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Vesille vielä syksyllä

Katja Rytkönen

Nauticin päätoimittaja

Nautic’s chefredaktör

V
eneilysesonki on Suomessa varsin lyhyt, vaikka 
upeita veneilysäitä on yleensä vielä pitkälle syksyyn. 
Vedetkin ovat lämpimiä. Syksyllä, etenkin ruska-
aikana, maisema on edelleen kaunis. Satamat ovat 
lähes autioita, tilaa riittää niin vierassatamissa kuin 

luonnonsatamissakin. Illat hämärtyvät aikaisin, mutta on elämys 
istua luonnonsatamassa pimeydessä tähtitaivaan alla - tai täysikuun. 
Ympärillä on hiirenhiljaista, luonnon omia ääniä lukuun ottamatta. 
Seuraavana aamuna matkaan voi lähteä rauhassa. Poissa ovat heinä-
kuun ruuhkat ja kiire seuraavaan satamaan ennen iltapäivän tunteja, 
jotta varmasti saisi veneelle paikan ja itselle saunavuoron varattua. 

Meillä veneilyseuroihin kuuluvilla veneilijöillä on se etu, että 
oman seuran saaritukikohtiin voi mennä myös vilkkaimman kauden 
ulkopuolella. Omassa seurassani tukikohdat laitetaan talvikuntoon 
syyskuun lopussa tai lokakuussa, mutta paikan päältä löytyy erilli-
set ohjeet myöhemmille tulijoille esimerkiksi saunassa käymisen 
varalta.

Syysveneilyssä kannattaa toki varmistaa, että veneen tekniikka 
on kunnossa ja huollettuna. Lisäksi pitää tarkistaa, ettei polttoaine-
järjestelmään ole päässyt vettä. Vaikka koneet ovat vesijäähdytteisiä, 
pakkasyöt eivät tuota ongelmia laiturissa seisovalle veneelle. Meri 

on kauan lämmin ja pitää moottoritilan lämpimänä. Koska valoisaa 
aikaa on vähän, hyvät valot ja karttaplotteri ovat tarpeen. Myös 
lämmityksen, eristyksien, tuuletusten ja veneen sähköjen on oltava 
kunnossa. Mikäli oman veneen osalta nämä haluat tarkistaa, seurasi 
katsastajat ovat siinä tarvittaessa hyvänä apuna ja asiantuntijoina.

Toisille mahdollisimman pitkä veneilykausi on itseisarvo, ja 
toisille taas vuoden jakaminen erilaisiin osiin ja eri harrastuksiin 
tuo sitä kaivattua vaihtelua. Moni tuntee suurta haikeutta syys-
lokakuun vaihteessa veneen noston ja talvikunnostuksen yhte-
ydessä, mutta sitten muut syksyn ja talven harrastukset vievät 
mennessään. Toki vesille voi suunnata silloin ulkomailla. Tiesitkö, 
että SPV:n jäsenseuran jäsenenä saat verrattain helposti hankittua 
itsellesi kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan, joka oikeuttaa 
kuljettamaan huvivenettä kansainvälisillä vesialueilla? Osaamiseen 
osoittamiseen tarvitaan kaksi erillistä todistusta (teoria ja käytän-
tö) tai SPV:n Venepäällikkö-kurssin suoritus. Seurasi kouluttaja voi 
kirjoittaa sinulle myös käytännön taitotodistuksen hakemuksen liit-
teeksi. Koska todistuksia voivat kirjoittaa nykyisen lainsäädännön 
mukaan vain auditoitujen koulutusjärjestelmien auktorisoidut kou-
luttajat, varmistaudu siitä, että kouluttajalla, johon olet yhteydessä 
on SPV:n veneilykouluttaja-auktorisointi.

B
åtsäsongen är kort i Finland, trots att nu långt 
in på hösten kan vi ha fint båtsportväder. 
Vattnet kan vara varmt då ännu. På hösten,  
speciellt under ruska-tiden, är landskapet  
ännu vackert. Hamnarna är praktiskt taget tomma, 

det finns utrymme både i gäst- och naturhamnar. Det blir mörkt tidiga-
re, men det är ju en upplevelse att sitta i naturhamnens mörker uinder 
stjärnhimmeln, kanske i fullmånens sken. Omkring dig är det helt tyst, 
du hör bara bara naturens egna ljud. Följande morgon kan du åka iväg i 
lugn och ro. Du behöver inte längre stressa för att hinna till nästa hamn 
tidigt på eftermiddagen och med säkerhet få båtplats och bastutur.

Som medlemmar i en båtförening har vi fördelen att kunna 
besöka den egna föreningens skärgårdshamnar också utanför den 
intensivaste perioden. De flesta föreningar stänger de här hamnarna 

i slutet av september eller i oktober, men normalt finns 
det instruktioner också för senare besökare hur 

man t.ex.kan få sig en varm bastu.
För den som är ute på sjön under 

hösten är det speciellt viktigt att ut-
rustningen ombord fungerar och har 
fått nödig service, dessutom är det 
skäl att kolla att bränslesystemet är 
fritt från vatten. Fast motorerna är 

vattenkylda innebär kalla nätter inget problem för båtar i hamn. Ha-
vet är länge varmt och håller värmen uppe i motorrummet. Eftersom 
den ljusa tiden är kort behövs god belysning och en kartplotter. Också 
värmen, isoleringen,ventilationen och de elektriska anläggningarna 
måste fungera. Om du vill kolla att den här utrustningen på din båt är 
i skick, kan du säkert utnyttja sakkunskapen hos besiktningsmännen 
i din förening.

För några av oss har det ett egenvärde att förlänga båtsäsongen, 
andra föredrar att dela in året i flera perioder så, att olika fritidssyslor 
skapar omväxling. Många saknar båtlivet då de måste ta upp båten 
och sätta den i vinterskick i september-oktober. Sedan är det kanske 
andra hobbyn, som tar över, men vill man fortsätta säsongen är detta 
ju möjligt i sydligare farvatten.

Visste du, att det är ganska lätt för en medlem i en SBF- medlems-
förening att skaffa  det internationella förarintyget för fritidsbåtar. 
Intyget ger dig rätt att framföra båtar också utomlands. För att bevisa 
ditt kunnande behöver du två olika intyg: teori och praktik  En utbil-
dare i din förening kan skriva ut ett intyg om praktisk kunskap som 
bilaga till din ansökan. En SBF- befälhavarkurs räcker också som bevis 
på din kunskap. Enligt nuvarande lagstiftning kan endast utbildare, 
som har auktoriserats inom ett av Traficom auktoriserat system, sk-
riva ut sådana intyg. Du ska alltså försäkra dig om att utbildaren, som 
du har kontakt med, har auktoriserats av SBF.

Ut på sjön ännu i höst

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

Pori
Tulossa

Porvoo
Tolkkisten telakka
Puh. 010 3877 180

Puumala
SaV Yachts
Puh. 050 364 3111

Raasepori
Nylund’s Boathouse
Puh. 044 987 8588

Rauma
Petäjäs
Puh. 0400 596 535

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
Turun venehuolto
Puh. 044 728 4112

Uusikaupunki
Salmeri
Puh. 02 842 3353

Vaasa
Hydrolink Boatcenter
Puh. 06 357 5070

Vääksy
Vääksyn Konepiste
Puh. 010 271 7412

volvo penta 
huolto verkostomme

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

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

Alkuperäiset varaosat ja 
luotettava huolto 

asennetuilla varaosilla on nyt
2 vuoden takuu

Turussa Volvo Penta 
myymälä, huolto ja varaosat 

1.8.2022 alkaen 
Turun venehuolto Oy
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V
uokraveneitä ja lentoja on 
helppo etsiä ja löytää itse-
näisesti internetistä, mutta 
ensikertalaiselle suomalai-
nen vuokravenevälittäjä on 

helppo ja turvallinen ratkaisu. Välimerellä 
viimeisen 30 vuoden aikana paljon purjeh-
tinut ja kouluttanut Erkki Suorlahti jättää 
matkajärjestelyt ammattilaisille, koska vas-
tuullinen matkanjärjestäjä huolehtii myös 
ongelmatilanteista.

- Isot matkanjärjestäjät pystyvät järjestä-
mään korvaavan veneen tilalle, sanoo myös 
veneilykouluttaja Juha Pasanen.

- Älä riskeeraa mitään. Halvalla ei saa 
hyvää, Suorlahti muistuttaa. 

Välimerellä vuokraajalta vaaditaan pää-
sääntöisesti kansainvälinen huviveneen kul-
jettajan pätevyyskirja (ICC= international 
certificate of competence). 

- ICC:tä voidaan vaatia myös kak-
koskipparilta. Lisäksi voidaan edellyttää 
VHF-radiolupakirjaa eli SRC-todistusta 
(short range certificate), sanoo Pasanen. 
VHF:ää käytetään kommunikoinnissa sa-
taman kanssa, kun lähdetään ja saavutaan 
satamaan. Suomessa meri-VHF:n pätevyys-
todistuksen myöntää Traficom.

Jos itsellä ei ole kokemusta venepääl-
likkönä eikä osaaminen riitä kansain-
välisen huviveneenkirjan hakemiseen, 

veneen vuokraaminen kipparin kanssa on 
helppo vaihtoehto. Silloin voi nauttia merestä 
ilman päällikön vastuuta. Paikalliset kipparit 
tuntevat parhaat paikalliset purjehduskohteet, 
sääolosuhteet ja osaavat varautua niihin. He 
tietävät satamien viimeisimmät muutokset, 
joita ei kirjallisista lähteistä tai internettiä 
selaamalla löydä. Reittisuunnittelu tehdään 
yhdessä kapteenin kanssa omien mielenkiin-
nonkohteiden mukaan.

- Juttele ihmisten kanssa ja kysele tuo-
reimmat neuvot paikallisilta, vaikka olisit 
itse päällikkönä, vinkkaa Suorlahti. 

Venytä veneilykautta 
Välimerellä
Veneilykautta voi pidentää vuokraamalla veneen ulkomailta. Kokeneet  
Välimeren kävijät kertovat vinkkinsä syys- tai talvilomasta haaveileville.

TEKSTI TERO SAVOLAINEN  
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• Varmista ensin, että sinulla on edellytykset saada kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja.  

 Siihen vaaditaan teoreettinen osaaminen sekä käytännön veneilytaitojen osaaminen. 

• Teoreettisen osaamisen voi osoittaa SPV:n venepäällikkötutkinnolla, Navigointiliiton rannikkolaivurin 

 tutkinnolla, SNOP:n Navigointi 2 -tutkinnolla tai vastaavalla partiolaisten tutkinnolla. 

• Käytännön veneilytaidot voi osoittaa venepäällikkötutkinnolla, koska se sisältää käytännön osuuden. 

 Jos olet suorittanut jonkun muun tutkinnon,  SPV:n auktorisoima veneilykouluttaja voi kirjoittaa 

 käytännön taitotodistuksen vesillä annetun näytön perusteella. Ole siis yhteydessä oman seurasi 

 tai lähialueen veneilyseuran auktorisoituun veneilykouluttajaan. 

• Kun sinulla on kopiot tutkintotodistuksista ja todistus käytännön taidoista, täytä vielä hakulomake, 

 jonka löydät SPV:n verkkosivuilta. Siihen merkitään, millaista pätevyyttä olet hakemassa. Oletuksena   

 pätevyys on voimassa rannikkovesillä joko moottoriveneellä, purjeveneellä tai molemmilla. Halutessasi 

 merkinnän Euroopan sisävesistä, liitä mukaan todistus suoritetusta CEVNI-tutkinnosta. 

• Liitä mukaan passikuva ja kopio voimassaolevasta ajokortista, todistukset teoreettisesta 

 osaamisesta sekä todistuksen käytännön veneilytaidoista.

