Finlands 

marina undervattensnatur. Boken är rikt illustrerad och bygger på ett de-
cennium av kartläggning som producerat väldiga mängder ny kunskap 
om Östersjöns undervattensnatur. Många av arterna i boken är helt nya 
för vetenskapen. 

Bokens finska version Meren aarteet har fått WWF:s pris för årets na-
turbok i Finland.

Tekijät: Markku Viitasalo, Kirsi Kostamo, Eeva-Liisa Hallanaro,  
Wilma Viljanmaa, Suvi Kiviluoto, Jan Ekebom & Penina Blankett
Sivumäärä: 544
Kustantaja: Gaudeamus

VENEKIRJASTO

Pulpettiveneily
Opaskirja kertoo tiiviisti ja selkeästi asiat, jotka aloittelevan 
pulpettiveneilijän täytyy tuntea ja osata. Myös kokeneempi ve-
neilijä saa kirjasta hyviä vinkkejä harrastuksensa pidemmälle 
viemiseksi.

Kirja lähtee veneen varustamisesta ja retken suunnittelus-
ta. Vesilläolosta opetetaan navigointi ja ajaminen, ankkurointi 
ja kiinnittyminen, ongelma- ja hätätilanteet sekä merimerkit ja 
tarvittavat solmut. Oma lukunsa on liikkumisesta 
kanavissa ja luonnossa.

Kirjassa on myös veneilijäkurssille sopiva osa 
veneen trailerin käytöstä ja veneen veteen las-
kusta.

Tekijä: Sakari Kouti
Sivumäärä: 113
Kustantaja: SPV
spv.fi/verkkokauppa 

Veneilyn perusteet
Kirja opastaa turvalliseen moottoriveneilyn aloittamiseen. 

Veneen valinta, kiinnittymiset, veneen köydet ja vesillä tarvit-
tavat solmut esitellään havainnollisesti. Kirjassa selitetään kuvin ja 
piirroksin, kuinka toimitaan erilaisissa lähtö- ja rantautumistilan-
teissa. 

Kirja on veneilijäkurssin oppikirja.

Luoteisväylän löytäjän komentaja Robert McCluren purjehdus oli 
kunnianhimoisen ja riskejä pelkäämättömän upseerin johtama löy-
töretki. McClure halusi, että retki muistetaan hänen oman näke-
myksensä mukaan ja vaati, että kaikki päiväkirjat jätettiin Investiga-
tor-alukseen, kun se hylättiin. Kirjan tapahtumat perustuvat laivan 
lääkärin ja tulkin lähes autenttisiin päiväkirjoihin ja muihin säilynei-
siin muistelmiin.

Romaani on hyytävä kertomus kunnianhi-
mosta, peräänantamattomuudesta, konflikteis-
ta, tuimista arktisista talvista, vastoinkäymisistä 
ja selviytymisestä.

John Nurmisen Säätiö tarjoaa SPV:n jäse-
nille kirjoja jäsenetuhintaan. Saat 20 prosentin 
alennuksen käyttämällä koodia nautic20.

Tekijä: Matti Lainema
Sivumäärä: 200
Kustantaja: John Nurmisen säätiö

Arktinen ruletti – romaani  
Luoteisväylän löytämisestä

Laivakoira Latte purjehtii 
pohjoisnavan ympäri

Tekijät: Juha-Markku Leppänen, 
Eeva-Liisa Poutanen
Sivumäärä: 350
Kustantaja: John Nurmisen säätiö

Tekijä: Mika Piiroinen
Sivumäärä: 105
Kustantaja: SPV
spv.fi/verkkokauppa
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V
aikka maailma oli pandemian vuoksi pysähdyksissä 
lähes kaksi vuotta, on veneily Suomen vesistöissä 
ollut ennätyksellisen vireää. Suomen Purjehdus ja 
Veneilyn jäsenseurojen henkilöjäsenten määrä on 
kasvanut, venekauppa käy kuumana ja vuokrave-

neiden ansiosta vesille pääsevät entistä kätevämmin myös he, joilla 
ei ole omaa venettä.

Samaan aikaan, kun iloitsemme kasvavista vesilläliikkujien mää-
ristä, kiinnitämme entistä enemmän huomiota myös veneilijöiden 
palveluihin ja koulutukseen. Miten voimme lajin kattojärjestönä 
tarjota seuroillemme parhaan mahdollisen tuen? Miten toimimme 
esikuvina veneilyn vastuullisuudessa, kuten veneilyturvallisuu-
dessa, ympäristökysymyksissä ja reilussa urheilussa? Millä tavoin 
meidän tulee muokata vaikkapa katsastustamme ja koulutustamme 
ajan ja veneilyn kasvun muuttuviin tarpeisiin?

Korona heitti meidät kerralla syviin vesiin, ja meidän oli vain 
opeteltava uimaan. Nopeasti avatut etäajan palvelut, kuten järjes-
tämämme maksuttomat webinaarit, seurojen asiantuntijaverkoston 
tapaamiset, striimatut liittokokoukset, Yhdessä Vesille -virtuaali-
viikonloppu ja keväällä 2021 lanseerattu verkko-oppimisympäris-
tömme Campus toimivat erinomaisina pelastusrenkaina vaikeassa 
tilanteessa, mutta ne kantavat myös maailman normalisoituessa. 
Etäajan oppina on, että pystymme kätevästi kutsumaan seurat Han-

Etäajan yhdistämät

P
å grund av pandemin har världen varit praktiskt 
taget stängd under nästan två år. Men ändå har 
båtlivet på våra vattendrag varit rekordartat livligt. 
Hos medlemsföreningarna i Segling och Båtsport i 
Finland har antalet personmedlemmar ökat. Båtför-

säljningen har visat rekordsiffror och med hyresbåtar blir det allt 
lättare för dem som inte har egen båt, att ta sig ut till sjöss. 

Samtidigt som vi gläder oss åt det ökade antalet 
båtfarare fäster vi också mera uppmärksamhet 
till den utbildning och de tjänster, som finns 
tillgängliga. Hur kan vi som takorganisation 
stöda våra föreningar på bästa sätt? Hur fung-
erar vi som förebild i frågor som ansvarsfull 
båtsport, miljövård och rättvis sport? På 

vilket sätt ska vi exempelvis utveckla 
besiktningen och utbildningen så, att 

de svarar mot tidens krav och båts-
portens evolution? 

Koronan kastade oss ut på 
djupt vatten med en gång och 
nu bara måste vi lära oss sim-
ma. Vi öppnade snabbt nya 

gosta Kemijärvelle yhteisille ”aamukahveille” tai tarjoamaan laaduk-
kaita koulutuksia verkon kautta. Etäaika erotti meitä toisistamme, 
mutta myös yhdisti ihan uudella tavalla.

Vuoden 2021 loppukesästä aloittamamme Seuramatkalla-kier-
tue toi meidät luottamushenkilöt, SPV:n toimiston väen ja länsiran-
nikon seuratoimijat lähemmäs toisiamme ihan fyysisesti. Oli upeaa 
saada vierailla henkilökohtaisesti seuroissa, tutustua erilaisiin sata-
miin ja tavata kasvokkain seuratoimijoita. Opimme todella paljon 
uutta monipuolisista seuroistamme. Kiitos siitä. Odotammekin jo 
innolla keväällä 2022 jatkuvaa Seuramatkalla-kiertuetta, kun pää-
semme kaartamaan Järvi-Suomeen ja syksyllä etelän seuroihin.

Nähdään yhdessä vesillä!

JAN JANSSON

Suomen Purjehdus ja Veneilyn  
liittohallituksen puheenjohtaja

KOHTI 

VENEILYKESÄÄ

Förenade på distans
tjänster för distanstiden: gratis webinarier, nätbaserade möten för 
specialister i föreningarna, streamade förbundsmöten, Tillsammans 
till Sjöss- veckoslutet och den under våren 2021 lanserade nätin-
lärningsmiljön Campus. De fungerade som utomordentliga livbojar 
i en svår situation, men har också sin plats då världen normalise-
ras. Under distansperioden lärde vi oss också, att vi behändigt kan 
inbjuda föreningarna från Hangö till Kemijärvi till ett gemensamt 
”morgonkaffe” eller erbjuda högklassiga utbildningstillfällen via nä-
tet. Distanstiden drev oss ifrån varandra, men närmade oss också på 
ett nytt sätt. Den ”Sällskapsresa”-turné, som vi påbörjade under sen-
sommaren 2021 förde våra förtroendevalda, förbundets anställda 
och de föreningsaktiva på västkusten närmare varandra också helt 
fysiskt. Det var värdefullt att personligen få besöka förseningarna, 
bekanta sig med olika hamnar och de aktiva i föreningarna. 

Vi lärde oss mycket nytt av våra mångsidiga föreningar. Tack för 
det. Vi väntar också med iver på att Sällskapsresan fortsätter på våren 
2022. Då reser vi till Insjö- Finland och på hösten blir det sydkustens tur.  
 
JAN JANSSON

Ordförande för styrelsen  
för Segling och Båtsport i Finland

Katso Volvo Penta -verkostomme lähin 
jälleenmyyjä: suv.fi/venehuollot

volvo penta moottoriKAMPANJA
Alennukset 

ja tarjoukset 
ovat voimassa 

28.2.2022 saakka.

Laske sopiva rahoitus moottorille, 
varaosille ja asennukselle osoitteessa:

suv.fi/suv-rahoitus

Kysy myös adaptereita Yanmar-moottoreiden tilalle.
Moottorikohtainen toimitusmaksu: 150 €

 * Rahoitus on kertaluotto, jonka todellinen vuosikorko 10 000 € luotolle on 8,96 %, kun luoton korko on 
OP-prime + 6,95 %, (7,20 % 07/20), perustamismaksu 50 € ja laskutuspalkkio 7 €/ kk. Arvioitu luoton 
kokonaiskustannus on 13 015,64 €. Laskelma on tehty olettaen, että luotto on nostettu kokonaan, luoton 
korko sekä maksut ja palkkiot pysyvät samana koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin 170,85 € mini-
milyhennyksin (1,7 % luoton määrästä) kuukauden välein, jolloin luottoaika on 77 kk. Luoton myöntää OP 
Yrityspankki Oyj, Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki. Rahoitus ei kerrytä OP-bonuksia.
Hakemasi luoton tarkat tiedot näet osoitteessa www.suv.fi/suv-rahoitus

D1-13 7 790 €  kk-erä* 132,00 €

D1-20 8 695 €  148,00 €

D1-30 9 550 €  162,00 €

D2-50 11 290 €  192,00 €

D2-60 12 790 €  217,00 €

D2-75 13 790 €  234,00 €

Hinnat S-vetolaitteella. MS15-kytkimellä - 1 000 € 
(paitsi D2-50-75 MS25-kytkimellä -400 €).

D3-140 SX 23 390 € käsiraha 3 390 € +  kk-erä* 340,00 €

D3-170 SX 26 900 € käsiraha 6 900 € +  kk-erä* 340,00 €

D3-200 DPS 31 190 € käsiraha 11 190 € +  kk-erä* 340,00 €

D3-220 DPS 34 990 € käsiraha 14 990 € + kk-erä* 340,00 €

Diesel

SAAT LISÄKSI 1 000 €
hyvitystä romutusmaksuna mikäli annat vanhan moottorisi (moottori vetolaitteella/
vaihteella) vaihdossa ostaessasi Volvo Penta D1-13 - D2-75 -moottorin.

Service

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

SX-vetolaitteen vaihto DPS-vetolaitteeseen + 2 500,-.
Kysy myös 300 hv sekä tehokkaampia 430 hv moottoreita.

V6-200 SX 14 490 €  kk-erä* 246,00 €

V6-250 SX 16 490 €  280,00 €

V6-280 SX 17 890 €  304,00 €

V8-350 DPS 24 690 € käsiraha 4 690 € +  kk-erä* 340,00 €

V8-380 DPS 27 890 € käsiraha 7 890 € +  kk-erä* 340,00 €

Bensa

(sis. teräspotkurit)

(sis. teräspotkurit)

SX-vetolaitteen vaihto DPS-vetolaitteeseen + 2 500,-.
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Viisvitosten rakentaminen pääsi vauhtiin 
varsinkin Pohjoismaissa, ja ennen olympialai-
sia yli puolet maailman veneistä oli rakennet-
tu Pohjolassa. Ruotsissa oli suurin, 17 veneen 
5.5-metristen laivasto ja lisäksi rakennettiin 
yhdet veneet USA:aan ja Neuvostoliittoon. 
Viisvitosia oli Suomessa 13, Norjassa 11 ja 
Tanskassa 8. 

Suomalaisten 31 köliveneen olympia-
karsintapurjehdukset 26. kesäkuuta-2. 
heinäkuuta saatiin päätökseen vain 17 päi-
vää ennen olympiapurjehduksia. Kiire oli. 

K ansainvälinen purjehtijaliitto 
käsitteli kokouksessaan 21. 
tammikuuta 1949 Helsingin 
olympialaisten purjehdus-
luokkia ja esitti alustavasti, 

että ne Helsingissä ovat 6m, 5.5m, Star ja 
Louhi sekä antoi isäntien ehdottaa tai kehittää 
uuden olympiajollan. Kansainvälinen Olym-
piakomitea vahvisti Helsingin luokat vasta 
vuonna 1951, mutta kulissien takana tiedet-
tiin olympialuokat jo pari vuotta aiemmin.

Suomessa järjestettiin 1949 syksyllä 

Helsingin olympialaisista pian 70 vuotta
Finnjollat ja 5.5-metriset saivat tulikasteensa Helsingissä vuonna 1952. 
Olympialaiset huipentuivat Suomen pronssijuhlaan.

TEKSTI MATTI MUONIOVAARA  KUVAT URHEILUMUSEO

uuden yhden miehen olympiajollan suun-
nittelukilpailu. Kuusi ehdotusta kilpailusta 
päätettiin rakentaa  testejä varten. Kruunu-
vuorenselän testit voitti Vatorin rakentama 
Finnjollan prototyyppi. Kriteerinä oli yhden 
aikuisen (miehen) jolla, joten siitä tuli iso-
kokoinen ja vaativa.

Tanskasta tilattiin 35 jollaa Olympiako-
mitealle ja lisäksi Suomen Purjehtijaliitolle 
kolme harjoitusvenettä omille purjehtijoil-
le. Jollia oli venerekisterissä 53 kappaletta, 
joista 18 purjehtijoilla.

Finnjolla, 28 maata
Karl Källström ”L-24” oli sijalla 19. 

Louhi, 17 maata
Eric Fabricius, B. Johansson, L.  

Nagornoff, ”Tu-Fri” sijoitus 14.  

Star, 21 maata
René Nyman, B-C. Ilmoni, 

”Lucky Star” 19. sija.