• Lähetä kaikki dokumentit SPV:lle postitse.

• Noin 3-4 viikon kuluessa saat kotiisi kansainvälisen huviveneenkuljettajan lupakirjan. 

 Traficom lähettää siitä myös laskun.

Kuinka haen kansainvälistä huviveneen 
kuljettajan pätevyyskirjaa?

Vuokraveneitä etsittäessä on huo-
mioitava lähtijöiden määrä, ve-
neen ikä, koko ja varustus. Vuok-

rattavat veneet ovat valmiiksi varusteltuja 
uudehkoja isoja matkaveneitä, joissa usein 
on rullaiso. Jos varusteista ei ole aikaisem-
paa kokemusta, vuokranantajan ohjeistus 
niiden käyttämiseen kannattaa kuunnella 
tarkasti matkan sujuvuuden takaamiseksi. 
Alkutarkastuksessa naarmut ja viat kuva-
taan ja merkitään ylös.

Välimeren vedet ja satamat ovat syvem-

piä, mihin Suomessa on totuttu. Ankku-
roinnit on syytä aloittaa kaukaa. Venetyypin 
hyvä hallinta on tärkeää ahtaissa satamissa, 
ja perä edellä parkkeeraus tulee osata.

- Laituriin kiinnittymistä perä edellä 
kannattaa harjoitella jo kotimaassa ennen 
matkaa. Kun satamassa henkilökunta näyt-
tää paikan, niin siihen on sitten mentävä, 
sanoo Pasanen. Satamissa marinerot aut-
tavat keskusankkureiden kiinnitysköysien 
kanssa.

Ensimmäistä kertaa venettä vuokratta-

essa on huomioitava myös kulkuyhteydet 
lähtösatamaan. Purjehduslomalla mie-
luummin viettää aikaa veneessä kuin nuk-
kuu lentokoneissa. Juha Pasanen mainitsee 
Ateenan helppona kohteena, jonne pääsee 
suorilla lennoilla ja kaupungin lähellä on 
paljon venevuokrausyrityksiä.

Lopuksi Erkki kiteyttää vielä oleellisim-
man ohjeen niin ensikertalaisille kuin ko-
keneillekin purjehtijoille: ”Pidä päivälegit 
lyhyinä, että aikaa jää nautiskeluun. Tehkää 
iloisia maileja!”

 

Förläng båtsäsongen  
på Medelhavet
Du kan förlänga båtsäsongen gemom att hyra en båt utomlands. 
Erfarna Medelhavsseglare ger tips.

TEXT TERO SAVOLAINEN  ÖVERSÄTTNING PATRICK ANDERSSON BILD UNSPLASHED

D
et är inte svårt att själv 
söka och hitta hyresbå-
tar och flyg på internet, 
men om du är ute första 
gången kan det vara en 

lätt och säker väg att anlita en finländsk hy-
resbåtsförmedlare. Erkki Suorlahti, som 
under de senaste 30 åren har seglat och lett 
kurser på Medelhavet, överlåter researran-

gemangen åt proffs därför att en ansvars-
kännande researrangör också tar hand om 
eventuella problemsituationer.

- Stora researrangörer kan ordna en 
ersättande båt vid behov,  säger också 
båtsportutbildaren Juha Pasanen.

- Ta inga risker. Billigt är sällan bra, be-
tonar Suorlahti.

 På Medelhavet krävs i allmänhet att 

den, som hyr båt, har det internationella 
förarbeviset för fritidsbåtar (ICC= interna-
tional certificate of competence). 

- Ibland krävs också, att viceskepparen 
har det här beviset.  Dessutom kan fordras 
VHF- radiolicens (SRC-intyg, short range 
certificate), säger Pasanen. VHF-telefon 
används för kommunikationen med ham-
nen, då man anländer till eller lämnar den.  
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Koulutuksesta 
turvaa vesille
Meri Toivonen sai seuran järjestämästä Veneilijäkurssista 
hauskoja kokemuksia ja hyödyllistä oppia vesille.

H
elsinkiläinen Meri Toivonen huomasi seuransa Merenkä-
vijöiden keskustelupalstalla ilmoituksen Veneilijäkurssista 
ja päätti ilmoittautua mukaan. Tavoitteena oli verestää 
muistia ja syventää veneilyosaamista.

- Minulla on paljon veneilykokemusta ja koulutustakin 
takana, mutta Veneilijäkurssin laajuus yllätti. Erityisesti navigoinnissa tuli 
monta uutta asiaa, joiden oppiminen oli palkitsevaa, Toivonen kertoo.

Veneilijäkurssi sopii erinomaisesti vasta-alkajalle, mutta myös kokeneelle 
veneilijälle on hyötyä kouluttautumisesta. Keskustelut muiden veneilijöiden 
kanssa ovat monelle koulutuksen parasta antia.

- Lähipäivät olivat ihania! Korona-ajan jälkeen oli hauskaa nähdä ihmi-
siä. Meitä oli pieni porukka varsin erilaisista veneilytaustoista. Meillä oli  
veneilystä hyviä keskusteluja, jotka rikastuttivat oppimista, Toivonen kertoo.

Oppimisen tukena toimii SPV:n sähköinen oppimisympäristö Campus, 
josta Veneilijäkurssi löytyy kattavana kokonaisuutena. Myös kurssin tentti-
minen tapahtuu Campuksessa.

- Opiskelu ja tenttiminen Campuksessa tuntuivat tosi luonnolliselta. 
Campus täydensi hyvin koulutuksen kirjallisia aineistoja ja auttoi kertaa-
maan lähipäivillä opittuja asioita, Toivonen sanoo.

SPV:n Veneilijäkurssiin kuuluu myös käytännön veneilytaitojen näyt-
täminen.

- Käytännön ajokoe oli jännittävä. Kokeeseen piti laatia reittisuunnitel-
ma, joka sitten ajettiin. Ihan hyvin se meni, Toivonen naurahtaa.

Koulutukset ovat oiva tilaisuus hauskalle yhdessä tekemiselle 

myös veneilykauden ulkopuolella ja hieno tapa parantaa venei-

lyosaamista seurassa sekä houkutella uusia jäseniä. 

Tervetuloa aktivoimaan oman seurasi koulutustoimintaa 

Kouluttajien verkostoon. Tapaamme kuukausittain Teamsissä. 

Verkostossa saa vinkkejä koulutuksen järjestämiseen ja eväitä 

esimerkiksi seurayhteistyön käynnistämiseen. Tilaa kutsu: 

veneilykoulutus@spv.fi

Katso myös: spv.fi/koulutus ja campus.spv.fi

Verkostosta tukea koulutusten 
käynnistämiseen

Hur ansöker jag om det internationella  
förarbeviset för fritidsbåtar?
1. Ta först reda på att du har de nödiga förutsättningarna för att kunna beviljas beviset. 

 Du måste ha både teoretiskt kunnande och praktisk kunskap i att framföra en båt.

2. Det teoretiska kunnandet kan du bevisa genom att ha avlagt SBF:s befälhavarexamen, 

 Navigationsförbundets kustskepparexamen, SNOP:s (Suomen Navigointiopettajat) 

 Navigointi2- examen eller scouternas motsvarande examen.

3. Bevis över praktiska båtkunskaper är t.ex. SBF:s befälhavarexamen, som omfattar också 

 en praktisk del.  Om du har avlagt någon annan motsvarande examen, kan en av SBF 

 auktoriserad båtsportutbildare skriva ut ett intyg efter att på sjön ha försäkrat sig om ditt 

 kunnande. Ta alltså kontakt med en autoriserad utbildare i din egen förening eller någon 

 annan förening i närområdet.

4. Då du har kopior av examensintyget och intyg över praktiskt kunnande ska du fylla 

 i ansökningsblanketten, som du hittar på SBF:s hemsidor. Där anger du också vilken kompetens  

 du söker. Normalt söker man intyg för kustfarvatten antingen för segelbåt, motorbåt eller båda. 

 Om du vill att intyget ska gälla också på inlandsfarvatten i Europa (floder, kanaler...), ska du 

 bifoga intyg över godkänd CEVNI- examen.

5. Bifoga ett passfoto och en kopia av i kraft varande körkort och intygen över både teoretiskt 

 och praktiskt kunnande.

6. Skicka alla de här dokumenten till SBF med post.

7. Efter 3-4 veckor får du det internationella förarintyget hem med post. Traficom skickar 

 också en faktura för intyget.

I Finland är det Traficom, som beviljar 
VHF- kompetensintyg.

Om du inte själv har erfarenhet som be-
fälhavare och om din kunskap inte räcker 
till för att få det internationella förarbeviset, 
kan du hyra en båt med skeppare. Då kan 
du njuta av havet utan att ha befälhavarens 
ansvar. De lokala skepparna känner de bästa 
etapphamnarna för seglatsen och kan det 
lokala vädret. De vet om sådana ändringar 
i t.ex. hamnarnas verksamhet, som ännu 
inte syns i hamnböckerna eller på nätet. 
Ruttplaneringen gör man då tillsammans 
med skepparen så, att de egna intressena 
beaktas.

- Tala med de lokala människorna och 
fråga efter de senaste nyheterna också om 
du själv är skeppare, tipsar Suorlahti.

Då du söker en charterbåt är det viktigt att 
beakta besättningens storlek och båtens ål-
der, storlek och utrustning. Om du inte har 
egen erfarenhet av utrustningen, lyssna då 
noga på charterfirmans instruktioner om 
vad som behövs  och hur man använder 
de olika prylarna.  Då löper färden utan 
mankemang. Under inspektionen före av-
färden går man igenom båten, fel noteras 
och antecknas.

På Medelhavet är vattnet oftast djupare 
i hamnarna än i Finland och det är därför 
skäl att  ankra längre ifrån bryggan än här. 
Att kunna hantera den båt du har valt, är 
viktigt i de trånga hamnarna och man ska 
behärska förtöjning med aktern till bryg-
gan.

- Det lönar sig att öva förtöjning med 
aktern till bryggan redan i hemlandet före 
resan. Då hamnpersonalen visar din plats 
är det där du måste ligga, säger Pasanen.

Personalen hjälper också med linorna 
från de permanenta ankarena.

 Då du hyr en båt första gången ska du 
beakta också hur du kommer till hamnen, 
där båten finns. Under en seglingssemester 
vill man hellre tillbringa tid på båten än i ett 
flygplan. För Juha Pasanen är Aten ett bra 
val. Dit kommer man med direkt flyg och i 
närheten finns många charterföretag.

 Som avslutning sammanfattar Suorlah-
ti ännu det viktigaste rådet till både första-
gångsresenärer och erfarna seglare:  ”Håll 
dagsetapperna korta, då hinner du njuta. 
Segla glada sjömil!”

TEKSTI TUOMAS FINNE
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H
elsinkiläinen Rantalan perhe on viihtynyt aina 
merellä ja rakastanut matkustamista. Korona-
aika vesitti lomasuunnitelmat, ja Rantalat alkoivat 
unelmoida omasta purjeveneestä.

- Kaipasimme seikkailua ja irtiottoa arjesta. 
Olimme jo pitkään haaveilleet pidemmästä purjehduksesta. Kun 
emme löytäneet sopivaa venettä Suomesta, laajensimme hakua ul-
komaille. Lopulta löysimmekin unelmiemme veneen, vuosimallin 
2015 Jeanneau Sun Odyssey 469:n Välimereltä, yrittäjä ja Content 
Corner Oy:n toimitusjohtaja Jessica Rantala kertoo.

Cap d’Agdesta ostettu vene kastettiin Bella Vitaksi.
- Se tarkoittaa kaunista elämää italiaksi. Rakastamme Italiaa, ja 

menimme Italiassa kihloihin sekä naimisiin, joten veneen nimeä 
pohtiessa ajauduimme nopeasti miettimään italialaista nimeä.

 

Jessica, 33, Jaska, 43 ja William, 4, saapuivat Bella Vitansa 
kanssa kotimaahan heinäkuun lopussa. Kahteen vuoteen 
jaettu siirtopurjehdus on tarjonnut perheelle ikimuistoisia 

kokemuksia.
- Olemme purjehtineet Välimereltä Gibraltarille, Atlantin val-

tamereltä Biskajalle, Englannin kanaalin kautta Pohjanmerelle ja 
Kielin kanavan kautta Itämerelle asti. Eli Ranskasta Espanjan, Por-
tugalin, Belgian, Hollannin, Saksan, Ruotsin ja Ahvenanmaan kautta 
Manner-Suomeen.

- Ensimmäisenä kesänä Jaskalla oli lomaa vain kahdeksan viik-
koa, joten päätimme ottaa siirtopurjehduksen kahdessa osassa. 
Vene oli Hollannissa Ijmuidenissa talvisäilytyksessä talven yli. Jäl-
keenpäin ajateltuna olisimme mielellämme edenneet hitaammin 
alkupätkän ja nauttineet pidempään Välimerellä purjehtien, Jessica 
Rantala pohtii.

 

Pitkät etapit pienen lapsen kanssa voivat olla haastavia. Ran-
talat oppivat kokemuksen kautta, miten tilanteet voi enna-
koida ja muuttaa leikiksi Williamin kanssa.

- Havaitsimme hyväksi kertoa lapselle suoraan, että päivästä tu-

Kaunista 
elämää veneessä
Jessica Rantalan perhe on purjehtinut Bella Vita -veneensä Välimereltä 
Helsinkiin. Unohtumattomalla meriseikkailulla he nauttivat herkullisista 
mutta helpoista aterioista.

TEKSTI IINA AIRIO  RESEPTIT JA KUVAT JESSICA RANTALA

lee pitkä ja että nyt meidän täytyy keksiä jotain mukavaa tekemistä 
veneessä. Jos lasta kiinnostaa, niin voi esimerkiksi kertoa, mitä mit-
käkin laitteet veneessä tekevät ja miksi. Turvallisuusharjoituksista 
voi tehdä leikkimielisen kisan, jolloin tärkeät asiat jäävät lapselle 
paremmin mieleen. Osaaminen karttuu pikkuhiljaa, ja ennen kuin 
huomaakaan, on veneessä yksi uusi taitava miehistön jäsen.

William on tottunut pitämään alusta asti elämänlankaa kiinni 
pelastusliiveissä, jolloin purjehdus taittuu mukavammin ja turval-
lisemmin kaikkien näkökulmasta. 

Jessica, Jaska ja William Rantala purjehtivat Bella 
Vitansa kotimaahan kahden vuoden aikana.
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Kalatacot mangosalsalla
 
Jos aikaa on riittävästi ja keli sallii, maistuvat itsetehty salsa ja 
guacamole parhailta. Isot tortillaletut toimivat veneessä parhaiten. 
 
Tortillalettuja
Kalapuikkoja
Creme fraichea
Salsaa
Guacamolea
Kurkkua
Tomaattia
 
1. Valmista mangosalsa: Pilko mango, punasipuli, punainen chili 
 ja korianteria kulhoon.  
2. Lisää joukkoon limemehua ja suolaa. Mangon sijaan (säilyke)ananas  
 toimii myös salsassa.
3. Paista kalapuikot rapeiksi.
4. Pilko kurkkua, tomaattia ja salaattia.
5. Tee guacamole: Pilko 3 avokadoa kulhoon. Lisää suolaa, pilkottua  
 punasipulia, tomaattia, pippuria, chilihiutaleita, limemehua ja 
 sekoita.
 Voit tehdä guacamolea vähän reilummin ja tarjoilla kalatacojen  
 lisäksi nachoja, jos niitä sattuu olemaan veneellä.
 
 

 

Mätidippi
Purkki creme fraichea
Pieni punasipuli hienonnettuna
Kahden limen kuori raastettuna (vihreä osa)
Puolikkaan limen mehu
Ruohosipulia hienonnettuna
100 g kirjolohenmätiä
Suolaa
Rouhittua mustapippuria
Perunalastuja (mieluiten maalais)
 
1. Sekoita kaikki ainekset keskenään 
 (mätiä lukuun ottamatta).
2. Koristele isoilla mätikeoilla ja 
 hienonhienoksi silputulla ruohosipulilla.
3. Nauti rapeiden sipsien kera.

1. Sekoita pohjan ainekset keskenään ja painele taikina  
 piirakkavuokaan.
2. Lisää valitsemasi täytteet ja kaada munamaito päälle. 
 Huomioi keinuva vene ja uuni, eli kannattaa tehdä 
 matalampi piirakka, jotta munamaito ei läiky yli keinuvassa 
 uunissa.
3. Paista uunissa noin 35 minuuttia, kunnes täyte on 
 hyytynyt ja pinta saanut kauniin ruskean värin.

Pastasalaatti
Paistettua kanaa tai tonnikalaa
Keitettyä pastaa
Tomaattia
Kurkkua
Salaattia
Avokadoa
Oliiveja
Sitruunaa
Fetaa
Suolaa ja pippuria
Koristele basilikalla ja sitruunalla

Suolainen piirakka
 
Piirakkaan voi laittaa omat suosikkiraaka-aineet (tai niitä, 
mitä veneestä sattuu löytymään) Esimerkiksi parsa-feta-
paprika, tomaatti-feta-sipuli tai choritzo-paprika.
 
Piirakkapohja:
3 dl vehnäjauhoja
125 g voita
2 rkl vettä
ripaus suolaa
 
Munamaito:
3 kananmunaa
2 dl maitoa tai ruokakermaa
150 juustoraastetta
valkopippuria
mustapippuria
ripaus suolaa

- Matkapahoinvointi on yksilöllistä, mutta meillä toimi hyvin, 
kun lapselle kertoi, mistä huono olo tulee ja mikä auttaa. Ensim-
mäisen kerran jälkeen hän oppi tulemaan ajoissa kannelle ja tilanne 
rauhoittui. Jännittävät asiat kannattaa pukea leikiksi niin, että ne 
eivät jää vaivaaman. Meillä hyvänä esimerkkinä oli orca-valaiden 
hyökkäys, joka varmasti jännitti aikuisia, mutta lapselle kerroimme 
vain, että ”Ville Valas nyt vähän leikkii ja koheltaa”, Jessica Rantala 
hymyilee.

 

Ennakointi ja kekseliäisyys ovat olleet tarpeen myös vene-
keittiössä. Rantalat ovat ottaneet Williamin mukaan ruoan-
laittoon ja oppineet taikomaan nopeasti maistuvia aterioita.

- Purjehtiessa valmistamme ruoan kelin mukaan. Esimerkiksi 
tortillat ja tacot onnistuvat silloinkin, kun pastaveden keittäminen 
ei tunnu turvalliselta. Suolainen piirakka ja tortillat ovat myös oiva 
tapa syödä kaappeja tyhjiksi, vaikka tuntuisi, ettei ole enää mitään 
syötävää.

Seuraa S/V Bella Vitan matkaa Instagramissa @sailingbellavita.

Täydellinen  herkku  vieraille

AUTTAISITKO?

Suomen Meripelastusseuran vapaaehtoiset toimivat kaikkien vesillä liikkujien turvana  
sekä rannikkoseudulla että sisävesillä. Ole sinäkin mukana edistämässä vesiturvallisuutta, 
auta pitämään vapaaehtoiset vesillä! Kiitos.  

Rahankeräyslupa RA/2021/1540, voimassa toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

LAHJOITA:  MobilePay 62700    www.meripelastus.fi/lahjoita
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M
aamme ensimmäinen meripelastusasema pe-
rustettiin Suursaareen vuonna 1821. Alkuun 
toimintaa hoitivat viranomaiset, mutta vuonna 
1857 saaren asukkaat perustivat vapaaehtoisen 
yhdistyksen ja ottivat meripelastustoiminnan 

vastuulleen. Näin syntyi Suomen ensimmäinen vapaaehtoinen 
meripelastusasema.

Suomen Meripelastusseura perustettiin 40 vuotta myöhemmin 
koordinoimaan meripelastustoimintaa valtakunnallisesti. Perusta-
mispäätökseen vaikuttivat osaltaan 1890-luvun alun kaksi vakavaa 
merionnettomuutta: Ajaxin ja Runebergin yhteentörmäys, jossa 
menehtyi 38 ihmistä, sekä koko 137-henkisen miehistönsä muka-
naan vieneen sotalaiva Rusalkan uppoaminen. Meripelastusseuran 
sääntöihin kirjattiin sen tarkoitukseksi ”vedenhätään joutunei-
den ihmisten pelastamiseksi sekä merellä Suomen rannikolla että 
maamme sisävesillä”.

Purjeilla ja airoilla liikkeelle
Ensimmäiset vuodet vapaaehtoiset meripelastajat liikkuivat souta-
en ja purjeilla. 1900-luvun alussa Meripelastusseura hankki kolme 
englantilaismallista soudettavaa, apupurjein varustettua pelastus-
venettä, jotka sijoitettiin Koivistoon, Lavansaarille ja Valassaarille.  
Vuonna 1913 hankittiin ensimmäinen moottoripelastusvene Han-
gon meripelastusasemalle. Veneessä oli 30 hevosvoiman moottori 
ja se saavutti 8 solmun nopeuden. Vene oli varmuuden vuoksi va-
rustettu myös 17 neliön purjeella.

Turvanasi vesillä
Vapaaehtoinen meripelastustoiminta on 125 vuoden aikana koskettanut 
monia. Vaikka moni asia on muuttunut, ovat toiminnan perusteet  
ja kanssaihmisten pyyteetön auttaminen pysyneet samoina.

Kunnollisen kaluston puute oli 1930-luvulle tultaessa Meripelas-
tusseuran suurin ongelma. Seura käynnisti alushankintaohjelman, 
johon kuului kolme pelastusristeilijää ja toistakymmentä pienem-
pää asemavenettä.

Keväällä 1936 laskettiin vesille ensimmäinen Meripelastusseu-
ran rakennuttama pelastusristeilijä, Outoori. Vankkarakenteinen 
yli 18 metriä pitkä ja 5 metriä leveä alus oli jaettu 22 vedenpitävään 
osastoon ja varustettu ajanmukaisin laittein, kuten radiolla ja radio-
peilauslaitteilla. Talvisodan syttymiseen mennessä asemaveneitä oli 
valmistunut jo seitsemän. 

1950-luvun puolivälissä puu vaihtui teräkseen. Vuonna 1956 
valmistui Meripelastusseuran ensimmäinen teräsristeilijä, Har-
maja. Sitä seurasivat 1960-luvulla Niilo Saarinen, Gustaf Erikson 
ja Wilhelm Wahlfors. Yli 40 vuotta palvelleen Harmajan korvasi 
vuonna 1999 Jenny ja Antti Wihurin rahaston lahjoittama, 24-met-
rinen pelastusristeilijä Jenny Wihuri. Tuolloin alusten rakennusma-
teriaali oli jo alumiini. Lue artikkeli seuran lippulaivan historiasta 
Trossi-lehdestä 3/2019.

Nykyisin Meripelastusseuran alukset on jaettu neljään pelas-
tusveneluokkaan sekä apuvene- ja pelastusristeilijäluokkiin. Alus-
hankinnat perustuvat luokkien määrityksiin ja tehdään useamman 
veneen sarjoissa. Kaikki uudet pelastusveneet ovat nopeita, itsenäi-
seen toimintaan pystyviä, valmiiksi meripelastustehtäviin varustel-
tuja sekä erityisesti Suomen olosuhteisiin ja vapaaehtoismiehistöjen 
käyttöön suunniteltuja.