Suomalaiset 1952 olympialaisissa

Kuutosissa oli vain kaksi mukana, joista 
Ruotsista Merenkävijöihin hankittu Ralia 
kipparinaan Ernst Westerlund valittiin ki-
soihin. Viisvitosissa olivat kaikki 13 venettä 
mukana. Karsintakilpailun voitti Gullvinge, 
mutta niukasti hävinnyt Teresita valittiin 
kisoihin kokeneempana. Star-luokan paras 
oli René Nyman ja meni kisoihin Lucky 
Starillaan. Louhissa oli HSS-läisten, Flin-
kenbergin ja Fabriciuksen, tiukka taisto 
ja olympiapaikan saivat Fabricius ja Tu-Fri. 
Finnjollissa oli kaksi hyvää: C. Granfelt ja 
K. Källström. Jälkimmäinen valittiin.

XV Olympialaisten purjehdukset 
tapahtuivat 20.-23. ja 26.-28. hei-
näkuuta 1952. Suuret veneluokat, 

6- ja 5.5-metrin luokat, Louhet ja Starit pur-
jehtivat meriradoilla Harmajan eteläpuolel-
la ja Finnjollat Liuskasaaren länsipuolella.  
Suurien veneluokkien starttipaikka oli 
puolitoista meripeninkulmaa Harmajan 
eteläpuolella, jossa lähtöalus oli kiinnitet-
tynä tukevaan poijuun. Tästä poijusta 1,25 
meripeninkulman etäisyydelle oli asetettu 
kahdeksan merkkipoijua ympyränkehälle 
väli- ja pääilmansuuntien mukaan. Kahdek-
san poijua oli numeroitu myötäpäivään, ja 
pohjoisessa oli poiju numero yksi. 

Itse rata oli suorakulmainen tasasivui-
nen kolmio, ja hypotenuusa oli tuulen-
suunnassa poijujen mukaan ja lähtöalus 
oli pitkän sivun puolivälissä. Rata oli lyhyt 
luovi, kaksi slööriä, pitkä luovi, slöörit ja 

pitkä luovi maaliin. Radan pituus oli 13,1 
meripeninkulmaa ja enimmäisaika 6 tuntia 
33 minuuttia. 

Vallitseva tuulensuunta oli lounaasta 
ja länsilounaasta, joten aina purjehdittiin 
sama rata 6-4-2 paitsi 23. päivänä, kun 
tuuli koillisesta ja purjehdittiin rata 2-4-6 
(myötäpäivään). Poiju numero kuusi oli 
lounaassa, nelospoiju kaakossa, kuutospoiju 
lounaassa ja kakkospoiju koillisessa. 

Radan tuli nimenomaan olla kolmion 
muotoinen slööreineen, eikä siis myötä-
tuuliosuuksia ollut, koska radalla oli neljä 
luokkaa yhtä aikaa ja edellä olevat veneet 
piti saada sivuun slööriosuuksille. 

Kuutosluokassa ratkaisut tapahtui-
vat viidennen purjehduksen jälkeen, kun 

6m-luokka Merenkävijöiden  Särkän 
saarella olympiakorokkeella. Vasemmalta 
Norjan Kruununprinssi Olav, korokkeella 
edessä Norjan Finn Ferner, Yhdysvaltojen 
Herman Whiton ja Suomen Ernst Wester-
lund sekä Tanskan prinssi Axel.

Finnjollat hiukan lähdön 
jälkeen lounaistuulessa. 

5.5 metriä, 16 maata
Hans Dittmar, A. Castrén, E. Stadigh, 
”Teresita” sija 8. 

6 metriä, 11 maata
Ernst Westerlund, P.Sjöberg, R. Jans-

son, A- Konto, R. Turkka, ”Ralia” L-50 

pronssimitali. 
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Suomen Ralia oli voittanut kyseisen lähdön. Nyt voitiin jo haaveilla 
mitalista sitten vuoden 1912. Ralia otti varaslähdön kuudennessa 
kilpailussa ja hylättiin. Viimeisessä purjehduksessa piti olla kolmen 
kärjessä ja tietysti Ruotsin edellä, ja niin myös kävi: Suomi purjeh-
ti pronssille. Harvinaista oli, että Herman Whiton oli Llanorialla 
voittanut kultaa myös edellisissä kisoissa Torquayssa, ja myös Ralia  
Ali Baba 2 -nimellä Ruotsin lipun alla pronssia. 

Stareissa oli yksi yli muiden, kun Italian laivaston upseeri ”Tino” 
Straulino purjehti kultaa tasaisella sarjalla (kolme ykköstä ja neljä 
kakkosta) ja teki kisojen parhaan suorituksen. Hopealle tullut nuori 
amerikkalainen Reid purjehti huippuveneellään neljä ykköstä, mutta 
sai liikaa huonoja sijoituksia. 

Louhissa Norjan Pan voitti Llanorian tavoin toisen kullan peräk-
käin, kun Thor Thorwaldsen otti viimeisessä kilpailussa ylivoimai-
sen voiton. 

Viisvitosissa amerikkalainen Britton Chance yllätti kaikki voit-
tamalla kaksi viimeistä kilpailua. Norjan Peder Lunde olisi ollut se 
potentiaalinen voittaja. Vibeke Lunde oli ensimmäinen nainen, joka 
sai purjehduksen olympiamitalin, hopeaa! Mitalit ratkaistiin viimei-
senä päivänä.

Finnjollat voitti ylivoimaisesti tanskalainen Paul Elvström, viisi 
ykköstä. Oli lähellä, että Elvströmiä ei hylätty poikkeavan jollansa 
takia, kun oli saanut puhuttua tarkastajan puolelleen. Asia paljastui 
ja herätti pahennusta kilpailijoissa. Elvström oli tehnyt pidemmän 
levangin veneeseensä. Mutta kun Elvström oli niin hyvä, annettiin 
asian olla. 

Voittoisa 5.5m-luokan miehistö Complex II:n kannella Kaivopuis-
ton edustalla.

5.5-luokan lähtö: I-2 Italia Mirtala, US-1 Yhdysvallat Complex 
II, SA-19 E. Afrikka Schoveller, Z-2 Sveitsi Tam-Tam III ja P-1 
Portugal Sjöhäxa.

Jokaisen vesilläliikkujan tietopaketti!

shop.edita.fi

Vesiliikenteen säädökset -kokoelmaan on koottu 
kaikki keskeiset vesilläliikkujia koskevat säädökset.

Kirja ilmestyy toukokuussa 2022, ennakkotilaa jo nyt!

26



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  1 • 2022  P i n n a l l aK i l p a p u r j e h d u s

S
uomalaiset olympialuokkien purjehtijat ovat kasva-
neet menestykseen yleensä kevytveneiden parissa. 
Alle 21-vuotiaiden MM-kultaa Finnjollissa voitta-
neen ja universiadeissa Suomen tiimin kanssa kultaa 
juhlineen Oskari Muhosen, 24, tie on ollut erilainen. 

Vaikka Muhonen on purjehtinut paljon yksin, on tiimissä kisaa-
minen ollut hänelle jo vuosia tuttua. Yhtä lailla Muhonen on tart-
tunut ennakkoluulottomasti tarjouksiin kisata köliveneillä. Jollekin 
kyseessä voi olla siirtymä jollista avomerelle, mutta Muhonen kokee 
nimenomaan niiden yhdistelmän olevan toimiva.

- Olen saanut ratapurjehdukseen apua avomerikisoista, ja ylei-

Kohti avomerta  ja olympialaisia

nen ymmärrykseni purjehduksesta on kasvanut köliveneissä. Olen 
tutustunut paljon aerodynamiikkaan ja purjeisiin. Vaikka totuin 
Finnjollassa vain yhteen purjeeseen, olen saanut isoissa veneessä 
hyvän kokemuksen siitä, miten 2-3-purjeiset veneet toimivat. Se 
on auttanut myös siirtymässä Finnjollasta 49eriin, Muhonen kertoo.

Voitettuaan nuorten maailmanmestaruudet Muhonen kutsut-
tiin Bahamalle Star Sailors Leagueen kilpailemaan maailman par-
haiden joukossa Starilla.

- Starin ja 49erin mastot ovat yllättävän samanlaisia, ja Star-opeista 
on ollut paljon hyötyä skiffissä. Kaiken kaikkiaan köliveneet ovat opet-
taneet uusia juttuja, joita voin nyt kokeilla olympialuokissa.

Muhonen kannustaa kokeilemaan eri veneitä ja tiimejä en-
nakkoluulottomasti, vaikka olisikin purjehtinut pitkään 
vain jollaluokissa.

- Esimerkiksi seurojen välinen kilpailu Purjehdusliiga tarjoaa 
hyvän mahdollisuuden purjehtia oman seuran tiiminä köliveneellä 
eli J/70:llä. Kevytvenepurjehtijat ovat usein haluttuja kölivenepro-
jekteihin, sillä heillä on hyvä ymmärrys siitä, mitä radalla tapahtuu. 
Se ei ole välttämättä omasta kevytveneprojektista pois, vaan tuo 
siihen lisää. Rohkeasti mukaan vaan, Muhonen sanoo.

Hän itse taiteilee parhaillaan useamman luokan ja kisan välillä. 
Viime syksynä alkanut 49er-olympiaprojekti pikkuveli Ilarin kanssa 
on päässyt hyvin vauhtiin, ja ensimmäiset kisat ovat 
ohjelmassa alkukevään aikana Vilamourassa ja sitten 
Mallorcalla. 

- 49erilla purjehtiminen on hauskaa hommaa ja 
teknisesti aika haastavaa. Yhteistyömme Ilarin kanssa 
sujuu hyvin. Skiffissä tarvitaan ketteryyttä, kun taas 
Finnjollassa tarvittiin massaa ja voimaa. Nyt vedän 
vähän painoa alas.

Helmikuun alussa Muhonen pääsi ensi kertaa 
testaamaan Arto Linnervuon Tulikettu-pro-
jektin upealla Infiniti 52 -veneellä. Tulikettu 

Racingin tavoitteena on olla ensimmäinen suomalais-
miehistö, joka voittaa RORC:in (Royal Ocean Racing 
Club) järjestämän legendaarisen avomerikilpailun.

- Tuliketun myötä pääsen kisaamaan tosi vauhdik-
kaalla veneellä kovatasoista avomerikisaa. Rooliani ei 
ole vielä päätetty, mutta todennäköisesti ajan ja trim-
maan. Minulla on jo kokemusta isoista avomerikisoista 
ja aika vauhdikkaistakin veneistä. Tuliketussa meillä on 
kunnianhimoiset tavoitteet, Muhonen iloitsee.

Viime kesänä hän voitti X41-vene Nicolen tiimissä 
avomeripurjehduksen Suomen mestaruuden ja sijoit-
tui MM-kisoissa 10:nneksi. Klassikkovene Cometilla, 
joka muistuttaa paljon Tapio Lehtisen kaksimastoista 
Galianaa, Muhonen purjehti muun muassa voittoon 
Cannes’issa.

Stressinsietokyky ja hyvät unenlahjat ovat avome-
rellä arvossaan. Muhonen tunnetaan maajoukkueessa 
purjehtijana, joka nukkuu pitkään ja sikeästi, eikä ota 
turhia paineita. 

- Avomerellä täytyy pysyä toimintakykyisenä, olivat 
olosuhteet mitkä tahansa. Yöllä ei tule pausseja, vaan 
vene pitää tuntea niin hyvin, että vauhdit voidaan pitää 
kovina myös pimeässä. Se on tavallaan jopa siistimpää 
kuin purjehdus päivällä.

Avomerikilpailuissa manööverien nopeus ei ole 

Oskari Muhosen Finnjolla vaihtui Pariisi-olympiadilla 49eriin. Sen lisäksi lahjakas 
purjehtija on Suomen SSL Gold Cup -tiimissä ja huikeassa Tulikettu-projektissa.

niin tärkeässä roolissa kuin ratakilpailuissa, mutta ajoitus, turvalli-
suus ja onnistuminen ovat sitäkin tärkeämpiä.

- Jos mokaa manööverissä, häviää tosi paljon. Myös tuulen lu-
keminen on erilaista kuin radalla; siinä missä jollalla pitää nähdä 
seuraavan legin verran eteenpäin, pitää avomerellä osata varautua 
tilanteisiin pidemmällä aikajänteellä. 

- Ratakisoissa on paljon enemmän vene vastaan vene -tilanteita 
ja tiukkoja paikkoja. Jos on keliä, mennään kovaa, ja jos on tuuleton-
ta, ei purjehdita. Avomerellä voi olla ihan ääriolosuhteet tai sitten 
tuuletonta kelluntaa, ja silti kisa jatkuu. Nukkumaan mennessä ei 
ikinä tiedä, mikä herätessä odottaa.

TEKSTI IINA AIRIO KUVAT MARTINA ORSINI/SSL GOLD CUP, TULIKETTU JA COMET

Oskari Muhonen valittiin ensim-
mäisten joukossa Suomen SSL 
Gold Cup -joukkueeseen.

Arto Linnervuon kipparoima Tulikettu suuntaa maailman merille tänä 
keväänä. Mukana ovat muun muassa Thomas Johanson, Oskari Muho-
nen ja Kenneth Thelen.

Oskari Muhonen jatkaa kaudella 2022 
kisaamista klassikkovene Cometilla.
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HPP on Suomen 
purjehdusmaajoukkueen 
pääyhteistyökumppani.

Erikoistunut olennaiseen

       

Suomalaiset treenasivat SSL 47 -veneillä lokakuussa Sveitsissä.

Mitä kilpailun siirto syksyyn ja mahdollisesti Sveitsistä Oma-
niin merkitsee Suomelle?

- Olosuhteet ovat erilaiset kuin Sveitsissä, jossa treenasimme, 
mutta toisaalta tilanne on sama kaikille. Omanissa ei ole ehkä niin 
kovia tuulia ja aallokko lienee erilaista. Koronatilanne vaikutti kil-
pailun siirtoon, sillä ennen finaalitapahtumaa on vuorossa vielä 
monen maan karsinnat.

Miten siirto vaikuttaa valmistautumiseen?
- Meille on hyvä, että valmistautumisaikaa on enemmän. Tree-

nasimme viime vuonna Suomessa SM40-veneillä Pasi Palmun ja 
Ville Väresmaan valmennuksessa ja kävimme Sveitsissä treenaa-
massa SSL 47 -kisaveneillä. Katsotaan, miten tämän vuoden ohjel-
ma rakentuu ja millä veneillä pääsemme treenaamaan.

Mitä Suomen joukkueen ohjelmassa on ennen syksyä?
- Joukkue koostuu purjehtijoista, jotka purjehtivat omia luokki-

aan eri puolilla maailmaa. Yritämme nyt saada aikataulut kasaan ja 
luoda joukkueen yhteisiä treeniaikoja matkojen väliin. Viimeistään 
alkusyksystä treenaamme sata lasissa.

Millaisena näet Suomen tilanteen, kun suora paikka 32 par-
haan joukkoon aukeni?

- Suora jatkopaikka oli meille ilouutinen. Toisaalta karsintojen 
kautta tulevat saavat sikäli etua, että heillä on enemmän kokemus-
ta kisaveneistä ja -formaatista, jossa on neljä venettä yhtä aikaa 
radalla.

Miten Suomen tiimin valinnat tehtiin?
- Kapteenin valinnalla tulee viisi ja SSL-rankingin kautta viisi 

purjehtijaa. Suomella on monipuolisesti kokemusta eri kevytve-
ne- ja köliveneluokista. Kaikki tiimimme jäsenet ovat intohimoisia 
purjehtijoita ja täydellä sydämellä tässä mukana. Hyvät tulokset 
ovat nostaneet rankingin kautta tulleet joukkueeseen, ja kapteenin 
valinnoissa korostuvat roolit, joissa nämä purjehtijat voivat antaa 
joukkueelle paljon. Itse en tule olemaan siviilityöni kiireen vuoksi 
mukana purjehtivassa kokoonpanossa, mutta luon Suomelle ikään 
kuin managerina mahdollisuudet menestykseen.

Säännöt muuttuivat siten, että kisan voi purjehtia nyt kahdek-
salla, yhdeksällä tai kymmenellä purjehtijalla, mutta painoraja on 
yhä 730.

Suomi ylsi 56 maan välisessä kisaformaatissa suoraan 32 parhaan joukkoon.
Kapteeni Thomas Johanson kertoo sinivalkoisten valmistautumisesta.

SSL Gold Cup 
siirtyi syksyyn

Suomen joukkue SSL Gold Cupiin:

Kapteeni: Thomas Johanson

Kapteenin valinta: Robert Nyberg

Kapteenin valinta: Anton Eklund

Kapteenin valinta: Victor Mesterton

Kapteenin valinta: Mikaela Wulff

Kapteenin valinta:  Lucas Karlemo

SSL-ranking: Oskari Muhonen

SSL-ranking: Jan Forsbom

SSL-ranking: Kaarle Tapper

SSL-ranking: Iiro Tornström

SSL-ranking: Sinem Kurtbay

Lue lisää kilpailusta: goldcup.starsailors.com

TEKSTI IINA AIRIO KUVA MARTINA ORSINI/SSL GOLD CUP
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T
apio Lehtinen purjehti en-
simmäistä kertaa maailman 
ympäri Whitbread Round 
The World Race -kilpailussa 
suomalaismiehistö Skopbank 

of Finlandin nuorena vahtipäällikkönä. Toi-
sen kerran hän kiersi maapallon kaksi vuot-
ta sitten – yksin ja maissa välillä käymättä. 

Kolmas yritys maailman ympäri start-
taa tänä vuonna, kun Lehtinen osallistuu 
jälleen Golden Globe Raceen (GGR). Nel-
jättä kertaa hän suuntaa valtamerille syk-
syllä 2023 alkavassa Ocean Globe Racessa 
(OGR), joka on ensimmäisen, vuonna 1973 
kisatun Whitbreadin 50-vuotisjuhlakilpailu.

Nauticin pikatentissä Lehtinen puristaa 
valmistautumisensa molempiin kilpailuihin 
pähkinänkuoreen.

Jälleen maailman ympäri
Tapio Lehtisen kilpailukalenteri vuosille 2022 ja 2023 on huikea: hän starttaa tänä 
vuonna toiseen Golden Globe Raceensa ja ensi vuonna Ocean Globe Raceen.

TEKSTI IINA AIRIO  KUVAT VILLE NORRA JA LASSI LIIMATAINEN

Golden Globe Race lähestyy. Millaisia 
valmisteluita Asteria-veneesi suhteen 
on vielä edessä?

- WB-Sailsin Contenderin kankaista 
tekemät purjeet ovat hämmästyttävän hy-
vässä kunnossa. Alkuvuodesta päätämme, 
mitä mahdollisesti uusitaan. Tuuliperäsin 
vaihdetaan kanadalaiseen Hydrovaneen, 
joka ohjaa omalla evällä peräpeilin takaa. 
Peräsinlapa vaihdetaan alkuperäisen muo-
toiseen kolmiomaiseen lapaan. Se pidentää 
kölin alareunan linjaa, kun peräsin voidaan 
nyt lukita keskelle.

Näiden muutosten avulla veneestä pi-
täisi tulla suuntavakaampi, mikä sekä ly-
hentää purjehdittua matkaa että helpottaa 
purjehtimista spinaakkerin kanssa. Lisäksi 
tulee uusi vesigeneraattori, kaiteiden modi-

Käyn myös laitepilatestreeneissä, ja olisin 
käynyt uimassakin, jos halleihin olisi pääs-
syt koronapassilla.

Aava-lääkäriasema hoitaa lääkäritarkas-
tukseni. Henkiset valmistelut taitavat tässä 
iässä olla hukkaan heitettyä aikaa – vahin-
got ovat jo tapahtuneet... 

Miten yhden kilpailun kokemus vaikut-
taa ajatuksiisi ja valmistautumiseesi? 

- Toivottavasti siten, että osaan ottaa 
vähän vähemmän tavaraa mukaan. Nyt 
on paljon helpompaa, sillä luotan ve-
neeseen ja tiedän, kuinka paljon nautin 
edellisestä kilpailusta. Odotan pääsyä uu-
delleen merelle.

Mikä on tavoitteesi GGR:ssä?
- Sama kuin viimeksi eli purjehtia maa-

liin. GGR on kilpailu ja minä kilpapurjeh-
tija, joten tietysti tarkoitus on myös pitää 
kiirettä. Erityisesti tässä kilpailussa pätee 
vanha viisaus siitä, että menestyäkseen pi-
tää varmistaa perille pääsy.

Radioamatöörien apu on tällä kertaa 
kielletty. Miten se vaikuttaa kilpailun 
kulkuun?

- Sain radioamatööreiltä erittäin pal-
jon ja erittäin arvokasta apua edellisessä 
kilpailussa monien teknisten ongelmien 
ratkomisessa. Nyt veneen olisi paras olla 
valmis, jotta selviän ilman heidän apuaan. 
Sain radioamatööreiltä myös minulle rää-
tälöidyt sääennusteet, joita ilman pitää nyt 
tulla toimeen. Toisaalta nyt käytössämme 
on sääfaksit, joten saan isobaarikartat, joi-
den avulla voin ennakoida sään muutoksia 

Samaan aikaan valmistaudut myös Oce-
an Globe Raceen yhdessä tuoreen tiimisi 
kanssa. Miten saat sovitettua projektit 
yhteen?

- GGR 2022- ja OGR 2023 -kilpailut 
muodostavat yhden projektin, ja saan apua 
Galianan purjehdustiimiltä myös Asterian 
valmisteluun. Uskon, että saamme mo-
lemmat veneet valmiiksi kisoihin hyvällä 
yhteistyöllä. 

fikaatiota, paljon pieniä muutoksia ja korja-
uksia edellisen kilpailun jälkeen sekä uudet 
Gleisteinin polyesteriköydet.

Millainen pohjamaali Asterian pohjaan 
tällä kertaa laitetaan? 

- Pohjaan laitetaan perinteinen, run-
saasti kuparia sisältävä valtamerikäyttöön 
tarkoitettu maali, joka maalataan vasta 
Ranskassa ennen lähtöä.

Miten valmistaudut itse kilpailuun?
- Kävin tänäänkin 10 kilometrin hiih-

tolenkillä Kaivopuistossa, ja hiihdän niin 
kauan kuin lunta piisaa. Meillä on myös 
viikottainen jumppa Urheiluhalleilla Viivi 
Moision äidin Kirsi Alasen vetämänä, 
kuntotestit ja henkilökohtainen treeni. 

Miten tiimi valmistautuu kisatessasi 
GGR:ssä?

- Tämän hetken suunnitelma on, et-
tä Galiana lähtee saattokeikalle Ranskaan 
GGR:n starttiin. Purjehdus toimii samalla 
hyvänä harjoituksena ja testipurjehdukse-
na. Galiana purjehtii varmasti kauden 2022 
loppuun saakka Suomessa, ja keväällä 2023 
koetan olla jo takaisin Suomessa. Talveksi 
2022-2023 tiimille jää varmasti melkoisesti 
puuhaa Galianan kanssa viimeisteltäväksi, 
lopun edestä pidetään talvikausilla huolta 
fysiikasta. 

Mikä on parasta tiimissäsi? Entä antoi-
sinta projektissa? 

- Tärkein valintakriteerini oli asenne. 
Yllättäen parasta valitussa tiimissä on sen 
asenne ja myös halu oppia ja kehittyä, kova 
työnteko, jaetut arvot, muskettisoturiperi-
aatteet sekä pilke silmäkulmassa.  Antoisin-
ta on jaettu intohimo purjehdusta, merta ja 
tulevaa kilpailua kohtaan.

Tapio Lehtinen starttaa Aste-
riallaan toiseen Golden Globe 
Raceensa 4. syyskuuta 2022 
Ranskasta.

Galianan Ocean Globe Race -tiimissä purjehti-
vat Tapio Lehtinen, Ville Norra, Anton Eklund, 
Alexander von Flittner, Pia Grönblom, Mikko 
Hongell, Aaro Immonen, Kaisla Jacoby, Elia 
Koski, Lassi Liimatainen, Mauri De Meulder, 
Viivi Moisio ja Juho Sattanen.
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T
okiossa neljä venekuntaamme 
menestyi hyvin, ja osa urhei-
lijoista taisteli mitaleista aina 
regatan loppuun asti. Lisäksi 
saavutimme loppuvuoden 

2021 luokkakohtaisissa MM- ja EM-kilpai-
luissa kolme pistesijaa, ja nuoret nousivat 
lähemmäksi maailman kärkeä. Toki edellä 
mainituissa kilpailuissa ei nähty kaikkia 
maailman eturivin urheilijoita, ja laivueet 
olivat normaalia pienempiä. Silti tulokset 
ovat selkeä merkki kehityksestä ja hyvästä 
suunnasta kohti Pariisia.

Vaikka huomisen näkymämme on ke-
hittyvä ja potentiaalia on paljon, pitää tä-
män hetken tulostasoamme arvioida kriit-
tisesti – muihin Pohjoismaihin verrattuna 
olemme olympialuokkien tulostasossa vielä 
heikoimpia. Meidän tulee rehellisesti arvi-
oida, tunnistaa ja ymmärtää keinot, kuinka 
kärkiurheilijamme voivat nostaa Suomen 
takaisin mitalikantaan. Tämä tarkoittaa 
myös haasteellisia valintoja, toimintakult-

Takaisin 
mitalikantaan

Ronja Grönblom ja Veera Hokka olivat 
mahtavasti neljänsiä MM-regatassa.

       

Maajoukkue 2022:
Monika Mikkola, ILCA 6 

Kaarle Tapper, ILCA 7 

Nooa Laukkanen, ILCA 7

Valtteri Uusitalo, ILCA 7 

Tuuli Petäjä-Sirén, iQFoil

Ronja Grönblom/ 

Veera Hokka, 49er FX

Sinem Kurtbay/ 

Akseli Keskinen, Nacra 17

Sailing Team Finland jatkaa uudistuneena kohti Pariisin 2024 olympialaisia. 
Olympiaprojektista vastaava valmennuspäällikkö Vili Kaijansinkko kertoo 
näkökulmassaan, miten menestyksen polku rakentuu.

TEKSTI VILI KAIJANSINKKO  KUVAT SAILING ENERGY

tuurin kehittämistä sekä vaatimustason 
nostamista jokapäiväisessä työnteossa. Ar-
keen tarvitaan lisää laatua ja kilpailua sekä 
resursseja. Vaikka raha ei suoraan korreloi 
tulosta, parantaa se merkittävästi menes-
tymisen mahdollisuuksia. Siksi koko ”top-
patakkiosaston”, minä mukaan lukien, tulee 
tehdä enemmän varainhankinnan eteen.

Meillä on maajoukkueessa ja haastajis-
sa yhteensä 17 venekuntaa, joista seitse-
män kuuluu maajoukkueeseen. Olemme 
arvioineet kriteereitä uudelleen ja tiivis-
täneet kärkeä, jotta voimme kohdentaa 
resursseja entistä laadukkaammin kärkiur-
heilijoille. Haluamme kasvattaa positiivis-
ta ja kovaakin kilpailua joukkueen sisällä 
edustuspaikoista. Tuemme, sparraamme ja 
seuraamme urheilijoiden kehitystä jatku-
vasti. Uskomme 17:sta venekunnastamme 
jokaiseen.

Meillä on sitoutunut joukko urheilijoita 
sekä monipuolista osaamista edustava val-
mennustiimi. Huippuvaiheen lajivalmenta-

”Tuemme, sparraamme ja seuraamme urheilijoiden kehitystä 
jatkuvasti. Uskomme 17:sta venekunnastamme jokaiseen.”

jissa yhdistyvät eri kulttuurit, valmennus-
kokemus, urheilumenestys, psykologia ja 
pedagogiikka. Olympiakomitean ja Urhean 
kautta saamme käyttöömme laajan asian-
tuntijaverkoston, joka sisältää muun muas-
sa fysiikkavalmentajat, mentaali- ja ravin-
tovalmennuksen, fysioterapeutit, hierojat ja 
lääkäripalvelut. Näin haluamme varmistaa 
huippu-urheilijoille tärkeän laadukkaan 
arjen toteutumisen. Tavoite on kaikilla sa-
ma – auttaa urheilijoita löytämään, kehittä-
mään ja käyttämään omia voimavaroja sekä 
palauttamaan Suomen olympiapurjehdus 
takaisin mitaleille.

Meillä on hieno matka edessä, ja viem-
me sitä tekemisen kautta päivä kerrallaan 
eteenpäin. Kasvatamme urheilijoiden 
kanssa luottamusta ja yhteistä ymmärrys-
tä, sekä uskallamme suunnitella ja puhua 
menestyksestä. Kiitokset vielä sitoutuneille 
kumppaneillemme HPP Asianajotoimis-
tollee, Edzcomille ja Helly Hansenille, jotka 
uskotte hankkeeseemme!

Haastajat 2022:
Aleksi Tapper, ILCA 7 

Otto Dahlberg, ILCA 7

Noel Laukkanen, ILCA 7 

Aleksandra Blinnikka, iQFoil

Jakob Eklund, iQFoil

Filip Store, iQFoil

Martin Mikkola, iQFoil

Noora Ruskola, Formula kite

Ville Korhonen/Edvard Bremer, 49er 

Oskari Muhonen/Ilari Muhonen, 49er

Valmennuspäällikkö Vili Kaijansinkko kiitteli Helly 
Hansenin Kai Kantasta yhteistyön aloituksesta. 

Sinem Kurtbay ja Akseli Keskinen päättivät vuoden 2021 upeaan viidenteen sijaan MM-kisoissa.

Kaarle Tapper oli Tokion olympialaisissa yhdeksäs. 
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Joakim Wilenius, 57, Suomi
”Toimin Pariisi-olympiadilla maajoukkuevalmentajana 

ja kannan vastuun Nacra 17 -projektista. Tavoitteenam-

me on luoda Pariisiin neljässä luokassa mahdollisuudet 

taistella mitaleista.”