TEKSTI SADRI WIRZENIUS  KUVAT SUOMEN MERIPELASTUSSEURA

Ensimmäinen moottorilla varustettu pelastusve-
ne valmistui vuonna 1913 Hankoon. Pelastusristeilijä Harmajan konehuoneessa.  Ensimmäinen pelastusristeilijä Outoori.

Turun pelastusrengas keräsi varat 
pelastusvene Anna Gaddin hankintaan.

Harmajan peräkannella 
hinaustehtävää valvomassa.

Rakettipistoolilla ammuttiin 
köysi haaksirikkoiselle.

125-VUOTIAS18 19
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Mistä rahat pelastusveneisiin ja varusteisiin?
Marraskuussa 1929 Utön edustalla tapahtunut kuunari Drakenin 
haaksirikko vauhditti Suomen meripelastustoiminnan organisointia 
ja rahoituksen kehittämistä. Meripelastusseura käynnisti 1930-lu-
vulla raha-automaattitoiminnan ja oli mukana perustamassa 
Raha-automaattiyhdistystä 1938. Myös suomalaisten ja Suomeen 
liikennöivien ulkomaisten kauppamerenkulun alusten suorittamat 
lästimaksut sekä laivameklarien kauppa-aluksilta keräämät vapaa-
ehtoiset laiva-avustusmaksut muodostivat seuralle tärkeän rahoi-
tuslähteen.

Tänä päivänä Meripelastusseuran rahoituksesta noin puolet 
tulee veikkausvaroista Raha-automaattiyhdistyksen fuusioiduttua 
Veikkaukseen vuonna 2017. Veikkausrahoituksen muuttuessa lä-
hivuosina merkittävästi on Meripelastusseura jälleen suurten haas-
teiden edessä. Meripelastusseuran merkittävin ja edelleen kasvava 
omarahoitusmuoto on seuran jäsenilleen tarjoama maksullinen 
Trossi-jäsenpalvelu.

Pelastusrenkaiden tukijoukot
Meripelastus oli miehistä työtä eikä pelastusalusten miehistöissä 
juurikaan näkynyt naisia ennen 1980-lukua. Naisten työ toiminnan 
rahoittamiseksi oli kuitenkin elintärkeää Meripelastusseuran alku-
vuosikymmenistä lähtien.

Ensimmäinen pelastusrengas perustettiin Turkuun kesällä 1930 
ja myöhemmin samana vuonna käynnistyi myös Helsingin pelas-
tusrenkaan toiminta. 1930-luvulta eteenpäin lähes jokaisen aseman 
tukena toimi naisten pyörittämä pelastusrengasyhdistys.

Pelastusrenkaat keräsivät huomattaviakin summia järjestämällä 
myyjäisiä, konsertteja ja muita tilaisuuksia. Turun pelastusrenkaan 
todellinen voimannäyte oli yhdistyksen puuhanaisen Anna Gaddin 
mukaan nimetyn pelastusveneen rakennuttaminen vuonna 1938.

Maailma muuttuu, ja naiset siirtyivät taustajoukoista pelastus-
veneiden miehistöihin. Ainoa enää toimiva pelastusrengasyhdistys 
on Turun pelastusrengas ry.

Uimaopetuksesta meripelastuskoulutukseen
Meripelastusseuran koulutus keskittyi ensimmäisinä vuosikymme-
ninä pitkälti uimataidon opetukseen ja hengenpelastukseen. Har-
joitusta meripelastustoimintaan miehistöt saivat käytännön työssä 
pelastusaluksilla. Varsinaiseen meripelastuskoulutukseen alettiin 
panostaa vasta 1980-luvulla. Vaikka meripelastuskoulutus kehit-
tyi valtavasti 1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä, valmistui 
Meripelastusseuran ensimmäinen oma koulutusjärjestelmä vasta 
vuonna 2007. Tällä hetkellä vuonna 2016 päivitetty järjestelmä on 
Traficomin auditoima ja laajalti kansainvälisestikin arvostettu.
Lue seuraavasta Trossi-lehdestä laajempi artikkeli Meripelastusseu-
ran koulutuksen historiasta.

Turvana vesillä tänään ja tulevaisuudessa
Tänään Meripelastusseuraan kuuluu 58 jäsenyhdistystä, jotka yllä-
pitävät 60 pelastusasemaa rannikolla ja sisävesillä. Asemille sijoitet-
tuna on 131 pelastusalusta, joiden miehistöissä toimii lähes 1 500 
koulutettua vapaaehtoista meripelastajaa. Meripelastustoiminnan 
lisäksi Meripelastusseura parantaa turvallisuutta vesillä veneilytur-
vallisuuskoulutuksen ja valistuksen avulla.

Meripelastusseuran vapaaehtoismiehistöjen tehtävämäärä on yli 
kaksinkertaistunut kahden viime vuosikymmenen aikana. Vuonna 
2002 suoritettiin 844 tehtävää ja vuonna 2020 ylittyi ensimmäistä 
kertaa 2 000 tehtävän raja. Viime vuonna vapaaehtoiset meripelas-
tajat tulivat vesillä apuun 2 126 kertaa ja apua sai yhteensä 4 413 
ihmistä. 21 heistä pelastettiin välittömästä hengenvaarasta.

Vaikka paljon on muuttunut, ovat vapaaehtoiset meripelastajat 
edelleen täysin vapaaehtoisia eivätkä saa mitään taloudellista korva-
usta työstään. Vuonna 2021 he tekivät pelastus- ja avustustehtävillä 
vapaaehtoistyötä yhteensä yli 14 000 henkilötyötuntia.

Artikkelin lähteenä käytetty Juhani Merilahden Sadan vuoden 
meripelastustyö -kirjaa.

”Meripelastus oli miehistä työtä eikä pelastusalusten 
miehistöissä juurikaan näkynyt naisia ennen 1980-lukua. 

Naisten työ toiminnan rahoittamiseksi oli kuitenkin elintärkeää 
Meripelastusseuran alkuvuosikymmenistä lähtien.”

1956 valmistunut Harmaja oli Meripelastusseu-
ran ensimmäinen teräsrunkoinen pelastusalus.

Meripelastusseuran julkaisu on ilmestynyt vuo-
desta 1930 lähtien. 2019 siitä tuli Trossi.

Bågaskärin toimintakeskus 
vihittiin käyttöön 11.5.2006.

Pelastustuoli meripelastusmuse-
osta.

Meripelastusseura osti 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa yhteensä viisi Arun-luokan pelastusristeilijää The Royal  
National Lifeboat Institutelta Iso-Britanniasta. 

1900-luvun alussa Suomen rannikolta löytyi 
kymmeniä meripelastusvajoja. 

Pelastusristeilijä Niilo Saarinen 
sai nimensä merikapteeni Niilo 
Saariselta.
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”Marraskuussa 1929 Utön edustalla tapahtunut kuunari 
Drakenin haaksirikko vauhditti Suomen meripelastustoiminnan 

organisointia ja rahoituksen kehittämistä. Meripelastusseura 
käynnisti 1930-luvulla raha-automaattitoiminnan ja oli mukana 

perustamassa Raha-automaattiyhdistystä 1938.”
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Lukeminen on 
riemu kaikenikäisille
Nauticin loppukesän lukusuositukset esittelevät merellisiä 
niin pienille kuin suurillekin veneilijöille.

TEKSTIT JA KUVAT KUSTANTAJAT

Kalastajien kyydissä Itämerellä kertoo muutoksen kourissa olevasta elinkeinosta. Mo-
ni rannikkokalastaja nostaa verkkonsa ja rysänsä vedestä viimeistä kertaa, ja samalla 
katoaa pala ikiaikaista elämäntapaa. Yhä suurempi osuus saaliista tuodaan avomereltä 

troolaamalla.
Kalastajat näkevät työssään, että Itämeri ei voi hyvin. Vaikka päästöt Itämereen ovat vähen-

tyneet merkittävästi, sen tila on huono.
Lähivesistä pyydetylle kalalle on kuitenkin kysyntää. Millainen on kalastajien ammatti, joka 

tuo ruokapöytäämme kalaherkkuja? Mitä kaloja Itämeressä on, ja mitä niistä hyödynnetään 
eniten? Kirjailija Jukka Ahonen ja biologi Janne Sundell ovat seuranneet kalastajia kahden vuo-
den aikana eri puolilla Itämerta. Kuvaaja Pekka Turunen on dokumentoinut mieleenpainuvat 
matkat.

Tekijät: Jukka Ahonen, Janne Sundell, Pekka Turunen
Sivumäärä: 200
Kustantaja: John Nurmisen Säätiö

Kummalla kammella

Kalastajien kyydissä Itämerellä

Laiva on lastattu lyriikalla! Suosikkitekijöiden uusi runokuvakirja vie 
runon ja kuvan villeimmille vesille.

Merimatkalla myrskyää, kun Pihikurppa, Kakadun Datsun ja 
Ikitiskaaja purjehtivat ulapalle. Merenkurkku menee käheäksi, ja Suuri 
aalto lähestyy. Mutta pinnalla pysytään, sillä mukana ovat pätevät pik-
kupavut ja laivatonttu Kotterman. Kummalla kammella seilaa Allakka 
pullakan, Yökyöpeleitten ja Tippukivitapauksen hengessä. 

Tekijät: Erika Kallasmaa, Laura Ruohonen
Sivumäärä: 42
Kustantaja: Otava

Harmaja luode seitsemän

Harmaja luode seitsemän on trillerimäiseksi kasvava nuortenromaani, joka on samalla kos-
kettava sukellus nuoruuden ja Itämeren myrskyihin.

Eetu on seuransa kovin kilpapurjehtija, jonka elämä muuttuu painajaismaiseksi, kun äiti 
katoaa joka-aamuisella uintiretkellään. Surun ja epätietoisuuden keskellä Eetun pitäisi selvitä juuri 
alkaneesta lukiosta ja hämmentäviksi muuttuneista ihmissuhdekuvioista. Jokin äidin katoamisessa 
ei tunnu Eetusta aidolta ja hän alkaa tutkia asiaa. Oliko kyseessä todella onnettomuus, ja miksi meri-
biologiäidin tutkimukset tuntuvat kiinnostavan outoja tahoja?

Teosparin jälkimmäinen osa Bengtskär itä kahdeksan ilmestyy keväällä -23

Tekijä: Leena Paasio
Sivumäärä: 213
Kustantaja: WSOY

Kaikki luodon linnut

Saaristoluontoon ihastunut tutkijapariskunta seuraa kajakeillaan Pentti Linkolan 1970-luvulla 
soutaen tekemää lintujen laskentareittiä Salosta Poriin. Yli tuhannen kilometrin mittaisen 
retken ohjenuorana toimivat Linkolan merikortit ja muistiinpanot. Kun vastoinkäymiset hi-

dastavat matkaa ja tuulet oikuttelevat, joutuu mieli koville. 
Etelä-Suomen viimeisiin erämaihin suuntautuva melontaretki kuljettaa heidät ulkosaariston avoi-

mille luodoille ja värikylläisille niityille sekä innostaa kurkistamaan vedenpinnan alle. Kuinka linnusto 
voi ja miten ympäristö on muuttunut puolessa vuosisadassa?

Tekijät: Panu Kunttu, Sanna-Mari Kunttu
Sivumäärä: 377
Kustantaja: Nemo

Galleri Arkipelag

Valokuvaaja Patrick Blomin upeat mustavalkokuvat ikuistavat suomalaisen merellisen luon-
non, säät ja vuodenajat kauniisti Galleri Arkipelag -kirjaan. Kirja on ylistys saaristolle, ja se 
on syntynyt vuosikausien seikkailuista merellä.

Galleri Arkipelag on myynnissä useissa saaristokaupoissa, ja se on tilattavissa myös verkon kautta 
patrickblomphoto.com.
 