Andreas Geritzer, 44, Itävalta
”Tavoitteenani on valmentaa motivoitunut, nuori 

ammattilaisurheilijoiden ILCA 7 -ryhmä kohti heidän 

olympiaunelmaansa ja auttaa heitä kasvamaan ja kehit-

tymään eteentulevissa haasteissa.”

Borja Carracedo, 27, Espanja
”Pariisi-projektin tavoitteena on saada 

suomalaisedustajat olympialaisiin niin 

naisten kuin miestenkin iQFoil-luokissa.”

Jacuaw Nowak, 30, Puola
”Molemmat 49er-tiimimme ovat nuoria ja tähtäävät täy-

sillä Pariisin olympialaisiin. Suomalainen 49er-purjehdus 

on hyvässä nousussa. On hauska päästä toteuttamaan 

Pariisi 2024 -projekti Suomen kanssa.”

Joko tunnet koutsimme?
Sailing Team Finland suuntaa kohti huippua 
kansainvälisen valmennustiimin voimin.

Martin Gahmberg, 45, Suomi
”Toimin maajoukkueen meteorologina, osallistun kehitysprojekteihin ja valmennan 

useita eri luokkia erityisesti kotimaassa. Parasta työssäni on nähdä urheilijoiden 

saavuttavan tavoitteensa.”

Anton Garrote, 49, Espanja
”Teemme ILCA 7 -luokassa tiivistä yhteistyötä Norjan, Saksan ja Ranskan kanssa, 

ja ILCA 6 -luokassa Norjan ja Belgian kanssa. Tavoitteenamme on nostaa suoma-

laiset palkintokorokkeelle molempien luokkien EM- ja MM-kilpailuissa.”

Tomasz Januszewski, 33, Puola
”49er FX -luokassa tavoitteenamme on vahvistua, saada itseluottamusta ja kerätä 

vastustajiemme kunnioitusta. Sen myötä Pariisin olympialaiset ovat meille vain 

tavallinen, menestyksekäs päiväkävely.”

Suomalaista osaamista
Kuvan rullagenua on uusi, mutta 
harmaantunut isopurje on vuodelta 
1996. Eino Antinoja rakensi 
Lygaian v. 1967.

Parhaista materiaaleista leikatut, Parhaista materiaaleista leikatut, 
huolella viimeistellyt purjeet 
kestävät vuosia pidempään. 

Laatu on oikeaa taloudellisuutta.

WB-Sails Oy
Veneentekijäntie 2,  00210 Helsinki
09-621 5055         info@wb-sails.. 

Kilpailukalenteri 2022
1.-9.4.             51 Trofeo Sofia, maailmancup, Palma, Espanja 

23.-30.4.        TPM Regatta, Hyeres, Ranska

15.-22.5.          iQFoil EM-kisat, Torbole, Italia

21.-28.5.          ILCA 7 MM-kisat, Riviera Nayorit, Mexico 

1.-5.6.              Allianz Regatta, maailmancup, Almere, Hollanti 

22.-26.6.         Kieler Woche, Kiel, Saksa

1.-10.7.             49er, 49erFX, Nacra 17 EM-kisat, Aarhus, Tanska

8.-15.7.            Allianz 2022 Youth Worlds, Hague, Hollanti 

31.8.-5.9.         49er, 49erFX, Nacra 17 MM-kisat, Nova Scotia, Kanada

25.9.-2.10.       Formula Kite EM-kisat, Nafpaktos, Kreikka

8.-16.10.           Formula Kite MM-kisat, Poetto Beach, Italia

10.-17.10.         ILCA 6 MM-kisat, Qingdao, Kiina

15.-22.10.        iQFoil MM-kisat, Brest, Ranska

14.-21.11.          ILCA 6 & 7 EM-kisat, Hyeres, Ranska

*Aikataulut voivat elää koronatilanteen mukaan.
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S
uomen Purjehdusliigan suosio on kasvanut 
viime vuosina rutkasti, ja kolmen semifi-
naalin sekä naisten ja nuorten karsintojen 
lisäksi järjestetään nyt myös kaksi yleistä 
karsintaa. Viime vuonna mukana oli kaik-

kiaan 23 eri seuraa ympäri maan.
Purjehdusliigassa mitellään seurojen Suomen mes-

taruudesta sekä kansainvälisestä edustuksesta Sailing 
Champions Leagueen. Kisan hienous piilee hauskassa 
formaatissa ja tiimityössä, eikä seurajoukkueeseen liitty-
essä tarvitse välttämättä olla aiempaa kilpapurjehdusko-
kemusta. Semifinaalit ja finaalit purjehditaan sporttisilla 
J/70-veneillä. 

Lue lisää ja ilmoita seurasi mukaan 15.2.2022 mennes-
sä: spv.fi/purjehdusliiga

I
ntresset för Finlands Seglingsliga har ökat dramatiskt 
under de senaste åren. Utöver tre semifinaler och uttag-
ningar för damer och ungdomar ordnar vi nu också två 
allmänna uttagningar. Senaste år deltog sammanlagt 23 
olika föreningar från hela landet. 

I Seglingsligan tävlas om Finska mästerskapet och om rätt-
en att få representera Finland i Sailing Champions League. Det 
fina i ligan är det intressanta formatet och teamarbetet. Alla 
som är med i föreningens lag behöver inte nödvändigtvis ha 
tidigare erfarenhet av kappsegling. Semifinalerna och finaler-
na seglas i sportiga J/70- båtar. 

På spv.fi/purjehdusliiga hittar du mera information. An-
mäl din förenings lag senast 15.2.2022. 

Purjehdusliiga 2022
Karsinnat:
18.-19.6. Wasa Summer Cup, Yleinen karsinta (J22)

15.-17.7. Mariehamnsregatta, Yleinen karsinta (J70)

Naisten ja nuorten karsintojen päivämäärät 

ja paikat päätetään myöhemmin.

Semifinaalit:
20.-21.8. TaPS, Tampere (J70)

3.-4.9. TPS, Turku (J70)

10.-11.9. WSF, Vaasa (J70)

Finaali:
23.-25.9. ÅSS, Mariehamn (J70)

Samla ihop ett lag för din förening och anmäl dig till 
Seglingsligan senast 15 februari! 

Tule mukaan 
Purjehdusliigaan!
Kerää seurasi tiimi kokoon ja ilmoittaudu 
Purjehdusliigaan 15. helmikuuta mennessä!

TEKSTI IINA AIRIO  KUVAT PEPE KORTENIEMI/SPV ÖVERSÄTTNING PATRICK ANDERSSON

Kom med 
i Seglingsligan!

Seglingsligan 2022:
Uttagningar: 
18.-19.6. Wasa Summer Cup, Allmän uttagning (J22) 

15.-17.7. Mariehamnsregattan, Allmän uttagning (J70) 

Datum och plats för uttagningarna för damer och 

ungdomar meddelas senare. 

Semifinaler: 
20.-21.8. TaPS, Tammerfors (J70) 

3.-4.9. TPS, Åbo (J70) 

10.-11.9. WSF, Vasa (J70) 

Final: 
23.-25.9. ÅSS, Mariehamn (J70)
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K
auden 2021 kilpaveneilyn 
F1-kausi ajettiin päätök-
seen marraskuun lopussa 
Portugalin Figueira da Fo-
zissa. Koronapandemian 

vuoksi kolmeen osakilpailuun jäänyt sarja 
antoi suomalaisittain herkulliset asetelmat 
ensi kauteen. 

Gillman Racingiä edustava Alec Weck-
ström paransi otteitaan kisa kisalta ja si-
joittui viimeisessä osakilpailuissa komeasti 
toiseksi ja MM-sarjan kokonaistuloksissa 
viidenneksi. Sijoitukset ovat melkoinen 
saavutus. Kyseessä oli vasta Weckströmin 
kolmas startti F1-sarjassa. Weckström ajoi 
vielä edellisenä vuonna F4-sarjaa ja nousi 
2021 kilpailemaan kuninkuusluokkaan.

Vuoden tulokkaaksi valittu Weckström 
ei ollut yllättynyt, että vauhtia löytyy myös 
F1-luokassa.

- Olen ajanut jo pienenä poikana kil-
paa kansainvälisellä tasolla ja on tuttua 
hommaa ajaa kovia kuskeja vastaan. Ki-
savauhtimme kuitenkin yllätti. Tiesin, että 
yksittäisten kierrosten tasolla pystyisimme 
haastamaan, mutta yllätyin, kuinka hyvin 
pärjäsimme myös kilpailussa.

Alkavan kauden kilpailukalenteri odot-
taa pandemiatilanteesta johtuen vielä lopul-
lista vahvistumistaan, mutta varmastikin 
ajamaan päästään enemmän kuin viime 
vuonna. Millaiset odotukset ja tavoitteet 
sinulla on ensi kauteen?

- Korkealla! Katsotaan mihin rahkeet 
riittävät. Moottoriurheilussa tekniset mur-
heet ja kolarit saattavat yllättää, mutta kun 

Alec Weckström ja Kalle Viippo osoittivat olevansa F1-tason kuljettajia ja 
potentiaalisia menestyjiä tulevina vuosina. Lajilegenda Sami Seliö puoles-
taan tavoittelee ensi kaudella jo kolmatta maailmanmestaruuttaan.

F1-tulokkailta 
myrskyvaroitus

TEKSTI TUOMAS FINNE   KUVAT CHRIS DAVIES, SIMON PALFRADER

 Suomalaiset värit ovat vah-
vasti edustettuina F1-sarjassa 
jatkossakin. Kuvassa F1-tulok-
kaaksi valitun Alec Weckströ-
min menopeli.

 Sami Seliö ja Jonas Anders-
son: Pystyykö Sami Seliö (vas) 
haastamaan hallitsevan maail-
manmestarin Jonas Andersso-
nin?

korkealle tähtää niin eiköhän siitä ihan hyvä 
tule, Weckström sanoo.

Vastassa on monia mestaruuksia voitta-
neita kokeneita kuljettajia kuten Sami Seliö. 
Miten nämä herrat lyödään?

- Kuten muussakin urheilussa, lahjoja 
täytyy olla. Myös taustajoukot, perhe sekä 
moottoriurheilussa erityisesti kontaktien 
täytyy olla kunnossa. Loppujen lopuksi 
menestystä voi tulla, kun kaikki tehdään 
sen eteen, että ollaan joku päivä maailman-
mestareita. Ja tehdään töitä enemmän kuin 
kukaan muu, Weckström linjaa.

Toinen suomalaistulokas, Team 
Swedenissä ajava Kalle Viippo teki 
myös vaikutuksen nousten kuuden-

neksi kauden kahdessa päätöskilpailussa ja 
MM-sarjan kokonaistuloksissa sijalle yh-
deksän.

- Epäonneakin oli mukana. Kisasijoituk-
set olivat hyvät, mutta aika-ajot ja harjoi-
tukset menivät tekniikkamurheiden vuoksi 
penkin alle, summaa Viippo kulunutta 
kautta.

Maailmanmestaruuteen ajoi Viipon 
tallikaveri, ruotsalainen konkari Jonas 
Andersson. Uralleen tavoitteeksi Viippo 
ilmoittaa maailmanmestaruuden, mutta 
malttiakin löytyy.

- Koetetaan ensi kaudella päästä aja-
maan niin paljon kuin vauhtia löytyy. Meillä 
on Jonaksen kanssa sama kalusto alla, jo-
ten siinäkin mielessä on kaikki edellytykset 
pärjätä. Katsotaan mihin asti ensi kaudella 
päästään - aika näyttää.

F1-luokan kaksinkertainen maailman-
mestari Sami Seliö antaa tunnustusta uu-
sille tulokkaille.

- Oli hienoa nähdä uudet suomalaiset 
kuskit mukana. Lahjat ja vauhti tälle tasol-
le löytyvät ehdottomasti. Toivon kavereille 
rauhallisuutta ja malttia. Lyhyt kausi ei vielä 
anna ihan oikeaa kuvaa lajin haastavuudes-
ta, Seliö sanoo.

Seliö ajoi kauden kilpailut vakuuttavas-
ti, mutta oli Portugalissa epäonninen ja jäi 
MM-pisteissä sijalle seitsemän. Kauden 
avausosakilpailun kolmas sija osoitti, että 
vauhti on tallella. Ensi kauteen lähdetään 
kutkuttavissa asetelmissa.

- Tavoitteita ei ole voinut moneen vuo-
teen tarkistaa. Kolmas maailmanmestaruus 
on tähtäimessä. Lähellä se on ollut jo monta 
kertaa. Epäonni ja tekniikkamurheet kuu-
luvat moottoriurheiluun, mutta siihenkin 
nähden melkoisia harmeja on ollut. Ensi 
kautta ajatellen näyttää hyvältä. Tiimissä on 
hyvä henki ja olemme saaneet paljon aikai-
seksi. Kärki on tasoittunut vuosien saatossa. 
Sarjassa on paljon kuljettajia, jotka pystyvät 
ajamaan voitosta. Vauhti meillä on kunnos-
sa, mutta tuuriakin tarvitaan, Seliö kertoo.

Suomalaisedustuksen alkavalla kaudel-
la täydentää Seliön tallikaveri, pitkän lin-
jan F1-kuljettaja ja Seliön tallikaveri Filip 
Roms, joka jäi epäonnisen kauden koko-
naistuloksissa sijalle 18.

Seuraa F1-kilpailuita osoitteessa f1h2o.
com ja suomenkielisiä juttuja kilpailuista 
sivuillamme spv.fi.
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TEKSTI TUOMAS FINNE   KUVA SAKU SYDÄNMAANLAKKA

Uusi GT10 on kansainvälinen kilpave-
neilyluokka, jolla voi aloittaa kilpaile-
misen jo kahdeksanvuotiaana.

Suomalainen veneluokka 
kansainväliseksi
Tämä on hieno kunnianosoitus suomalaiselle kilpaveneilylle, kertoo 
F1-luokan kaksinkertainen maailmanmestari Sami Seliö.

S
uomalainen SJ10 on saamas-
sa UIM:n (Union internatio-
nale motonautique) hyväk-
synnän kansainväliseksi 
kilpaveneluokaksi ja tullaan 

jatkossa tuntemaan nimellä GT10. Luokka 
on suunnattu 8–12-vuotiaille ja siinä aje-
taan 10hv:n moottorilla. Nopeus nousee 
yli 50 kilometriin tunnissa.

SJ10:n kehitti Niilo Seliö suomalaiseksi 
kilpaveneilyn aloitusluokaksi jo 30 vuotta 
sitten. Luokan kansainvälistämisen merkit-
tävin edistäjä on Niilon poika, F1-luokan 
kaksinkertainen maailmanmestari Sami 
Seliö, joka kertoo hankkeen taustoista.

- Olemme vuosia ehdottaneet UIM:lle 
kotimaisen SJ10-luokan kansainvälistämis-
tä. Aika oli vihdoin kypsä. Nyt aloitetta ai-
emmin vastustaneetkin maat olivat hyväk-
syvällä kannalla.