Tekijä: Patrick Blom
Sivumäärä: 270 sivua

Muista myös nämä –  
SPV:n verkkokaupan kirjoista  
oppia ja turvaa vesille. 
Tilaa osoitteesta 
spv.fi/verkkokauppa
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Laatu alkaa suunnittelusta

WB-Sails Oy
Veneentekijäntie 2
00210 Helsinki
09-621 5055 
www.wb-sails.fi

Emme ole Uivassa, mutta 
meillä on 

     Avoimet ovet

lauantaina 20.8.22 klo lauantaina 20.8.22 klo 
10-16.  Kutsumme kaikki 
purjehduksen ystävät 
kylään uuteen neulo-
moomme Veneentekijäntie 
2:ssa, lähellä messualuetta, 
Maritimiä vastapäätä.

HSK järjesti heinäkuussa  
Finn-jollien Master MM:t. 
120 osanottajaa 25:stä eri 
maasta. Yli puolet osanottajista 
oli meidän asiakkaitamme.

Kuvassa Legends-sarjan 
voittaja, Sveitsin Hans Fatzer. 
KKuva Robert Deaves

NAUTIC-UUTISIA

Äänestä Vuoden 
vierasvenesatamaa!
Suomen vierasvenesatamat kisaavat jälleen Vuoden vierasvenesata-
ma 2023-titteleistä. Tänäkin vuonna palkitaan erikseen rannikko-
alueen ja Järvi-Suomen suosikki. Äänestykseen osallistuu noin 250 
satamaa. Vuoden vierasvenesatamat saavat kunnialaatan ja osaston 
Vene 23 Båt-messuilta. Kaikki vierasvenesatami-
en vieraat voivat äänestää ja äänestäjien kesken 
arvotaan palkintoja. 

Äänestys on käynnissä 1.7.–30.9.2022  
www.satamassa.fi

Rösta på Årets bästa 
gästhamn!
Finlands gästhamnar tävlar igen om titeln för Årets gästhamn 2023. 
Bekant från tidigare år, belönas kustområdets och Insjöfinlands fa-
voriter separat. I år är antalet kandiderande hamnar ca. 250 styck-
en. Årets gästhamnar presenteras med en hedersplakett, samt en 

monter på Vene 23 Båt -mässan. Alla besökare hos gästhamnarna 
har möjlighet att rösta. Priser delas ut bland alla deltagare i 

omröstningen.
Omröstningen pågår 1.7.-30.9.2022 på adressen         

www.satamassa.fi

Suomen Purjehdus ja Veneily osallistuu Uivaan Helsingin Lautta-
saaressa 18.-21. elokuuta. Löydät osastomme Helsingfors Segel-
klubbilta, F-laiturin vierestä.
Osastomme koostuu lasten toiminta-alueesta, jolla voi tutustua 
purjehdukseen ja veneilyyn hauskojen liikunnallisten aktiviteettien 
kautta, sekä teltasta, jossa voi hengähtää messuhulinasta tutustuen 
SPV:n ja sen jäsenseurojen palveluihin sekä etuihin. Voit myös kat-
soa Nautic-TV:n sisältöjä sekä ostaa SPV:n koulutuskirjoja ja Sailing 
Team Finlandin kannatuspaitoja.

SPV starttasi kesäkuussa oman Nautic-TV-ohjelman. Nautic-TV 
nauttii veneilystä kotimaan upeissa vesistöissä, esittelee ajankohtai-
set ilmiöt ja henkilöt sekä tarjoaa vinkkejä veneen huoltoon ja vas-
tuulliseen vesillä liikkumiseen. Uusi jakso julkaistaan joka toinen 
maanantai kello 19 Suomen Purjehdus ja Veneilyn Youtube-kana-
valta.

Tuorein jakso ilmestyi maanantaina 15. elokuuta. Sen jaksossa 
tutustutaan kilpapurjehdusprojekti Tulikettuun, matkaveneilyyn 
lapsiperheen silmin sekä syysveneilyyn.

Pääset katsomaan Nautic-TV:tä osoitteessa spv.fi/nautic.

Joko katsot Nautic-TV:tä?

Tervetuloa osastollemme Uivaan!

Emme ole Uivassa, 
mutta meillä on

Avoimet ovet
lauantaina 20.8.22 
klo10 –16. 
Kutsumme kaikki 
purjehduksen ystävät 
kylään uuteen neulo-
moomme Veneentekijäntie 
2:ssa, lähellä messualuetta, 
Maritimiä vastapäätä.

25



   2 • 2022 K i l p a p u r j e h d u sK i l p a p u r j e h d u s

Thomas Johansonin ja Jyrki Järven 
olympiakulta Sydneyssä vuonna 
2000, Sari Multalan huikeat 13 

arvokilpailumitalia, Tapio Nirkon EM-
hopea 2009, Tuuli Petäjän maistuva EM-
pronssi ja uskomaton olympiahopea 2012, 
Silja Lehtisen, Silja Kanervan ja Mika-
ela Wulffin upea maailmanmestaruus ja 
olympiapronssi 2012 sekä Tuula Tenkasen 
MM-hopea ja kaksi EM-pronssia ovat juh-
listaneet suomalaispurjehtijoiden menes-
tystä olympialuokissa 2000-luvulla.

Sitten vuoden 2016 sinivalkoiset eivät 
ole kuitenkaan onnistuneet nousemaan pal-
kintokorokkeelle aikuisten arvokilpailuissa, 
vaikka menestystä maailmancupeissa ja 
suurissa kansainvälisissä regatoissa onkin 
tullut. Nuorten MM-kisoissa muun muas-
sa Oskari Muhonen ja Monika Mikkola 
ovat yltäneet kullanarvoisisiin suorituksiin, 
ja uuden sukupolven menestyspotentiaali 
on ollut myös muissa luokissa näkyvissä.

Sinem Kurtbayn ja Akseli Keskisen 
neljäs ja Ronja Grönblomin ja Veera 
Hokan viides sija syksyn 2021 MM-kilpai-

Loistovireessä 
kohti Pariisia
Sinem Kurtbayn ja Akseli Keskisen EM-hopea palautti Suomen olympia-
luokkien mitalikantaan. Sailing Team Finlandin olympiaprojekti etenee 
vahvassa myötätuulessa.

luissa osoittivat viimeistään, että molem-
milla venekunnilla riittää vauhtia ja taitoa 
maailman kärkeen asti. Nacra 17 -luokan 
EM-kilpailuissa heinäkuussa 2022 Kurtbay 
ja Keskinen saivat kaulaansa hopeamitalit 
purjehdittuaan nousujohteisen regatan. 
Grönblom/Hokka oli 49er FX:n EM-ki-
soissa kuudes.

- Meillä oli hidas alku regattaan ja to-
si vaikeita päiviä. Sen jälkeen muutimme 
hieman lähestymistapaamme ja löysimme 
itsevarmuutemme. Keskityimme enemmän 
omaan tekemiseemme, ja se toimi hyvin, 
Kurtbay kertaa.

- Tuntuu hemmetin hyvältä, kiteytti 
fiiliksensä Keskinen hopean varmistuttua.

 

Sailing Team Finlandin menestys ei 
rajoitu vain Nacra 17- ja 49er FX 
-luokkiin, sillä juhannuksena pe-

rinteisesti huipentuneella Kieler Wochella 
peräti neljä suomalaista purjehti palkinto-
korokkeelle. Tokion olympialaisissa loista-
nut Kaarle Tapper voitti ILCA 7 -luokan, 
ja Valtteri Uusitalo sijoittui samassa luo-

kassa kolmanneksi. Monika Mikkola oli 
toinen ILCA 6:ssa ja Aleksanda Blinnikka 
kolmas naisten iQFoil-purjelaudoissa.

– Kisat lähtivät vähän heikosti käyntiin, 
mutta sain juonenpäästä kiinni. Venevauhti 
oli priimaa koko kisan ajan, sekä vasta- että 
myötätuuliosuuksilla. Startteihin jäi vähän 
parantamisen varaa, mutta tällä kertaa se 
riitti voittoon. Oli kiva aloittaa kilpailukausi 
vähän vaikean kevään jälkeen, Tapper kom-
mentoi.

Valmennuspäällikkö Vili Kaijan-
sinkko iloitsee purjehtijoiden on-
nistumisista.

- Olemme näyttäneet, että meillä on 
kykyä menestyä. Lähdemme loppuvuoden 
luokkakohtaisiin arvokilpailuihin taistele-
maan oikeasti mitaleista. Ammattimainen 
toimintamme ja menestyksemme on huo-
mattu myös Suomen rajojen ulkopuolella, 
Kaijansinkko sanoo.

- 49er FX, ILCA-luokat ja Nacra ovat 
projekteja, joissa tavoittelemme mitaleita jo 
tänä vuonna. iQFoilissa, 49erissa ja Kitessa 

TEKSTI IINA AIRIO   KUVAT JOHAN EKBLOM JA SASHA CLAHN

 

Sinem Kurtbay ja Akseli Keskinen  
tuulettivat EM-hopeaa Tanskassa.

Kaarle Tapper juhli voittoa Kieler Wochella.
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olemme vielä kauempana mitalitaisteluis-
ta, mutta olympiapaikat ovat mahdollisia. 
Pariisi 2024 -hankkeemme edistyy pitkälti 
suunnitelmien mukaan. Seuraava konkreet-
tinen tasonmittaus on Haagissa 2023, kun 
kaikki olympialuokat karsivat MM-regatas-
sa tulevista olympiapaikoista.

 

Vaikka Tokion ja Pariisin olympia-
laisten väliin jäi vain kolmevuo-
tinen olympiadi, on maajoukkue 

tukijoukkoineen selviytynyt tiukasta siirty-
mästä hyvin. Suomen Purjehdus ja Veneily, 
Kisakallion urheiluopisto ja Pääkaupunki-
seudun urheiluakatemia Urhea solmivat 
monivuotisen strategisen kumppanuusso-
pimuksen purjehduksen ja purjehtijoiden 
kehittämisestä. Purjehduksen maajouk-
kuetoiminta keskittyy Urheaan ja kotimaan 
leiritystoiminta Kisakallion urheiluopistolle 
koko maajoukkuepolun osalta.

Lähtökohtana ovat olleet purjehtijoiden 
ja heidän valmentajiensa tarpeet. Valmen-
nuskokonaisuuden rakentamisessa on ollut 
mukana Suomen Olympiakomitean huip-
pu-urheiluyksikkö.

– Purjehduksen kilpailukyvyn kannalta 
tämä yhteistyö on aivan keskeinen. Saamme 
tätä kautta urheilijoidemme ja valmenta-
jiemme käyttöön laajan asiantuntijakoko-
naisuuden. Lisäksi arjen harjoittelu ja yh-
teistyö Urhea-kampuksella muiden lajien 
huippujen rinnalla on tärkeä lisäarvo joka-
päiväiselle työllemme, Kaijansinkko kertoo.

Siinä missä fysiikkaharjoittelu ja tukipal-
velut löytyvät yksivuotisjuhliaan viettävästä 
Helsingin Olympiavalmennuskeskuksesta, 
on maajoukkueen ja haastajien lajiharjoit-
telu kotimaassa keskitetty Helsingfors Se-
gelklubbiin.

- Lajiharjoittelusta päävastuun kantavat 
henkilökohtaiset valmentajat, ja kotimaassa 
eri luokkien arjen harjoitteluvastuun kantaa 
pitkälti Martin Gahmberg. Hän on jatku-
vasti yhteydessä ulkomailla asuviin val-
mentajiimme, joten valmennuksen linkki 
ei katkea missään vaiheessa, Kaijansinkko 
avaa kokonaisuutta.

 

Pariisin olympialaisiin on jäljellä 
alle kaksi vuotta, ja vielä tänäkin 
vuonna luvassa on useita arvokil-

pailuita. Kurtbay ja Keskinen suuntaavat 
elokuun lopussa Kanadassa kilpailtavaan 
MM-regattaan yksi tavoite mielessään.

- Aiomme olla jälleen mitaleilla, Kurtbay 
hymyilee.

Kaarle Tapper voitti ILCA 7 -luokan Kieler Wochella, ja Valtteri Uusitalo 
oli kolmas.

Monika Mikkola sijoittui Kielissä ILCA 6 -luokassa toiseksi.

Aleksanda Blinnikka kiiti iQFoilissa kolmanneksi.

Vastuullisesti
Huippu-urheilijan rooli on 
voittamisen eteen tehtävää 
työntekoa, ei harjoitteluun 
tyytymistä, sekä positiivi-
sena roolimallina toimiminen 
ja koko toimialan kehittäminen.

Ilolla
Innostus, inspiroiva tapa  
toimia, positiivisten asioiden 
vahvistaminen sekä nega- 
tiivisiin asioihin puuttumi- 
nen ja korjaaminen.

Yhdessä
Voittavien toimin- 
tatapojen ja kult- 
tuurin rakentami- 
nen sekä yhdessä  
toimiminen.

 

Erinomaisesti
Älyllinen stimulointi; 
uteliaasti uutta oppi-
en, sekä laadukas 
arki mahdollistamaan 
omien voimavarojen 
löytämisen ja 
kehittymisen.

 

Kunnioittavasti
Arvostuksen rakentami-
nen, käytöstavat ja yksilöl-
linen kohtaaminen.

 

Yhteisillä arvoilla Pariisiin

Kilpailukalenteri 2022
 
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
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Rennosti, 
mutta tosissaan
Ronja Grönblom ja Veera Hokka suuntaavat nälkäisinä syyskuun 
MM-kisoihin. Kaksikon kehitys 49er FX -luokassa on ollut nopeaa.

TEKSTI JA KUVAT JOHAN EKBLOM

Miten kauden alku on sujunut?
Ronja: Kausi lähti alkuvuodesta tosi kivas-
ti käyntiin, kun saimme hyvän treenijakson 
ja muutaman kisan vedettyä Lanzarotella ja 
Mallorcalla. Sekä Mallorcan että Hyerès’in 
maailmancupit jäivät valitettavasti meidän 
osalta väliin sairastumisen vuoksi.
Veera: Kauden alku sujui hyvin. Aloitimme 
kauden Lanzarotella leireilemällä superhy-
vissä olosuhteissa. Varsinaisen kisakauden 
aloitus jäi meiltä kuitenkin vähän vajaak-
si koronaan sairastumisen vuoksi, mutta 
olemme nyt päässeet takaisin veneeseen ja 
treenailemaan seuraavia kisoja varten.

Mikä on purjehdustaustasi?   
Ronja: Olen purjehtinut lähes koko elämä-
ni. Aloitin optarilla HSS:llä jo 6-vuotiaana, 
ja sen jälkeen olen purjehtinut Zoomia, La-
seria, 29eria ja nyt 49er FX -luokkaa.
Veera: Pienenä olen veneillyt paljon kölive-
neillä ympäri Suomea ja noin 10-vuotiaana 
aloitin purjehduksen optarilla. Optarin jäl-
keen olen purjehtinut Zoomilla ja 29erilla 
ennen FX:ää.

Mieleenpainuvin kisamatka?
Ronja: Aucklandin 49erFX MM-kisat 
2019. Tykästyin kaupunkiin, ja kisasim-
me ensimmäistä kertaa. Maapaikka To-
kion olympialaisiin jäi vain muutaman 
pisteen pähän.
Veera: Vuoden 2019 MM-kisat oli meidän 
projektimme ensimmäinen päätavoite, ja 
kisamatka Aucklandiin oli kyllä kaikkein 

mieleenpainuvin. Auckland oli tosi ihana 
paikka purjehtia, ja saimme kisoissa vedet-
tyä oman parhaan suorituksen.

Mikä on haastavinta 49er FX 
-luokassa ja miten se eroaa 
aikaisemmista luokista?
Ronja: Suurin muutos oli siirto 29erista 
49erFXään, jossa urheilijat purjehtivat lähes 
työkseen. Se tekee sen, että kilpailu huipulla 
on paljon kovempaa ja ammattimaisempaa 
kuin aiemmissa luokissa.
Veera: Aikaisempaan verrattuna nykyisessä 
veneluokassa treenaaminen ja kisaaminen 
vie enemmän aikaa vievää ja menestyminen 
vaatii todella kovaa sitoutumista. Matkusta-
mista tulee todella paljon, jotta pääsemme 
treenaamaan maailman huippujen kanssa ja 
oikeanlaisissa olosuhteissa. 

Suotuisimmat purjehdusolo-
suhteet?
Ronja: Kuudesta seitsemään metriä sekun-
nissa tuulta, aurinkoa ja pieni aallokko eli 
champagne conditions!
Veera: Klassiset champagne-olosuhteet, eli 
keskikova tuuli ja aurinkoa! Myös vauhdik-
kaat kovan kelin päivät ovat lemppareitani.

Mitä löytyy kuivapussistasi?
Ronja: Ruokaa jossain muodossa löytyy 
aina. Ja vaihtomärkkärit varsinkin, jos kelit 
on vaihtelevat.
Veera: Tarpeeksi ruokaa, eli geelejä, patu-
koita ja juomista sekä aurinkorasva.

Onko sinulla jokin rutiini/tai-
kausko kisoissa?
Ronja: Hyvä ruoka, vene kunnossa ja 
Netflix: niillä pääsee jo aika pitkälle.
Veera: Ennen isompia isoja kisoja pi-
dämme yhdessä aina pienen spa-rutiinin, 
että saamme pienen rentoutumishetken 
ennen kisarutistuksen alkua. Paljon mui-
takin rutiineja kisavalmisteluihin liittyen, 
mutta ehkä yleisesti vaan se, että tekee 
kaiken huolella.

Parasta purjehdusparissasi?
Ronja: Veera on äärimmäisen vahva, nopea 
ja taitava purjehtija, jonka kanssa on ilo ja-
kaa tämä projekti. Hänellä on positiivinen 
asenne ja hän on erittäin ahkera. Tiiminä 
meillä synkkaa hyvin, sekä veneessä että sen 
ulkopuolella.
Veera: Ronja on tosi positiivinen ja mää-
rätietoinen sekä tietysti älyttömän taitava 
mimmi pinnassa. Projektia on superhauska 
tehdä Ronjan kanssa.

Terveisiä junioripurjehtijoille?
Ronja: Purjehdus on erittäin laaja har-
rastus, josta löytyy paljon eri luokkia. Ke-
hottaisin kaikkia rohkeasti kokeilemaan 
purjehdusta kaikissa sen muodoissa. Se on 
elämänpituinen harrastus, ja optari on vasta 
sen alku.
Veera: Ronja vei vastauksellaan sanat mun 
suusta. Lisäisin vain, että pitäkää hauskaa 
purjehduksen parissa!

Ronja Grönblom ja Veera Hokka palkittiin Vuoden nuorina helsinkiläisinä urheilijoina sijoituttuaan vuoden 2021  
MM-regatassa neljänneksi. EM-kilpailuissa 2022 he olivat kuudensia.
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HPP on Suomen 
purjehdusmaajoukkueen 
pääyhteistyökumppani.

Erikoistunut olennaiseen

Lehtisen startti lähestyy

T apio Lehtinen starttaa uransa toiseen Golden Globe 
Raceen 4. syyskuuta Ranskan Les Sables d’Olonnesta.  
     Lehtisen ensimmäiseltä Golden Globe Racelta tuttu 

Asteria-vene on viilattu vikkelään kuntoon Helsingissä, josta se 
lähetettiin heinäkuun puolivälissä Finnlinesin kyydissä kohti Es-
panjan Bilbaoa.

- Lähtöä edeltävän yön teimme tiimin kanssa hulluna töitä, jot-
ta saimme pakattua kaikki kisaan tulevat tavarat veneeseen. Vene 
upposi varmaan 15 senttiä syvemmälle veteen, kun kaikki kamat 
olivat kyydissä, Lehtinen kertoi Nautic-TV:lle.

Bilbaossa vene säädettiin purjehduskuntoon, minkä jälkeen oli 
edessä 120 mailin siirtymä Biskajanlahden rannalle. Turvallisuus- ja 
ensiapuharjoitusten jälkeen Lehtinen oli valmis 14. elokuuta alka-
neeseen siirtokilpailuun Les Sables d’Olonneen.

- Galiana lähtee Helsingistä Ranskaan 
saattokeikalle, ja koko bändi (Galianan mie-
histö) on jeesaamassa ja varmistamassa, että 
äijä lähtee kisassa oikeaan suuntaan. Kun olen 
startannut, palaa muu porukka Suomeen ra-
kentamaan Galianaa valmiiksi ensi vuoden 
Ocean Globe Raceen.

 Seuraa kilpailuun valmistautumista Nau-
tic-TV:stä spv.fi/nautic ja kilpailua goldenra-
ce.com sekä tapiolehtinensailing.fi.

Åländska Segelsällskapet (ÅSS) purjehti toiseksi Sailing 
Champions Leaguen finaalissa 26. heinäkuuta. ÅSS ylsi 
ensin Saksan Travemundessä 36 seurajoukkueen kesken 

kilpaillun finaalin karsinnoista neljän parhaan joukkoon ja finaa-
leissa hopealle. Mestaruuden vei Saksan Norddeutscher Regatta 
Verein, pronssille purjehti Tanskan Roskilde Sejlklub. 

- Tuntuuhan tämä hyvältä. Olemme tyytyväisiä tulokseen, mutta 
hieman katkerakin olo, koska olimme niin lähellä kultaa, kommen-
toi joukkueen kippari Markus Rönnberg.

- Meillä oli radalla hyvä taktiikka ja vauhti. Taktikkomme Staf-
fan Lindberg onnistui hyvin koko kisan ajan, se yhdistettynä vah-
vaan tiimiin ja sopiviin olosuhteisiin mahdollistivat tasomme.

Viime vuonna Sailing Champions Leaguen voiton vei Esbo Se-
gelförening (ESF).

ÅSS toiseksi SCL:ssä 
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Kannusta seurasi voittoon
Heja ditt lag till seger
Purjehdusliiga starttaa 20. elokuuta Tampereelta.
Seglingsligan startar den 20 augusti i Tammerfors.

TEKSTI /TEXT IINA AIRIO  KUVAT/BILD PEPE KORTENIEMI/SPV

Osakilpailut ja joukkueet
 

Semifinaali,                  Semifinaali   Semifinaali,
Tampere:                       Turku:          Vaasa:
ÅSS                               XS                               WSF

HSK                               ESF                             BS

NJK                              WNYC                         MSF

TPS                               N                                 EMK

Skatta                           HSS                             ASS

LPS                               HTPS                          TaPS

VM                                BSF                             SPS

ÅSS                               2 WSF                         2 Oulu

BS 2                              ESF 2                          XS 2

HSS 2                           ASS 2                          MSF 2

BS W                            NJK W                        HSK W

LPS Y                           ÅSS Y                          ESF Y

 

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)

 

Kaikkiaan 36 seurajoukkuetta kamppailee elo-syyskuussa 
Purjehdusliigan kolmessa välierässä 12:sta loppukilpailu-
paikasta.

- Tänä vuonna on odotettavissa jälleen tiukkaa kisaa seurojen 
Suomen mestaruudesta. Viime vuonna menestystä tuli myös kan-
sainvälisesti, kun kauden 2020 Purjehdusliigan voittajajoukkue ESF 
kruunattiin 2022 Sailing Champions League -voittajajoukkueeksi. 
Onnittelut ÅSS:lle tämän vuoden toisesta sijasta, SPV:n kilpapur-
jehdustoiminnasta vastaava Tapio Nirkko sanoo.