- Tietoisuus luokasta on levinnyt sitä 
kautta, että olen vienyt näitä veneitä ulko-
maille, esimerkiksi Arabiemiraatteihin, Por-
tugaliin ja Liettuaan. Maailmalla on myös 
nähty, kuinka Suomessa SJ10-luokan kautta 
on saatu paljon lapsia ja nuoria lajin pariin. 
GT10:n myötä saamme kansainvälisen, vä-
hän pienemmillekin lapsille sopivan luokan, 
Seliö kertoo.

GT10 on yksityyppiluokka, jolla tarkoi-
tetaan, että veneet ovat täsmälleen saman-
laisia. Tämä avaa hienot mahdollisuudet 
kansainväliselle kilpailemiselle ja harjoit-
telulle.

- Kilpavenepuolella tällaista ei ole en-
nen nähty. Kun GT10-veneitä alkaa olla 
maailmalla laajemmin saatavilla, tarjoutuu 
ympärivuotiselle kilpailemiselle ja harjoit-
telulle aivan uudenlaiset edellytykset. Ka-
luston kuljettaminen ei ole useimmille rea-

listinen mahdollisuus. Tässä lanseerataan 
ikään kuin kilpaveneilyn optimistijollaa, 
Seliö sanoo.

Luokalle on syytä povata valoisaa tule-
vaisuutta.

- Kyselyitä on tullut kovasti jo monista 
maista. Ottaa luonnollisesti aikansa, ennen 
kuin luokka kunnolla leviää. Ensi kesänä 
saatetaan jo päästä ajamaan luokan ensim-
mäisiä arvokisoja. Tämä on hieno saavutus 
ja kunnianosoitus suomalaiselle kilpavenei-
lylle, Seliö summaa.

Ratamoottoriveneilyn SM-sarja näkyy suorina lähetyksinä ISTV:stä ja
Ruudusta, koosteet kisojen jälkeisenä lauantaina AlfaTV:stä. 

Offshorekilpailut järjestää Porvoon Moottorivenekerho  ja Imatran
Venekerho yhteistyössä RaceWKND!:n kanssa.  

Tervetuloa seuraamaan! 
 

www.racewknd.com
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S
ami Reinikainen on kon-
karikuski, joka on kilpaillut 
useissa veneluokissa jo vuo-
desta 1999 alkaen. Viime 
kauden kruunasi F4-luokan 

maailmanmestaruus. Myös RaceWKND!:n 
promotoimassa SM-sarjassa jälki oli va-
kuuttavaa: voitto heti avauskilpailuissa ja 
sarjan loppusijoituksissa niukka toinen sija.

Samin tyttärellä Adele Servinillä, 11, 
on myös takanaan hieno kausi. SJ10-luokan 
SM-sarjan kokonaiskilpailussa tuli toinen 
sija ja kauden päätöskilpailusta Kotkasta 
voitto.

Kilpaveneily on kivaa
Adele Servin aloitti kilpaveneilyn yhdek-
sänvuotiaana, kun isä vei hänet kokeile-
maan SJ10-venettä. 

- Se oli mielestäni todella hauskaa. Ihan 
aluksi jännitti aika paljon enkä uskaltanut 
ajaa tarpeeksi kovaa. Mutta kun kokeilin 
uudestaan, niin aloin oppia ja se oli todel-
la kivaa. Isäni on opettanut, 
miten venettä ajetaan eri ti-
lanteissa ja miten korjataan, 
jos jotain menee rikki, Adele 
kertoo.

- Parasta on, kun saa jakaa 
onnistumisen ja innostuksen 
fiilikset, mitkä juniori har-
rastuksesta saa. Yhdessä tou-
huaminen on todella palkit-
sevaa. Ajaminen on hauskaa 
myös kisojen ulkopuolella. 
Testaamisesta ja kokeilemi-
sesta saa paljon kipinää ja 
inspiraatiota, Sami Reinikai-
nen kertoo.

Mestari ja kisälli
F4-luokan hallitseva maailmanmestari Sami Reinikainen laittaa ajohanskat 
naulaan ja keskittyy jatkossa tyttärensä Adele Servinin kilpaveneilyharras-
tukseen. Nyt he kertovat, millainen harrastus kilpaveneily on.

TEKSTI TUOMAS FINNE  KUVAT OSCAR LINDELL/ STUDIO LINDELL, VILMA SAVELA/ RACEWKND!

Pelätä ei tarvitse
Kilpaveneily on vauhdikas laji, joka sivusta-
katsojan silmiin saattaa näyttää hurjaltakin. 
Adele ja Sami kertovat, ettei ratin takana 
tarvitse pelätä.

- Ei ajaessa pelota koskaan, mutta startit 
jännittävät kyllä. Heti startin jälkeen, kun 
on päässyt vauhtiin, niin sitten on vain tosi 
hauskaa, Adele kertoo. 

- Kaikissa harrastuksissa on omat vaa-
ransa, mutta kyllä kilpaveneily on lapsille 
erittäin turvallinen laji. En tiedä onko jun-
nupuolella ollut milloinkaan vakavaa on-
nettomuutta, Reinikainen toteaa.

Yllättävän helppoa aloittaa
Monissa veneseuroissa järjestetään viime 
vuonna startannutta Lasten Veneilykoulua, 
jossa harrastuksen pariin on helppo tulla. 
Isoja investointeja laji ei vaadi.

- Aloittaa voi hyvin vaikka vuokraka-
lustolla. Tällöin ei itse tarvitse hankkia oi-
keastaan muuta kuin ajovarusteet. Seurat 

järjestävät veneilykouluja ja RaceWKND!:n 
kautta saa myös hyvin apua, jos lähtee ka-
lustoa hankkimaan. Kilpaveneilyväki on 
avuliasta porukkaa, joten aina kannattaa 
kysyä vinkkejä, Reinikainen kertoo.

Jännittävä ensi kausi
Adele siirtyy ensi kaudeksi 10-16-vuotiaille 
tarkoitettuun GT15-luokkaan. Veneen te-
ho, paino ja nopeus nousevat. 

- Adele kävi jo syksyllä kokeilemassa, 
miltä vene tuntuu ja ajo näytti hyvältä. Kus-
kille on iso harppaus, kun kalusto menee 
uusiksi, Reinikainen kertoo.

Iso harppaus on edessä myös isällä, kun 
ratin takaa siirrytään varikon puolelle. Näh-
däänkö Reinikaista vielä kilparadoilla?

- On se hyvinkin mahdollista. Maail-
manmestaruus F4-luokassa oli haaveenani 
siitä asti, kun kilpaveneilyn aloitin ja se on 
nyt saavutettu. Toki isommatkin luokat 
ovat kiinnostaneet, mutta sinne ei pääse 
pelkällä työllä vaan tarvitaan melkoisesti 

myös pelimerkkejä, Rei-
nikainen sanoo.

Vaikka ensi kauden 
F4-sarjassa ei enää nähdä 
maailmanmestari Reini-
kaista eikä kaksinkertaista 
maailmanmestari Alexan-
der Lindholmia, on lu-
vassa jälleen kovatasoinen 
ja kiinnostava kausi.

- Maailman parasta F4-
sarjaa ajetaan Suomessa 
myös ensi kesänä, Reini-
kainen lupaa.
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On tärkeää, että jokainen lapsi voi 
nauttia vesillä liikkumisesta ja 
saada ikimuistoisia kokemuksia 

lajin parissa. Lasten harrastamisessa keski-
össä ovat liikunnan ilo, tasapuolisuus sekä 
toiminnan turvallisuus. Vastuu näiden to-
teutumisesta on kaikilla junioritoiminnassa 
mukana olevilla.

Onnistumisilla  
iloa liikunnasta
Harjoituksiin on kiva mennä ja siellä oppii 
uutta. Harjoituskavereiden kannustaminen 
ja tsemppaaminen ovat tärkeä osa onnistu-
neita harjoituksia. Kilpailutilanteessa tulos 
ei ole tärkeintä, vaan uuden oppiminen ja 
kehittyminen.
 
Tasapuolisesti vesillä ja rannassa
Harrastustoiminnassa jokaista tulee koh-
della tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti 
riippumatta muun muassa sukupuolesta, 
etnisestä taustasta, vammasta, seksuaali-
sesta suuntautumisesta tai taloudellisesta 
tilanteesta. Jokainen on tervetullut omana 
itsenään.

Reilusti vesille
Rehti käyttäytyminen harjoituksissa ja kilpailuissa on kivan harrastuksen 
perusta. Tutustu SPV:n Reilusti vesille -materiaaliin ja ota neuvot haltuun.

TEKSTI LAURA SANTALA

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 ”Tule mukaan!” -välilehden alta 

sivulla lastenpurjehduskoulu.fi. 

 
Nollatoleranssi kiusaamiselle
Toiminnassa on nollatoleranssi kiusaami-
selle ja syrjivälle käytökselle – niin aikuis-
ten kuin lastenkin kesken. Minkäänlaista 
kiusaamista, häirintää tai muuta epäasi-
allista käytöstä ei hyväksytä keneltäkään 
toiminnassa mukana olevalta lapselta tai 
aikuiselta.
 
Reilua peliä toiset 
huomioiden
Toisten ihmisten kunnioitus, rehellisyys 
ja oikeudenmukaisuus ovat osa reilua toi-
mintaa niin harjoituksissa kuin muissa ta-
pahtumissakin, kuten kilpailuissa ja kilpai-
lumatkoilla. Seuralle ja harjoitusryhmille 
on hyvä tehdä pelisäännöt, joiden mukaan 
harjoitusryhmissä toimitaan. Kilpapurjeh-
dussäännöillä varmistetaan, että kilpailu on 
tasapuolinen kaikille osallistujille. Sääntöjen 
noudattamisen lisäksi on tärkeää myös kun-
nioittaa muita kilpailijoita, tuomareita sekä 
kilpailunjärjestäjiä.

 
Yhdessä ympäristön asialla
Harrastus- ja kilpailutoiminnassa huomioi-

daan ja kunnioitetaan ympäristöä. Sataman 
siistinäpito ja roskien tuominen vesiltä ta-
kaisin rantaan kierrätykseen ovat osa sitä.

 
Lue lisää: spv.fi/vastuullisuus

 
 

Junioripurjehtijan taitomerkeillä voit seurata taitojen oppimista aina vihreältä starttitasolta 

punaiseksi taituriksi.

Vihreä merkki
Vihreän tason purjehtija tarvitsee vielä paljon ohjaajan avustusta kaikissa harjoituksissa. 

Purjehdusharjoituksia tehdään ainoastaan kevyessä (1-5 m/s) tuulessa. Kovemmalla tuulella 

jollan käsittelyä harjoitellaan ilman rikiä tai rannassa simulaattorilla. Vihreällä tasolla purjeh-

tija oppii purjehduksen perusperiaatteet, erottaa vendan ja jiipin toisistaan sekä ymmärtää 

tuulen vaikutuksen purjeeseen.

 

Sininen merkki
Sinisellä tasolla purjehtija pärjää jo osan ajasta itsenäisesti, ilman ohjaajan jatkuvaa valvon-

taa. Sinisen tason purjehtijalla on kuitenkin vielä opittavana paljon uusia taitoja, joita hänen 

tulee opetella ohjaajan valvonnassa. Purjehdusharjoituksia tehdään myös keskituulessa 

(6-8 m/s). Sinisellä tasolla purjehtija osaa arvioida omia taitojaan, kuten missä olosuhteissa 

hän pystyy hallitsemaan jollan sekä osaa reagoida yllättäviin tilanteisiin.

 

Punainen merkki
Punaisen tason purjehtija on jo taitava jollan käsittelijä ja hallitsee jollakäsittelyn kevyestä 

keskituuleen. Purjehtija harjoittelee myös kovalla (yli 8 m/s) tuulella, mutta kovassa tuules-

sa hän tarvitsee ohjaajan läsnäoloa. Punaisen tason purjehtija on teknisesti taitava, mutta 

taidot tarvitsevat hienosäätöä ja paljon toistoja.

 

Taitomerkkejä voit suorittaa Lasten purjehduskoulussa sekä seuran purjehdusharjoituksis-

sa. Taitoihin voit tutustua tarkemmin Junioripurjehtijan harjoituskirjasta, jonka saat omalta 

seuraltasi.

HOI SEURATOIMIJA! Junioritoiminnan 
materiaalitilauskysely on tulossa maaliskuus-
sa, seuraathan sähköpostiasi.

Taitomerkeillä taitavaksi

LÄS PÅSVENSKASPV.FI/NAUTIC

REILUSTI
VESILLE

ONNISTUMISILLAILOA LIIKUNNASTA

TASAPUOLISESTI VESILLÄ JA RANNASSA

YHDESSÄ YMPÄRISTÖN ASIALLA

NOLLATOLERANSSI KIUSAAMISELLE

REILUA 
PELIÄ TOISET HUOMIOIDEN

KIITOS, ETTÄ OLET TOTEUTTAMASSA 
VASTUULLISTA JUNIORITOIMINTAA!
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Lasten veneilykoulun kurssit ovat hauskin ja helpoin 

tapa oppia veneilyn alkeet. Taitoja opitaan turvallises-

sa ympäristössä koulutettujen ohjaajien opastuksella. 

Alkuun tutuksi tulevat vesillä liikkuminen ja moottorive-

neen hallinta erilaisissa tilanteissa. 

   Lasten veneilykoulu on Suomen Purjehdus ja Veneily 

ry:n jäsenseurojen konsepti, jonka tavoitteena on järjes-

tää korkealaatuista veneilyn alkeisopetusta ympäri Suo-

men. Seurat järjestävät Lasten veneilykoulua kursseina 

tai viikkoharjoituksina. 

   SPV tarjoaa seuroille ohjaajien koulutuksen ja kon-

septiin kuuluvan aineiston. Koulu on tarkoitettu noin 

7-12-vuotiaille. Aiempaa veneilykokemusta ei tarvita. 

Kurssitarjonta eri-ikäisille sekä kurssien hinnat voivat 

vaihdella seurojen välillä. Tutustu seurojen kurssitar-

jontaan osoitteessa spv.fi/lastenveneilykoulu ”Tule 

mukaan!” -välilehden alta.

   RaceWKND! ja Mercury Marine ovat mukana toimin-

nassa. Seurojen on mahdollista saada Mercury Marinelta 

Lasten veneilykoulun käyttöön RIB-veneet moottorei-

neen, jolloin käytännön järjestelyt venekerhojen kanssa 

hoitaa RaceWKND!.

Ratamoottoriveneilyn voi 
aloittaa jo kahdeksanvuotiaana 
Ratamoottoriveneilyn parista löytyy paljon yhteistä puuhaa ja seik-
kailuja lapsille sekä heidän vanhemmilleen. Alkuun pääset parhaiten 
Lasten veneilykoulun kautta. Lue lisää alta ja edellisten sivujen kil-
paveneilyjutuista!