Kannusta oma seurasi voittoon joko paikan päällä tai seuraa-
malla Purjehdusliigaa trackerista.

 
Lisätietoa: spv.fi/purjehdusliiga

Hela 36 klubblag kämpar i augusti-september i tre semifi-
naler om de tolv platserna i finalen för Seglingsligan.

- I år kan vi igen vänta oss en hård kamp om det finska 
mästerskapet för föreningar. Senaste år blev det också internationell 
framgång, då 2020 års ligavinnare ESF lyckades vinna Sailing Cham-
pions League  finalen. Grattis till ÅSS för andra platsen i år, säger 
Tapio Nirkko, som ansvarar för SBF:s kappseglingsverksamhet.

Heja på ditt eget lag antingen på ort och ställe eller via Seglings-
ligans trackingsystem.

Mera information: sv.spv.fi/ seglingsligan

Täyskaskoon

heti 60 % 
bonus!

Vertaa hintoja ja ylläty:

if.fi/vene

Rantaudu rauhassa niin luonnon- 
satamiin kuin vilkkaisiin laitureihin
Tänä kesänä sinulla on ehkä muutakin ajateltavaa kuin 
kolhut ja pohjakosketukset. Mitä jos siis jättäisit 
turhan huolehtimisen vakuutusyhtiölle, joka tuntee 
veneilyn riskit perin pohjin?

Täyskaskomme kattaa kaikki tyypillisimmät 
veneilyvahingot tuulen nopeudesta riippumatta. Näitä 
ovat esimerkiksi laituriin, karille tai kivikkoon osuvat 
törmäykset, joita voi matalilla vesillämme sattua 
kokeneellekin merenkävijälle. Samalla luotamme 
siihen, että navigointi- ja veneilytaidot vähentävät 
riskejä, ja siksi palkitsemme veneilytutkinnon 
suorittaneet 10 % alennuksella.

Maissa veneesi on turvattu myös edullisemmalla 
osakaskollamme, ja omavastuusi on vain 100 euroa 
varkauden, ilkivallan tai palovahingon sattuessa.  

Vakuutuksemme hinta kertyy lähinnä kesäkuukau-
silta, jolloin veneesi on aktiivisessa käytössä, mutta 
vakuutus on voimassa myös talvisäilytyksen aikana. 
Vesille voit lähteä heti halutessasi, ja maksut voit 
jakaa 12 erään ilman lisäkuluja.  

Boat_2022_print_210x280mm.indd   1 16.6.2022   11.01
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Kim Weber dog på midsommar-
dagen 25 juni 2022 i sitt hem i 
Helsingfors i 76 års ålder. Han 

var född i Helsingfors den 21 oktober 
1945. Hans far Christian Weber var också 
en skicklig seglare. 

I sin ungdom seglade han framgångs-
rikt Vingbåt i hemföreningen ESF. Han 

verkade inom ESF som styrelsemedlem och andra vicekommo-
dor. Redan år 1964 övergick han till Finnjollen - han erövrade fem 
FM-medaljer mellan åren 1965-1974. I Nordiska Mästerskapen 
blev han tredje 1969. Kim deltog även flitigt o klassens VM-täv-
lingar (Finn Gold Cup) och år 1972 blev han sjätte i Anzio. Höjd-
punkten utgjordes av en sjätteplacering i OS i Kiel 1972 i mycket 
utmanande och omväxlande förhållanden. Åren 1969 och 1972 
utsåg sportjournalisterna Kim till Årets seglare.

Kim Weber, 21.10.1945-25.6.2022      

LÄMMÖLLÄ MUISTAEN

Kim deltog i Whitbreadtävlingen 1989-1990 ombord på UBF 
Finland och rundade Kap Horn i februari 1990. Kim seglade också 
aktivt Laser och deltog i Masters regattan ända till år 2012. Kim 
verkade aktivt i tränings- och toppkappseglingskommittén inom 
SBF där hans förmåga att kunna fokusera på det väsentliga och 
förmågan att delge detta värdesattes. 

Kim var till utbildningen diplomingenjör och arbetade huvud-
delen av sitt liv på IBM i ledande ställningar.

Han var I sitt sätt att tänka och till sin natur mycket självstän-
dig men samtidigt mycket vidsynt och human. Han ställde sig 
aldrig bakom någon särskild ideologi utan inspirerade sina vänner 
till en kritisk och uppbyggande diskussion. Bakom hans djupa 
filosoferingar kunde man alltid skönja en viss glimt i ögat.

Kim sörjs av familjen och en vid vänskapskrets.
 

TEXT DEREK BREITENSTEIN

Eivind Still, 14.5.1931-19.3.2022

Eivind Still föddes som det äldsta 
av sex syskon på Värnamo präst-
gård i Nykarleby. 

Efter studentexamen studerade Eivind 
matematik, fysik och kemi vid Åbo aka-
demi. Eivinds ambition var egentligen att 
bli arkitekt, men i stället blev han mate-
matiklärare. Han kunde dock inte hålla sig 
från att rita och konstruera. 

Eivind ritade det Aalto-inspirerade huset som blev familjens 
hem när han 1961 fick tjänst vid Jakobstads Samlyceum.

 1962 fick hans båt ”Dinette” ett hedersomnämnande i en 
konstruktionstävling utlyst av båttidskriften På Kryss. Han ritade 
den första havskryssare som Nautors grundare Pekka Koskenkylä 

byggde. Eivinds första egna båt, byggd efter hans egna ritningar, var 
havskryssaren Finngirl, som byggdes på Jakobstads Båtvarv 1967.

Eivinds genombrott som båtkonstruktör kom 1976, när han vann ¾ 
Ton VM i Plymouth, England med den egenhändigt ritade och byggda 
Finn Fire II. 

Eivind är känd för sina många välseglande familjebåtar, som 
byggts i över tusen exemplar. Han ritade och byggde även ett antal 
5.5 mR yachter, bland annat åt Norges kung Olav.

Eivind var mångårig kommodor för Segelsällskapet i Jakobstad 
och verkade som IOR och IMS mätningsman och som Finlands 
Seglarförbunds representant i havskappseglingens International 
Technical Committee.

TEXT MIKAEL STIL

Me purjehduksen parissa toimi-
vat tiedämme, miten suuria 
ihmisiä lajin parissa tapaam-

me. Epäitsekkäitä, pyyteettömiä, radal-
la loppuun asti kilpailuhenkisiä, mutta 
rannassa äärimmäisyyteen asti ystäviä, 
ihmisenä henkisesti isoja tekijöitä. Heitä, 
jotka tekevät meidän muiden ja lajin eteen 
paljon. He ovat paikalla ja saatavilla, ihmi-
senä isoja – esikuvia.

Naantalin Purjehdusseuran Ville Kurki oli meille sellainen. 
Olympiapurjehtija, varakommodori seurassa, moninkertainen Suo-
men mestari sekä Suomen Purjehdus ja Veneilyn Lasten ja nuorten 

Ville Kurki, 24.3.1968-12.7.2022
toimikunnan varapuheenjohtaja on poissa.

Tapa, jolla Ville kilpaili, teki, auttoi, otti juniorit vastaan ran-
nassa, rakensi mahdollisuuksia lajin pariin tulemiselle ja vaikutti 
asioihin, jätti jälkensä meihin, jotka jäämme rannalle ja vesille. Sinne 
Ville meidät kokosi niin monesti yhteen. 

Villeä jäivät kaipaamaan perhe, suuri joukko ystäviä ja meitä 
purjehduskavereita.

Suomen Purjehduksen ja Veneily tulee jakamaan vuosittain seu-
ratoimijalle ja suurelle ihmiselle kuten Ville tunnustuksen lajin eteen 
tehdystä työstä. Tänä vuonna tunnustus on NPS:n ja Villen.

TEKSTI TEPPO KUISMA JA NAANTALIN PURJEHDUSSEURA

Uusi, hauska harrastus

P
aras tapa tutustua purjeh-
dukseen on osallistua eri-
tyisryhmille tarkoitettuun 
kokeilutapahtumaan. Kym-
menet aikuiset ja lapset 

saivat kesällä mahdollisuuden kokea pur-
jehduksen jännitys ja vauhdin huuma niin 
Helsingissä, Turussa kuin Tampereellakin.

Vammaispurjehduksessa käytettäviä ve-
neluokkia ovat muun muassa 606 ja 2.4mR. 
Laji sopii niin liikunta-, aisti- kuin kehitys-
vammaisillekin.

Yhden-kahden tunnin purjehduksissa 
käytetään yleensä kahden-neljän hengen 
köliveneitä, joissa vesi on lähes käden ulot-
tuvilla. Pieni vene reagoi jokaiseen aaltoon 
ja puuskaan ja antaa siten ainutlaatuisen 
elämyksen vesillä liikkumisesta. Veneessä 
mukanaolo voi jo sinänsä olla hieno ko-

Vammaispurjehdusta voi harrastaa useissa seuroissa ympäri Suomen. 

TEKSTI IINA AIRIO  KUVAT TAPIO NIRKKO

kemus. Purjeiden säätämiseen ja veneen 
ohjaamiseen pääsee myös osallistumaan 
ohjaajan opastamana tilanteen mukaan.

Kaksissa paralympialaisissa Suo-
mea edustanut Niko Salomaa 
kannustaa kaikkia kokeilemaan 

purjehdusta.
-Meillä on turvakumivene mukana sekä 

ohjaaja veneessä. Keliä seuraamme myös 
aktiivisesti, eli viemme vesille vain turvalli-
sissa olosuhteissa, Salomaa sanoo.

- Oma urani lähti liikkeelle optarista ja 
laserista. Selkäydinvammani myötä olen 
purjehtinut 2.4 mR-luokkaa. Mieletön va-
paudentunne on, kun pääsee vesille, ja kyllä 
se kilpailuviettikin on vielä jäljellä.

Paralympialaisissa keihäänheitön hope-
aa voittanut Rauno Salovaara pääsi tutus-

tumaan purjehdukseen Helsingissä.
- Mietin ensin, että missä se kaasu on-

kaan ja juu, jarrua ei olekaan, Salovaara 
nauraa.

- Näyttäähän se purjehdus hienolta ja 
vauhdikkaaltakin. Siistiä olla kyydissä.

 

Mikäli purjehduskärpänen pu-
raisee oikein kunnolla, tarjoaa 
purjehdus myös monia mah-

dollisuuksia kilpailemiseen joko miehistön 
osana, gastina (kahden hengen veneet) tai 
kipparina. Erilaiset veneluokat ja apuväli-
neet, kuten äänipoijut, mahdollistavat jopa 
itsenäisen purjehtimisen ja tasavertaisen 
osallistumisen kilpailutoimintaan.

Lue lisää: spv.fi/parasailing

2.4 mR -vene tarjoaa jännittävän ja hauskan purjehduskokemuksen  
lähellä vedenpintaa.

Turun kokeilutapahtumassa samaan kuvaan pääsivät paralympia-
laisissa Suomea edustanut Niko Salomaa (vasemmalla), Special 
Olympicsissa kilpaillut Roni Siivonen ja olympialaisissa kolme 
kertaa veneellään kiitänyt Tapio Nirkko.
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K
ahdeksanvuotias Vella 
Sohlström aloitti kilpave-
neilyn viime kesänä ja kil-
pailee nyt toista kauttaan 
ratamoottoriveneilyn SM-

sarjan GT10-luokassa. Perheellä on vankka 
kilpaveneilytausta, joten lajin kokeilu oli 
luonnollista.