Offshore-luokkiin seuran 
ja Vauhtiveneilijöiden avulla
Kilpamoottoriveneilyn avomeri- eli offshore-luokissa kilpailemisen 
voi aloittaa 13-vuotiaana. Nuorisoluokkana toimii kansainvälinen 3J, 
jossa ajetaan 60 hevosvoiman moottorilla.

Parhaiten alkuun pääset paikallisen veneseuran kautta. Kannattaa 
ottaa yhteyttä ja tiedustella, millaista toimintaa tai mahdollisuuksia 

LÄS PÅSVENSKASPV.FI/NAUTIC

Haluatko kilpaveneilijäksi?
Kilpaveneily on vauhdikas harrastus, jossa alkuun 
pääsee yllättävän helposti ja halvalla. 

Lasten veneilykoulu – kesän hauskin harrastus

heillä olisi tarjolla offshore-kilpaveneilyyn.
Vinkkejä ja opastusta kannattaa kysyä myös Suomen Vauhtive-

neilijät ry:n Facebook-sivulta. Sieltä tavoitat hyvin lajin konkareita 
ja aktiiveja, jotka neuvovat sinua turvallisen harrastuksen alkuun. 
Ryhmästä löydät myös tietoja vauhtivenetapahtumista ja kilpailuis-
ta. Sivu toimii myös myyntipalstana erilaisille vauhti- ja kilpavene-
tarvikkeille, veneille ja moottoreille.

Offshore-kilpaveneilyyn vauhdikkaaseen maailmaan voit tutus-
tua Kalkkirannassa 11. kesäkuuta ja Imatralla 3.-4. syyskuuta.

Rinnallasi, kun haluat keskittyä
veneilyn parhaisiin hetkiin.

Laske hinta vakuutukselle

if.fi/spv

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

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

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

Täyskaskoon

heti 60 % 
bonus!

venevakuutus_210x280_Nautic_02.indd   3 4.1.2021   12.28
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”R
uokailu on meillä olennainen osa kesälo-
mapurjehduksia, ei vain energiantarpeen 
tyydyttämistä. Aiemmin pienemmälläkin 
purjeveneellämme (Albin Express) panos-
timme ruuanlaittoon, vaikka käytössä oli 

vain kaksiliesinen spriikeitin. Vuonna 2019 veneeseen hankittujen 
aurinkopaneeleiden myötä saimme mukaan jääkaapin, mikä laajensi 
huomattavasti ruuanlaittomahdollisuuksia. 

Nyt meillä on yhteisomistuksessa Baltic 35, jossa on ihana tehdä 
ruokaa, kun käytössä on enemmän laskutilaa, juokseva vesi ja kaa-
sulieden lisäksi myös uuni. 

Ruokailutottumuksemme eivät veneessä kovin paljon eroa sii-
tä, miten syömme kotona. Emme hanki kotiin emmekä veneeseen 
lihaa emmekä lintua, kalaa kylläkin. Maitotuotteita korvaamme 
mahdollisuuksien mukaan kasvispohjaisilla vaihtoehdoilla, sillä ne 
ovat ilmaston ja Itämeren kannalta vähäpäästöisempiä ratkaisuja. 

Käymme syksyisin sienimetsällä ja säilömme suppilovahveroita 
ja tatteja kuivaamalla. Kesälomapurjehdukselle otamme mukaan 
edellissyksyn viimeiset kuivatut sienet, joista teemme erityisesti 
risottoa. Vuonna 2020 veimme pienen purjeveneemme Saimaalle, 
jonka saarista löytyi ällistyttävän paljon herkkutatteja ja kantarelleja. 

Merellä saarista saattaa löytää mustikkaa, vadelmaa ja ahoman-
sikkaa. Saaria kiertäessä on hyvä pitää mukana pakasterasiaa tai 
-pussia marjojen varalta. 

Lapsuuteni kesälomapurjehduksiin Saaristomerellä kuului sa-
vustettu kampela, mutta se katosi lähes kokonaan 1980-lu-
vulla. Nykyään suurinta herkkua ovat paikallisten kalastaji-

en ahvenet. Viime kesän loisteliain ateria nautittiin eräänä tyynenä 
päivänä matkaten moottorilla Seglingestä Föglöhön: Seglingestä 
oli ostettu vastakalastetut ahvenfileet ja naapurisaari Kumlingen 
perunaa. Teimme hyvän sitruunakastikkeen kalalle ja keitetyille 
perunoille ja söimme lounaan sitlodassa, autopilotin hoitaessa oh-
jaamisen. 

Uunia ei vielä viime kesänä käytetty kovin montaa kertaa. Yhte-
nä aamuna paistoimme ihan tavalliset esipaistetut sämpylät uunissa, 
ja lapset kehuivat, että niin hyviä sämpylöitä he eivät olleet koskaan 
aiemmin syöneet. Epäilen, että reissuolosuhteilla oli merkitystä ma-
kuelämyksessä – mutta onhan lämmin leipä aina ihanaa. 

Nykyään on paljon hyviä kasvisvaihtoehtoja, joilla saa tehtyä hel-
posti tuttuja ruokalajeja. Lapsille maistuvat muun muassa monet 
kasvispyörykät, Boltsi-merkkiset kaura-siemenpyörykät ovat suurin 
suosikki. Vehnäproteiinista tehty Vöner on myös varma valinta ja 
maistuu monen erilaisen lisukkeen kanssa: perunan, riisin tai vaikka 
kvinoan. Soijarouheesta ja tomaattimurskasta tehty pastakastike on 
myös nopea ja helppo ruoka. Soijarouheeseen kannattaa sekoittaa 
kasvisliemijauhetta, niin se saa täyteläisemmän maun. 

Perinteikäs purjehdusvälipala on säilykepurkista ongittavat kilo-
hailit saaristolaisleivän päällä. Jos kokki on viitseliäällä päällä, niin 
leipää koristaa tuore basilikanlehti.”

Letut ja vasta pyydetty kala ovat ilmastoasiantuntija Maaria Parryn  
perhepurjehdusten herkkuja.

Vinkkeja venekeit tioon
TEKSTI JA KUVAT MAARIA PARRY

Facebookin Venekokkailu-ryhmästä löydät mainioita ruokavinkkejä.

Kovemman kelin couscous

”En itse pahemmin kärsi merisairaudesta, joten voin 

laittaa ruokaa sisällä myös purjehduksen aikana. Silloin 

toki arvostaa, että ruoka tulee nopeasti ja yksinkertai-

sesti, vaikka pelkkää vettä keittämällä. Yksi tällainen 

kulun päällä syötävä ruoka on marokkolaistyyppinen 

couscous-ateria: pilkon kattilaan paprikaa, kurkkua, 

yrttejä ja kuivattuja taateleita. Kaadan sekaan couscou-

sin (noin 0,5 desilitraa per syöjä) ja sekoitan siihen ras 

el hanout -mausteseosta. Sitten lisään kiehuvaa vettä 

hieman enemmän kuin mitä couscousia on. Kun cous-

cous on turvonnut, lisään reilun lorauksen oliiviöljyä ja 

sitruunamehua sekä sekoitan lopuksi joukkoon pähkinöi-

tä (suolalla ja hunajalla maustetut sopivat tähän erityisen 

hyvin). Ateria kannattaa syödä lusikalla, varsinkin jos 

vähän enemmän merenkäyntiä, niin couscousit pysyvät 

paremmin otteessa.”

Mikään ei ole niin ihanaa kuin hilloletut 
kauniina kesäpäivänä uinnin jälkeen.

Spritz tai shampanja 
maistuu parhaalta ystä-
vien kanssa satamassa.

Luonnonsatamista löytyy 
sieniä ja ahomansikoita.
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V
uokrasimme viime kesänä 
pienen purjeveneen, jossa 
oli spriikeitin, mutta ei jää-
kaappia. Kaivoimme kella-
ristamme esiin sähköllä 

viilentyvän vanhan kylmälaukkun, johon 
mahtui no, hyvin rajallisesti kylmätavaraa. 

Suunnatessamme Turun saaristoon rei-
luksi viikoksi emme olleet varmoja, osuuko 
matkan varrelle juurikaan kauppoja, joten 
latasimme veneen täyteen muonaa. Kaura-
maitoa aikuisten kahveihin, UHT-maitoa 
lapsille, muroja, puurohiutaleita, näkkilei-
pää, tuoretta leipää, säilykkeitä ja tietysti 
herkkuja. Kylmälaukkuun voita, juustoa, 
margariinia ja kasviksia.

Tartuin venekeittiön muonitushaastee-
seen yhden naisen kokkisotana. Oli mahta-
vaa pohtia, miten voimme minimoida tiskiä 
ja kokkaukseen käytettyä aikaa sekä luoda 

Kylmälaukun kanssa
Turun saaristoon
Vaatimattomassa venekeittiössä voi ottaa lungisti.

TEKSTI JA KUVAT IINA AIRIO

sekalaisesta valikoimasta koko perhettä 
miellyttäviä aterioita. Se oli lopulta hel-
pompaa kuin kotona. Kattilallinen pastaa 
tai perunoita, pilkottuja vihanneksia ja esi-
merkiksi tonnikalapurkki auki. Kun olosuh-
teet olivat kotikeittiötä selvästi alkeellisem-
mat, ei ollut tarvetta tavoitella gourmet’ta, 
vaan jopa nirso kahdeksanvuotiaamme taisi 
syödä hyvällä ruokahalulla joka aterian lop-
puun. 

Urakkaa helpotti toki se, että kun keli oli 
paahtavan kuuma, oli kylmä ruoka arvos-
saan. Kukaan ei kaivannut soppia tai raskai-
ta aterioita, mikä oli hyväkin, sillä veneessä 
ei ollut isoja kattiloita. Taputin itseäni olalle, 
kun olin ottanut kotoa mukaan hyvän pui-
sen leikkuulaudan ja terävän veitsen. Nau-
vosta suoraan maatilalta ostetut tomaatit ja 
kurkut pilkkoutuivat kätevästi ja olivat ihan 
mielettömän hyviä tuoreen saaristolimpun 
kanssa (kiitos Korpoströmin kauppa!). 
Nokare voita, ja niin hyvää! Samoin juuri 
maasta nostetut perunat olivat käsittämät-
tömän maukkaita.

Suklaa ja sipsit pitivät mielialaa ja veren-

sokeria korkealla silloin, kun lapsia meinasi 
pidemmällä purjehduksella alkaa uuvuttaa.

Kävimme myös muutaman kerran vie-
rasvenesatamissa syömässä. Seilin, Gullkro-
nan ja Nauvon Tackorkin ravintolat toivat 
odotettua vaihtelua paitsi vaatimattoman 
venekeittiömme muoniin, myös ruoanlait-
to-tiskishow’hun.

Koska kotona lajittelemme kaiken mah-
dollisen, tuntui muovipakkausten ja joskus 
ruoantähteiden heittäminen sekajätteeseen 
aluksi tuskalliselta. Muut pyrimme lajittele-
maan hyvin ja kuljetimme mukana, kunnes 
jossain satamassa oli sopivat kierrätysastiat. 
Omaan veneeseen voisi varmasti luoda pa-
remmankin systeemin esimerkiksi helposti 
haiskahtavalle biojätteelle.

Hauskinta oli huomata reissun päät-
teeksi, että kotiinvietäväksi jäivät vain kui-
varuokapussit. Ensi vuotta ajatellen ne voi 
jättää suosiolla kotiin. Ja jos vuokraveneen 
keittiön varustuksesta ei ole etukäteistietoa, 
suosittelen ottamaan omat suosikkivälineet 
ja -mausteet mukaan. Niillä tulee hyvä ja 
kotoisa fiilis.

Purjehtiessa kovalla helteellä paras 
lounas on joskus helppo lounas.

Gullkronan ravintolassa oli ihana 
istuskella puiden varjossa.

Nopea ”jääkahvi” syntyy sheik-
kaamalla pikakahvia, kylmää 
vettä ja kauramaitoa juomapul-
lossa.

Ahvenanmaa
Wemarin
Puh. 018 129 90

Hanko
Hanko Boat Yard
Puh. 040 011 12 01

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

Top-Boat
(Jollas)
Puh. 010 229 6000

Iniö
Björklund Båtslip
Puh. 02 463 5343

Inkoo
Mainserv
Puh. 050 531 1805

Mekaniska Marin
Puh. 09 221 1014

Joensuu
Kopola Varastointipalvelut
Puh. 050 355 5996

Jyväskylä
Autosähkötyöt Ahonen
Puh. 010 322 0160

Kotka
Veleiro
Puh. 05 210 9555

Kuopio
Konesolmu
Puh. 017 363 1511

Lahti
Vääksyn Konepiste
Puh. 010 271 7411

Lappeenranta
UK Koskimies
Puh. 05 612 9071

Kempsu-Huolto
Puh. 010 28 11 390

Loviisa
Tuomo Lempinen
Puh. 040 071 4049

Naantali
Ajolanranta
Puh. 0207 669 960

Oulu
Fennomotors
Puh. 0400 279 925

Parainen
Damec
Puh. 0400 845 594

Pietarsaari
Kvarken Marin Service
Puh. 0500 669 220

Pori
Jälleenmyyjää etsitään

Porvoo
Tolkkisten telakka
Puh. 010 3877 180

Puumala
SaV Yachts
Puh. 050 364 3111

Raasepori
Nylund’s Boathouse
Puh. 044 987 8588

Rauma

Salo
TopMarine
Puh. 040 053 13 71

Savonlinna
VS-Marin
Puh. 015 273 090

Sideby
Sideby Motor
Puh. 050 436 0786

Taalintehdas
Dalsbruks Båtservice
Puh. 02 466 1400

Tammisaari
Hydrolink Boatcenter
Puh. 050 378 6071

Tampere
WaveMotor
Puh. 010 325 7900

Tornio
Tatun Tarvike
Puh. 020 785 0840

Turku
S-Marin
Puh. 044 725 1065

Uusikaupunki
Salmeri
Puh. 02 842 3353

Vaasa
Hydrolink Boatcenter
Puh. 06 357 5070

Vääksy
Vääksyn Konepiste
Puh. 010 271 7412

volvo penta 
huolto verkostomme

Alkuperäiset 
varaosat ja 

luotettava huolto

asennetuilla 
varaosilla on nyt

2 vuoden 
takuu

Service

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

SUV - Perämoottorihuolto
Huolto: 044 49 499 20
Veneentekijäntie 11
00210 Helsinki
www.pmh.fi 

Yamaha-varaosat, tarvik-
keet ja valtuutettu huolto.
Meiltä saat kaikki alkuperäiset Yamaha-perämoottorien ja 
vesijettien varaosat ja tarvikkeet.
Käytettävissämme on laituritilaa, veneiden nosto- ja 
telakointikapasiteettia sekä huoltoauto, jolla pääsemme 
matkankin päähän.

Tavoitat meidät myös WhatsAppilla 
numerosta: 044 49 499 59

nyt myös:

vesijettihuolto.fi
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KOLME SEURAA, 

KOLME TARINAA

Hei, mita kuuluu?
Seurat tarjoavat koulutusta ja veneilymahdollisuuksia ympäri Suomen. Toi-
minnastaan kertovat seurat Porista, Savonlinnasta ja Helsingistä. 

TEKSTI SEURAT JA TUOMAS FINNE

Kotisatama: Pori
Perustamisvuosi: 1856
Jäsenmäärä: 467
Purjeveneitä: 67
Moottoriveneitä: 44
Kotisivut: bsf.fi

Segelföreningen i Björneborg

S
egelföreningen i Björneborg, 
(BSF) on Suomen vanhin 
urheilu- ja purjehdusseura. 
Purjehtiminen, purjehduk-
sen opettaminen ja tunne-

tuksi tekeminen sekä purjehduskilpailujen 
järjestäminen olivat perustamisen kulma-
kiviä. Tämä perusajatus on ollut seuramme 
kantava voima ja istuu erinomaisesti tähän-
kin päivään.

BSF:n tukikohta sijaitsee kakkos-
tien päässä Kallossa, josta avautuu 
200 kilometrin esteetön meri länteen. 
Maamerkkinämme pidämme Kal-
lossa olevaa Majakkaa. Seuralla on 
laituripaikat noin 70 veneelle. Kallo 
toimii myös tukikohtana harjoituk-

sille ja kilpailuille. Vuosittain tavoittelemme 
järjestettäväksemme yksiä SM-kilpailuita.

Kannustamme aloittelijoita mukaan toi-
mintaamme iästä ja sukupuolesta riippumat-
ta. Seuramme tarjoaa käytettäväksi jäsenmak-
sua vastaan kymmenen optimistia, Laserin, 
Viklan ja kolme 606-venettä. Veneitämme 
käytetään juniorien ja kevytvenelaivueen 
harjoituksissa sekä jokavuotisen purjehdus-
koulun yhteydessä. Mukaan pääsee myös 

kokeneempien purjehtijoiden ”sekamiehis-
töihin” kokemaan yhteisöllistä keskiviikko-
purjehdusta. Pari vuotta sitten kehitetty pe-
rämoottorivenekurssi on myös ollut kysytty 
lisä tarjonnassamme.

Olemme tiivistäneet yhteistyötämme 
koulujen suuntaan tavoittaaksemme nuoria 
purjehduksesta kiinnostuneita. Junioreille 
järjestetään vuosittain leiri seuran saarituki-
kohdassa Katavamaalla Luvian saaristossa. 

Toimintaa pyöritetään aktiivisten seura-
laisten kanssa talkoovoimin ja se yhteinen 
tahtotila onkin erittäin tärkeää nyt ja tulevai-
suudessa sille, että pystymme toteuttamaan 
tarkoitustamme.

Ben Karlemo, kommodori

H
elsingfors segelsällskap 
(HSS) on täyden palvelun 
pursiseura niin kilpa- kuin 
matkapurjehtijoillekin. 

Seura perustettiin 
vuonna 1893 mahdollistamaan kaupungin 
kasvavalle ruotsinkieliselle keskiluokalle mah-
dollisuus harrastaa aiemmin elitistiseksi miel-
lettyä lajia. Nykyään HSS on kansainvälinen 
yhteisö, jonka toiminnassa ja valmennuksessa 
käytetään suomen, ruotsin ja englannin kieltä.

Satamassamme on Pohjoismaiden suurin 
klassikkovenekanta, yli 80 klassikkovenettä. 

Iltapäivän siestahetki Kankaisissa

Jäsentemme käytössä on retki- ja etappisa-
tamat Andö Inkoon saaristossa ja Getören 
Porvoon saaristossa.

HSS on maamme johtavia junioriseuroja, 
jossa yli 150 lasta ja nuorta osallistuu laajaan 
valmennusohjelmaamme. Seurassa on myös 
Suomen laajin purjehduskeskus aikuisille, 
jotka haluavat purjehtia ja harjoitella ilman 
omaa venettä. Keskuksella on 28 koulutus- ja 
harjoitteluvenettä. Tarjoamme korkeatasoista 
koulutusta aloittelijoille kuten myös kokeneil-
le purjehtijoille.

Järjestämme ensi kesänä kymmenen kap-

S
avonlinnan Pursiseura on 
perustettu 1908 nimellä 
Saimaan Purjehdusseura. 
Nykynimellä olemme toi-
mineet vuodesta 1961. Kau-

punkiamme ympäröivät vesialueet saari-
neen tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet 
veneilyyn lähialueilla ja keskeisen sijaintinsa 
ansiosta koko Saimaan vesistössä.

Kaupunkitukikohtamme on Laitaatsil-
lassa syväväylän vieressä. Alueella on seu-
ran jäsenten veneille laituri- ja talvisäilytys-
paikkoja, varastorakennus sekä grillikatos. 
Saaritukikohtamme Iso Kankaisen Saares-
sa on suosittu kesäiltojen piipahduspaikka 
saunoineen ja grilleineen. 

Keväisin, heti veneiden laskun jälkeen 

alkavat tiistaipurjehdukset ja jatkuvat koko 
kesän lukuun ottamatta heinäkuuta, joka on 
omistettu ”omille retkille”. Kauden avajais-
ten yhteydessä on Kankaisissa Lipunnos-
topurjehdus, jolloin viimeistään saadaan 
talven aikana rypistyneet purjeet sileiksi.

Heinäkuun alussa purjehdittiin osanot-
tajamäärältään Saimaan suurin kölivenekil-
pailu, Oopperaregatta. Se kuuluu Saimaa 
Ranking -ohjelmaan ja on samalla myös Sa-
von Regatta -kilpailusarjan päätöskilpailu.

Purjehtijoiden kilpailumatkat Ranking-
kisoihin eri puolille Saimaan vesistöä ja 
moottoriveneilijöiden eskaaderit yhdessä 

Savonlinnan 
Pursiseura
Kotisatama: Laitaatsilta                                                    
Perustamisvuosi: 1908
Jäsenmäärä: 240
Purjeveneitä: 38
Moottoriveneitä: 77
Kotisivut:  
savonlinnanpursiseura.fi

sovittuihin kohteisiin antavat tuntumaa 
matkapurjehdukseen ja onhan se kanava 
auki merellekin. 

Kauden päätöstä vietetään totuttuun ta-
paan Kankaisissa. Ensin purjehdittiin seu-
ran mestaruudesta ja saunan jälkeen illal-
lisella oli tarjolla perinteisesti rosvopaistia. 
Lokakuun puolivälissä koitti sitten se hai-
kea hetki, kun veneet matkasivat nosturin 
liinoissa talvipukeilleen. Lohtua toi, kun ha-
lontekotalkoissa mietti ensi kesän kipakoita 
löylyjä Kankaisten kiukaista.

Pertti Ronkanen, kommodori

Helsingfors  
segelsällskap
Perustettu: 1893
Jäsenäärä: 1 200
Veneitä: 350
Verkkosivut: helsinkisailing.com

paletta viikonlopun kestoista alkeiskurssia, 
joissa on sekä teoriaa että käytännön kou-
lutusta. Kuka tahansa voi ilmoittautua kurs-
sille, jonka jälkeen on mahdollisuus jatkaa 
oppimista viikkoharjoituksissa, joita on eri 
tasoryhmille kaksi kertaa viikossa.

Tänä keväänä järjestämme jäsenillemme 
myös SPV:n Veneilijäkurssin, jossa on myös 
kaksi iltaa pienellä moottoriveneellä harjoit-
telua. Näistä ovat kiinnostuneita junioreiden 
vanhemmat ja osa kokeneistakin veneilijöistä 
haluaa verestää osaamistaan. 

SSP tarjoaa jäsenilleen laadukkaat 
satama- ja telakointipalvelut Laita-
karin kotisatamassa
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Veneilyn positiiviset vaikutukset
Tutkimuksen mukaan veneily on merkittävä työllistäjä ja matkailutulojen lähde.

TEKSTI TUOMAS FINNE

S
aaristoasiain neuvottelu-
kunta teetti Veneilyn tulo- ja 
työllisyystutkimuksen, jonka 
asiantuntijoina tutkimuksen 
laatimisessa ovat olleet Ve-

nealan Keskusliitto Finnboat ry, Pidä Saa-
risto Siistinä ry sekä Suomen Purjehdus ja 
Veneily ry. Tutkimukseen vastasi yli 1 500 
veneilijää rannikolta ja sisävesiltä.

– Vesilläliikkujia on moninkertainen 
määrä tutkimuksen otantaan verrattuna. 
Rekisterissä on Suomessa yli 200 000 venet-
tä. Todelliset luvut ovat siksi huomattavasti 
tässä osoitettua suuremmat, jopa miljardi-
luokkaa, sanoo Venealan Keskusliitto Finn-
boat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo.

– Tutkimus avaa kattavan ja huip-
pukiinnostavan näkymän veneilyn 
taloudelliseen merkitykseen. Tavoit-
teenamme oli selvittää venematkailun 
talouteen liittyvä kokonaiskuva venei-
lijöiden, kuntien ja matkailuyritysten 
näkökulmasta. Uskomme, että tulok-
sista on hyötyä venematkailun ja siihen 
liittyvien elinkeinojen kehittämisessä ja 
esimerkiksi aluesuunnittelussa, kertoo 

Saaristoasiain neuvottelukunnan pää-
sihteeri Elina Auri maa- ja metsäta-
lousministeriöstä.

 

Tutkimuksen mukaan merkittävim-
mät rahankäyttökohteet ovat poltto-
aineet, ravintola- ja kahvilapalvelut, 

huolto- ja korjauspalvelut, elintarvikkeet 
sekä kestokulutustavarat. Kaupan sektori 
oli yhteenlaskettuna suurin hyötyjä yli 87 
miljoonalla eurolla vuodessa.

Veneilijät toivovat vierassatamiin jättei-
den kierrätyspisteitä ja septitankkien tyh-

jennyspalveluja, WC-palveluja, juomavesi-
pisteitä sekä polttoaineen tankkausasemia. 
Myös ostosmahdollisuuksia ja ravintolapal-
veluja kaivattiin lisää.

– Tutkimus osoittaa, että veneilijät ovat 
vastuullista väkeä ja odottavat ympäristön 
huomioon ottavia palveluita. Nämä ovat 
myös merkittävä mukavuustekijä matka-
veneilyssä. Sijoitukset satamien infrastruk-
tuuriin ja palveluihin ovat paitsi ympäris-
töteko myös kannattavaa matkailun edis-
tämistä, sanoo Pidä Saaristo Siistinä ry:n 
toiminnanjohtaja Aija Kaski.

Osana tutkimuskokonaisuutta laa-
dittiin Elinkeino- ja kuntakysely, 
jonka mukaan jopa 86 prosent-

tia yrityksistä ja kunnista pitää vierassata-
mien matkailumerkitystä melko tai erittäin 
tärkeinä. Kaksi vastaajaa kolmesta näkee 
venematkailussa paljon tai hyvin paljon 
kasvumahdollisuuksia. Vastaajista 30 pro-
senttia aikoo investoida venematkailun 
palveluihin tai infraan seuraavan kahden 

400 miljoonaa euroa. Niin paljon 
kasvava veneilyharrastus tuo kuntiin matkailutuloja.

2 500 henkilövuotta 
on veneilijöiden suora työllistävä 
vaikutus.

.

3 800 henkilövuotta on 
tutkimuksen mukaan veneilijöiden 
välillinen työllistävä vaikutus.

Veneilijät toivovat satamiin:

vuoden aikana.
Eräs monista palveluihin ja infraan sat-

sanneista toimijoista on DB Marina Taalin-
tehtaalla.

– Veneilijät ostavat enenevässä määrin 
palveluita esimerkiksi huoltoon, talvite-
lakointiin ja muuhun ylläpitoon liittyen. 
Aiemmin veneilijät ovat vastanneet näistä 
enemmän itsenäisesti. Investoinnit pal-
velevat oman sataman veneilijöitä siinä 

missä vierailijoitakin. Olemme omalla 
alueellamme huomanneet, että yksittäi-
sen toimijan satsaukset veneilijöiden pal-
veluihin luovat laajemminkin edellytyksiä 
matkailutoiminnan kehittämiselle, kertoo 
DB Marinan hallituksen puheenjohtaja 
Sam Forsbom. 

Tutustu tutkimusraporttiin: haaga-he-
lia.fi/fi/ajankohtaista/artikkelit/venei-
lyn-talous-ja-tyollisyysvaikutukset

Veneilyn tulo- ja työllisyystutkimus
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R
esultaten från undersök-
ningen om båtturismens 
intäkter och sysselsättande 
inverkan visar att det väx-
ande båtlivet ger kommu-

nerna nästan 400 miljoner euro i intäkter. 
Den direkta sysselsättande inverkan var 
nästan 2 500 årsverken och den indirekta 
sammanlagt 3 800 årsverken. 

 Undersökningen har tagits fram på 
uppdrag av Skärgårdsdelegationen med 
Båtbranschens Centralförbund, Finnboat 
ry, Håll Skärgården Ren rf och Segling och 
Båtsport i Finland rf som medverkande ex-
perter. Över 1 500 båtförare från kust- och 
insjöområdena svarade på undersöknings-
enkäterna. 

- Antalet båtförare är mångdubbelt så 
stort jämfört med urvalet i undersökning-
en. I Finland finns det över 200 000 regist-
rerade båtar. Det faktiska antalet är därför  
betydligt större än vad som visas här, till 
och med i miljardklassen, säger Jarkko 
Pajusalo, verkställande direktör för Båt-
branschens Centralförbund Finnboat ry. 

- Undersökningen ger en täckande 
och ytterst intressant bild av båtturismens 
ekonomiska betydelse. Vårt mål var att få 
fram en heltäckande bild av båtturismens 

Positiva effekter 
av båtlivet

ekonomiska effekter ur båtförarnas, kom-
munernas och turistföretagens perspektiv. 
Vi tror att resultaten hjälper att utveckla 
båtturismen och andra närrelaterade nä-
ringar och till exempel regionplanerare, 
säger Elina Auri, Skärgårdsdelegationens 
generalsekreterare. 

Undersökningen visar att båtfolk 
lägger mest pengar på bränsle, 
restaurang- och kafétjänster, ser-

vice- och reparationstjänster, livsmedel och 
konsumentvaror för långtidsförbrukning. 
Den största vinnaren är handelssektorn 
som kammar hem över 87 miljoner euro 
per år. 

Båtfolket önskar att gästhamnar är ut-
rustade med återvinnings- och sugtöm-
ningsstationer, toaletter, vattenposter och 
bränslestationer. På önskelistan står också 
fler shoppingmöjligheter och restaurang-
tjänster. 