- Isosiskoni aloitti ensin kilpaveneilyn. 
Ja siispä minäkin halusin kovasti kokeilla. 
Kun sitten kokeilin, niin se oli tosi hauskaa, 
iloinen Vella kertoo.

 

Vellan äitillä Milla Sohlströmillä 
on kokemusta monesta kilpaluo-
kasta. 

Vella vauhdissa
Kilpaveneily on perheharrastus, jossa kilpailuihin tullaan monen  
sukupolven voimin. Uudetkin harrastajat pääsevät silti helposti mukaan.

TEKSTI TUOMAS FINNE

KUVAT VILMA SAVELA/ RACEWKND!, MILLA SOHLSTRÖM

- Isäni oli aikanaan mukana Suomen 
Moottoriveneliiton toiminnassa ja itse 
aloitin kilpailemisen vuonna 1993. Lope-
tin kilpaurani Formula 2-luokassa vuonna 
2006. Myös Vellan isä Tony kilpaili Formu-
la 4-luokassa, joten Vellan juuret lajiin ovat 
kieltämättä vahvat.

Taustoja täydentävät vielä kummisetä, 
kokenut F1-kuljettaja Filip Roms sekä lähi-
piiriin kuuluva F1-kuljettaja Kalle Viippo, 
jolta Vella on saanut oppia ajamiseen.

Vellan kilpailuluokka GT10 oli vielä 
viime vuonna nimeltään SJ10. Pitkäjän-
nitteisen suomalaistyön lopputuloksena 
tämä kotimainen luokka sai hyväksynnän 
kansainväliseksi kilpailuluokaksi. Kilpaili-

jat ovat 7-12 -vuotiaita, moottorissa on 10 
hevosvoimaa ja nopeus nousee yli 50 kilo-
metriin tunnissa.

- Hauskinta kilpaveneilyssä on se, kun 
pääsee lujaa. Ja sitten kun voittaa. Mutta mä 
en ole ikinä voittanut vielä, Vella naurahtaa.

GT10-luokan ensimmäinen kansainvä-
linen kilpailu oli Liettuassa kesäkuun alussa 
ajetut Baltic Championship -ajot. Suomeen 
tuli kilpailusta kolmoisvoitto. Vella ei ollut 
kilpailussa mukana, mutta voitto meni hy-
välle ystävälle Valter Laineelle. Kilpavenei-
lyn parista on tullut paljon hyviä tovereita.

- Kilpaveneilyharrastuksen kautta saavat 
ystäviä niin aikuiset kuin lapsetkin. Se on 
luonnollista, kun samat kilpailut kierretään. 
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Itse kun olen päässyt enemmän kiertämään, 
niin ystäviä on ympäri maailmaa, Milla 
Sohlström kertoo. 

Kilpaveneilyharrastukselle on tyypillis-
tä, että koko perhe on mukana toiminnassa. 
Lajin tiimoilta tulee paljon yhdessä teke-
mistä ja matkustamista. Porukalla jaetaan 
hienot onnistumiset siinä missä kasvattavat 
pettymyksetkin. 

Taloudellisesti harrastaminen ei ole 
lainkaan niin suuri satsaus kuin 
saattaisi kuvitella.

- Kaikista suurinta kulua näyttelee se, 
että koko perhe matkustaa jonnekin ja on 
siellä koko viikonlopun. Näkisin niin, että 
tällaisia kuluja syntyisi helposti muutoinkin. 
Kisoista löytyvät tutut ystävät ja aina jota-
kin jännää tekemistä jokaiselle – vaikkapa 
kilpailuorganisaation apuna. Jonkinlainen 

elämäntapahan se on, kun 70-kymppisetkin 
jaksavat mukana. Todella monella perheellä 
on kaikki vauvasta vaariin mukana, Sohl-
ström kertoo.

- Se kulkee verissä, huudahtaa Vella täy-
dennykseksi.

Vaikka kilpaveneily on ehkä koroste-
tunkin yhteisöllinen harrastus, kyse ei ole 
sulkeutuneesta piiristä. Harrastuksen pariin 
on helppoa tulla.

- Homma lähtee helpoiten käyntiin löy-
tämällä tiimi. Kannattaa tulla kisapaikalle 
mukaan katsomaan toimintaa. Esimerkiksi 
me tutustuimme viime vuonna Kuopion 
kilpailussa Joni Inkisen perheeseen, joka 
oli Joutsenosta tullut katsomaan kisoja. Nyt 
me sitten autamme Jonia hommassa eteen-
päin. Kun kiinnostusta on, löytyy varmasti 
kavereita, jotka auttavat eteenpäin, Sohl-
ström kannustaa.

 

Kilpaveneily on hurjan vauhdikas 
laji, mutta pelottava se ei ole.

- Ei pelota ollenkaan katsoa 
kun Vella ajaa, mutta sillä tavalla jännittää, 
että lapsi pystyisi omalla tasollaan onnistu-
maan ja saavuttamaan tavoitteitaan. Silloin 
kun olen kilpailussa toimitsijana, tulee seu-
rattua enemmän niillä linsseillä kuin äitinä, 
Sohlström sanoo. 

Kesään kuuluu toki muutakin kuin pelk-
kää hurjastelua. Vella kertoo esiintyvänsä 
kotipaikkakunnassansa Sipoossa sijaitsevan 
Joensuun tilan kesäteatterin musikaalissa 
Onnen maa. Vella on menossa haastattelus-
ta suoraan esitykseen. Lopuksi hän kertoo 
vielä tärkeimmän syyn aloittaa kilpavenei-
lyharrastus.

- Koska veneellä pääsee lujaa ja siinä ei 
ole jarrua!

R
anskan Maconissa käynnis-
tynyt ratamoottoriveneilyn 
F1-kausi alkoi suomalaisit-
tain herkullisesti, kun Sa-
mi Seliö ajoi paalulle ja 

johti kilpailua turvallisessa neljän sekunnin 
johdossa. 37. kierroksella vauhti yllättäen 
hyytyi ja Team Abu Dhabin yhdysvaltalais-
kuski Shaun Torrente porhalsi ohi. 

- Koneen alkuperäiset sähköosat feilasi. 
Mitään ei ollut tehtävissä. Todella upeasti 
mennyt viikonloppu sai ikävän päätöksen, 
kertaa Team Sharjahia edustava Seliö Ma-
conin tapahtumia.

Ranskassa nähty vauhti kuitenkin osoitti 
että kalusto ja kuljettaja ovat kovassa kun-
nossa.

- Viikonloppu meni yli odotusten kes-
keytykseen saakka. Hienoa tietää, että te-
kemämme kova työ on tuottanut tulosta ja 

Seliön räjähtävä F1-avaus 
päättyi pettymykseen
Uransa 26. paalupaikan ajanut Seliö johti Ranskan osakilpailua selvästi,  
kunnes sähkövika pilasi upeasti menneen viikonlopun. Weckström ja  
Viippo ajoivat hyvän kilpailun. 

TEKSTI TUOMAS FINNE  KUVA XAVIER BERTIN

että vauhti seuraaviin kisoihin on kunnossa. 
Sieltä voi odottaa hyvää, Seliö toteaa.

Torrente kaasutteli lopulta kilpailun 
voittoon. Toiseksi tuli hänen tallitoverinsa, 
Yhdistyneiden arabiemiirikuntien Thani 
Al Qemzi. 

- Team Abu Dabhi on liikkeellä äärim-
mäisen isolla budjetilla ja ovat olleet vah-
voja jo useamman vuoden. Ranskan kilpai-
lussa heillä ei kuitenkaan ollut asiaa meidän 
vauhtiimme. Onnistuessamme pärjäämme 
heille kyllä. Mutta jokainen kilpailu on toki 
omansa, Seliö sanoo.

Suomalaisista viime vuoden tulok-
kaaksi valittu Alec Weckström oli 
hienosti neljäs ja niin ikään viime 

kaudella tulokkaana vahvoja näyttöjä anta-
nut Kalle Viippo seitsemäs.

- On hienoa, että Suomesta on tullut 

lisää kuljettajia, jotka ovat löytäneet paik-
kansa F1-luokasta. Suomi on kova kilpave-
neilymaa ja uudet kuskit toimivat hyvänä 
esimerkkinä, että meiltä pääsee eteenpäin, 
Seliö sanoo.

Kovan suomalaiskattauksen tämän 
kauden F1-luokassa viimeistelee kokenut 
F1-kuljettaja Filip Roms, jonka ilmoitet-
tiin juuri Ranskan osakilpailun alla liittyvän 
Gillman Racing tallin vahvuuteen. Hänet 
nähdään tositoimissa syyskuun lopussa 
Italian San Nazzaron osakilpailussa.

Seliön tavoitteet Italiaan ovat kirkkaat.
- Minimitavoite on jo pitkään ollut pal-

kintopallisijoitus. Voittaminen ei ole kos-
kaan helppoa. Näiden vauhtien jälkeen siitä 
lähdetään ilman muuta taistelemaan.

Seuraa F1-kilpailuita ja tuloksia osoit-
teessa F1H2O.COM ja suomenkielisiä jut-
tuja osoitteessa spv.fi
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R
atamoottoriveneilyn 
F4-luokan tämän kesän 
kilpailuihin lähdettiin 
jännittävistä asetelmista. 
Tie uusille mestareille oli 

auki, kun viime vuosina menestystä ke-
ränneet Alexander Lindholm ja Sami 
Reinikainen siirtyivät uusien haasteiden 
pariin.

Kauden alussa kovimmaksi suosikiksi 
SM- ja MM-titteleihin nousi Tino Lehto, 
joka voitti RaceWKND!:n promotoiman 
SM-sarjan avausosakilpailut Lohjalla ja 
Raumalla. Vauhti tuli todistetuksi myös 
MM-sarjan avauksessa Italian Brindisissä, 
josta tuomisina oli voitto ja toinen sija. 

Latviassa ajetuissa EM-kilpailuissa Leh-
to joutui pahaan kolariin, jonka seuraukse-
na kuljettajan käsi jouduttiin operoimaan 

TEKSTI TUOMAS FINNE   KUVA VILMA SAVELA/ RACEWKND!

eikä hän aja enää tämän vuoden viimeisissä 
osakilpailuissa. 

Lehdolla on edessään pitkä kuntoutus-
prosessi ja tähtäin on seuraavassa kaudessa.

- Totta kai tämä on kova kolaus myös 
henkisesti. Olisi ollut mahdollisuus tais-
tella jopa maailmanmestaruudesta Stefan 
Arandin kanssa. Siitä olisi saatu hieno 
mittelö aikaiseksi. Mutta on turha jossitel-
la. Joka vuosi jaetaan mestaruuksia. Tänä 
vuonna ei ollut vielä meidän aika, kertoi 
Lehto heinäkuun lopussa ajetussa Vaasan 
osakilpailussa, jossa häntä haastateltiin 
ISTV:n lähetykseen.

Kovia koki paitsi mies, mutta myös huo-
lella ja pitkään kehitetty vene.

- Suuri määrä työtä ja testausta valui nyt 
hukkaan. Mutta meillä on hyvä tiimi taus-
talla Ja varmasti saadaan yhtä kilpailukykyi-

nen kalusto tulevaisuuteen. Minulla on täy-
si luotto, että täältä tullaan vielä kovempina 
takaisin, Lehto linjasi.

Vaasan osakilpailun voitti Jarno Vil-
munen, joka on toiseksi ajaneen Roope 
Virtasen ohella suurin suosikki suomen-
mestariksi. Kausi huipentuu Jyväskylän 
Lutakossa 20.-21.8. ISTV ja Ruutu näyttävät 
päätöspäivän tapahtumat suorana. 

Maailmamestaruus puolestaan ratkais-
taan Ruotsin Smedjebackenissa 26.-28.8. 
Virtasella ja Vilmusella on erinomaiset 
asetelmat haastaa