- Undersökningen visar att båtturister-
na är ansvarsfulla och väntar på tjänster 
som tar hänsyn till miljön. Dessa är också 
viktiga bekvämlighetsfaktorer för dem. In-
vesteringar i hamnarnas infrastruktur och 
tjänster är förutom en miljöinsats även 
lönsam turistfrämjande verksamhet, sä-

Enligt studien är båtsportshobbyn en betydande 
källa till sysselsättnings- och turismintäkter.

ger Aija Kaski, verksamhetsledare för Håll 
Skärgården Ren rf.  

Båtturism ses som en växande bran-
sch, investeringar planeras I sam-
band med undersökningen gjordes 

en närings- och kommunenkät som visar att 
upp till 86 procent av företagen och kom-
munerna anser att gästhamnarnas betydelse 
för turismen är ganska eller mycket viktig. 
Två av tre enkätsdeltagare ser stora eller 
mycket stora tillväxtmöjligheter inom båt-
turismen. Av deltagarna tänker 30 procent 
investera i tjänster eller infrastruktur inom 
båtturismen under de två närmaste åren. 

En av de många aktörer som satsat på 
tjänster och infrastruktur är DB Marina i 
Dalsbruk. 

- Båtförarna köper allt fler tjänster som 
gäller till exempel service, vinterförvaring 
och annat underhåll. Tidigare har båtförar-
na skött dessa själva. Investeringarna betjä-
nar såväl båtförare i den egna hamnen som 
besökare. Vi har noterat att en enskild ak-
törs satsningar på tjänster skapar förutsätt-
ningar för att utveckla turistverksamheten 
även på bredare front, säger Sam Forsbom, 
styrelseordförande, DB Marina. 
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ÖVERSÄTTNING PATRICK ANDERSSON

Katajanokka

Kruununhaka

Kaivopuisto

Eira

Kamppi

Esplanadi

Punavuori

Rautatieasema

HOTEL ST. GEORGE

KLAUS K HOTEL

HOTEL FABIANLILLA ROBERTS

HOTEL HAVEN

HOTEL KÄMP

GLO HOTEL KLUUVI

GLO HOTEL SELLO

GLO HOTEL AIRPORT
Helsinki-Vantaa lentoasema

Leppävaara, Espoo

GLO HOTEL AIRPORT
sijaitsee terminaali 2:ssa.

Tämän lähemmäksi
lähtöportteja ei pääse

yöpymään.
Happy landings!

Rento boutique-hotelli
HOTEL FABIAN toivottaa
vieraansa tervetulleiksi

ainutlaatuisen vieraanvaraiseen
ja kotoisaan ilmapiiriin.

Voit viipyä pidempäänkin.

Helsingin Grand Hotel,
unohtumaton ja ylellinen

HOTEL KÄMP huokuu lämmintä
eleganssia ja eurooppalaista

glamouria aivan Helsingin
sydämessä.

KLAUS K HOTEL  on Suomen 
ensimmäinen ja tunnetuin 
designhotelli. Tasa-arvon 

kannattajana Klaus K
kutsuu kaikki kylään
Bulevardin varrelle!

GLO HOTEL KLUUVI
on kaupunkiseikkailujen 

päämaja. Kaupungin syke
alkaa, kun astut ovesta ulos.

HOTEL HAVEN tarjoaa
lämminhenkistä ylellisyyttä, 

aistillista viihtyvyyttä ja 
korkealuokkaisia palveluja
vaativimpienkin vieraiden 

makuun meren äärellä, 
Kauppatorin kupeessa.

GLO HOTEL ARTISSA
hotellisi on linnasi keskellä

Helsingin designkortteleita.

Kohtaa mukava yllätys
odottamattomassa paikassa.

LILLA ROBERTS juhlii eleganttia
vierailua, muotoilua ja art decoa

keskellä Helsingin trendikkäimpiä
kortteleita.

Tunnelmallisessa
GLO HOTEL SELLOSSA
viihdyt erinomaisesti

– olit sitten liikematkalla tai
viettämässä laadukasta

vapaa-aikaa perheesi kanssa.

HOTEL ST. GEORGE on uuden
sukupolven luksushotelli Helsingin

ydinkeskustassa. Siellä taide, design,
hyvinvointi ja kulinaristiset elämykset
yhdistyvät erottamattomati toisiinsa

ja saavat uusia merkityksiä.

Helsingin hienoimmat elämykset

GLO HOTEL ART

KÄMP COLLECTION HOTELS

tarjoaa laajimman valikoiman ensiluokkaisia 
hotelleja, ravintoloita, baareja ja

spa-hoitoloita Helsingin sydämessä.

Varaa ylellinen
hotelliloma -25 %

KAMPCOLLECTIONHOTELS.COM/SPV
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S
uomen Messusäätiön ja Suo-
men Purjehdus ja Veneily 
ry:n järjestämässä Vuoden 
vierasvenesatama -äänes-
tyksessä voittajiksi valittiin 

Saaristomeren nostalginen Gullkrona ja 
Sysmän Ilola Inn, jolle tunnustus on jo toi-
nen peräkkäinen.

Gullkrona on perinteinen, monille suku-
polville tutuksi tullut satama. Saaren vuon-
na 2016 ostaneet Saara Kankaanrinta ja 
Ilkka Herlin avasivat paikan veneilijöille 
kymmenen vuoden tauon jälkeen 2019. 

- Olemme erittäin otettuja tästä tun-
nustuksesta. Palkinto on ansaittu tunnustus 
saarta hoitavalle Ben Rosenlundille per-
heineen sekä ravintolan Tom Hildénille, 
Saara Kankaanrinta kertoo.

Gullkronan asiakkaissa on monia, jotka 
ovat jo lapsena vierailleet satamassa. Kävijät 
kiittävät, että henki on onnistuttu säilyttä-
mään.

- Eniten palautetta saamme siitä, et-
tä nostalgista satamaa on vaalittu hyvin. 
Olemme uusineet lasten lossin, laiturit, 
saunan ja tehneet kierrätyspisteen ja lisää 
huusseja. Uusiin kävijöihin varmasti vetoaa 
tunnelma ja luonnonläheisyys. Uskon, että 
jaamme monien vieraidemme kanssa mer-

Vuoden vierasvenesatamat 
2022 ovat Gullkrona ja Ilola Inn 
Veneilijät arvostavat vanhan vaalimista ja tasokkaita palveluita.

Ilola Innin asiakkaat arvostavat tyyliä ja palveluita.

kityksen tunteen, jota konkreettiset toimet 
Itämeren elonkirjon hyväksi tuovat, Kan-
kaanrinta sanoo. 

Sysmän Ilola Inn valittiin Vuoden 
vierasvenesatamaksi sisävesiltä jo 
toisen kerran peräkkäin. Sataman 

vieraat arvostavat tasokkaita palveluita ja 
tyylikkyyttä.

- Vuoden vierasvenesatama -tunnustus 
oli selvästi viime kesänä asiakkaillamme 
tiedossa. Melkein kaikki huomioivat tämän 
ja esittivät onnittelunsa, kertoo palkinnosta 
ilahtunut hotellipäällikkö Satu Ärling.

SPV:n venesatamakomitea jakaa lisäksi 

kunniamaininnat neljälle satamalle. Meri-
alueilta huomioitiin Bodö Saaristomereltä 
ja Rödhamn Ahvenanmaalta. Järvi-Suo-
mesta kunniamaininnan saavat Kuhmois-
ten Sahanranta sekä Puumalassa sijaitseva 
Sahanlahti Resort.

Äänestyksessä haettiin rannikkoalueen 
ja Järvi-Suomen suosikkisatamaa. Ääniä 
annettiin kaikkiaan noin 2 400. Vuoden 
vierasvenesatama -palkinnolla innostetaan 
vierasvenesatamia kehittämään palvelui-
taan. Palkintoon sisältyy satamatoiminnan 
kehittämiseen tarkoitettu Suomen Messu-
säätiön myöntämä 2 500 euron palkinto 
kummallekin voittajalle.

TEKSTI TUOMAS FINNE
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Perinteikäs Gullkrona houkuttelee vierailijoita sukupolvesta toiseen.
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Tuntuvia etuja Ifiltä
Jäsenseuramme jäsenenä sinut on vakuutettu If Vakuutuksen tapa-
turmavakuutuksella, joka on voimassa veneilytoiminnassa, johon 
kuuluvat: vesillä veneily, veneen syys- ja kevätkunnostus sekä kor-
jaus maissa. Lisäksi saat  lisäalennuksen venevakuutuksesta, jos olet 
katsastanut veneesi Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n katsastusmää-

räysten mukaisesti 1-, 2- tai 3-luokkaan tai olet suo-
rittanut SPV:n teoria- ja käytäntökurssit veneilyyn 
tai sinulla on Traficomin kansainvälinen huvive-
neenkuljettajankirja. 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 matkustajalii-
kenteen laivamatkoista reiteillä Helsinki–Travemünde ja Naanta-
li–Långnäs–Kapellskär. Saat vähintään 20 prosentin alennuksen 
Standard-hinnoista. Liittymällä Finnlinesin Star Club -kanta-asi-
akkaaksi saat vielä 3 prosentin lisäedun tarjoushinnoista sekä etuja 
laivalla. Jäsenseurojen on myös mahdollista neuvotella matkaetu 
seuran järjestämiin kilpailuihin. 
Tutustu tarkemmin etuihin ja 
matkustusajankohtiin osoitteessa  
finnlines.fi/spv.

John Nurmisen säätiön  
tuotteet alennuksella
John Nurmisen Säätiön verkkokauppa tarjoaa seu-
rojemme jäsenille tuotteita jäsenetuhintaan. Saat 
verkkokaupasta johnnurmisensaatio.fi/kauppa 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 valitseman 
meri- tai järvipelastusyhdistyksen 
jäsenmaksun. Lue lisää osoitteesta 
trossi.fi.

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

Föreningarna kan också presentera 
sina kurser i vår elektroniska utbild-
ningsmiljö Campus.

Campus kokoaa SPV:n 
koulutukset yhteen
Myös seurat voivat luoda kursse-
jaan sähköiseen koulutusympäris-
töömme Campukseen.

Viime vuoden aikana käyttöön otettu SPV:n sähköinen kou-
lutusympäristö Campus on jatkossa SPV:n monipuolisen 
koulutustoiminnan koti. Myös seuroilla on mahdollisuus 

tarjota esimerkiksi veneilijä- ja venepäällikkökurssejaan Campuk-
sessa.

 SPV:n koulutuksia on Campuksessa jo runsaasti, kuten esimerkiksi 
kaikille avoin ja maksuton Veneilijän tiedot ja taidot -kurssi, jolla voi 
talven aikana verestää muistia veneilyn perusteista. Koulutusympä-
ristöstä löytyvät myös junioriohjaaja-, kilpailujärjestäjä- tai vaikkapa 
Suulin perusteet -koulutukset. Tarjonta lisääntyy koko ajan.

 Kehitämme uusia koulutuksia yhdessä seurojen kanssa ja paran-
namme verkkoalustan toimivuutta. Käy tutustumassa osoitteessa 
campus.spv.fi ja ota rohkeasti yhteyttä, jos olet kiinnostunut tule-
maan mukaan Campuksen kehittämiseen!

 SPV:n kaikki kurssit ja koulutukset löydät osoitteista spv.fi/ 
koulutuskalenteri ja campus.spv.fi.

SBF:s nya utbildningsmiljö Campus togs i bruk under de 
senaste året och är i fortsättningen hemmet för förbundets 
mångsidiga utbildningsverksamhet. Utbudet av kurser ökar 

hela tiden. Det finns ett stort antal kurser redan nu, riktade t.ex. 
för juniorledare, tävlingsarrangörer och Suuli-användare. Då man 
vill uppfriska sina kunskaper under vintern kan man gå kortkursen 
”Båtförarens kunskaper”, en grundkurs i gott sjömanskap, befälha-
varens ansvar och praktiskt kunnande för båtfarare. Flera av kur-
serna är tillgängliga och avgiftsfria för alla.

 Föreningarna kan också erbjuda sina kurser t.ex. för båtfarare 
och befälhavare i Campus. Vi utvecklar nya kurser tillsammans med 
föreningarna och förbättrar systemets funktionalitet. Bekanta dig 
med vår utbildning på campus.spv.fi och ta gärna kontakt om du 
är intresserad av att utveckla Campus tillsammans med oss!

Du hittar alla SBF:s kurser på adressen spv.fi/koulutuskalen-
teri och campus.spv.fi.

I Campus finns alla 
SBF:s utbildningar

Vesiliikenteen säädökset -kirja -20 %
Jäsenseuramme veneilijänä saat Vesiliikenteen säädökset -kirjan 20 
prosentin etuhintaan. Voit tilata kirjan Editan verkkokaupasta tai 
asiakaspalvelusta: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi. Ilmoita alen-
nuskoodi SPV20 tilauksen yhteydessä verkkokaupan ostoskorissa tai 
asiakaspalvelulle.
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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 

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

Hämeen vesistöalue
Jouni Rättyä

jouni.rattya@hotmail.com 

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 katsastus

Mikaela Dunderfelt

Espoon, Keitele-
Päijänteen ja Suo-
menlahden itäosan 

aluetoiminnanjohtajat 
haussa! Ehdotuksia 

otetaan vastaan: 
toimisto@spv.fi

Viestintä,  
tapahtumat, Nautic

Iina Airio

Koulutus, kilpa-
veneilyviestintä
Tuomas Finne

Perämeren eteläosan vesistöalue
Johan Nyberg

johan.nyberg@anvianet.fi

 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, 
seuratoiminta
Anni Raunio

Nuorten
olympiavalmentaja
Andreas Geritzer

Talous ja hallinto
Minni Mattila

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

Nuorten
olympiavalmentaja
Borja Carracedo

Olympiavalmentaja
Tomasz Januszewski

HUOLEHDIMME  
VASTUULLISESTI 

BRÄNDISTÄSI
MEILLE punamustalaisille ympäristövastuu on aidosti yhteinen arvomme. Tavoitteemme 
on olla hiilinegatiivinen yhtiö vuoden 2029 loppuun mennessä, ja olemme pienentäneet 

hiilijalanjälkeämme jo useilla kymmenillä prosenteilla.

TIESITHÄN, että tarjoamme lähes kaikki mainospainotuotteet ja viestinnän materiaalit 
automaattisesti 100-prosenttisen hiilineutraalina kaikille asiakkaillemme?

www.punamusta.com

Nuorten
olympiavalmentaja

Jacuaw Nowak



Merikelpoinen, näyttävä ja mukava:
SARGO 31 on aito herrasmies. 

SARGO 31:n käyttäytyminen on vaivatonta  
ja kyyti ylvään tasaista. Takaovella ja täydelli-
sellä keittiöllä varustettu SARGO 31 on  
ihanteellinen lomaristeilijä koko perheelle  
tai vaikka kahdelle pariskunnalle.

Tulossa uutuus SARGO 45.

Ensiesittely Uiva venenäyttely 2022. 

New 22

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

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

SARGOt nähtävillä Astrumin Showroomissa, Salossa:

Voit myös varata ajan yksityisesittelyyn myyjältä.  
Tervetuloa tutustumaan!


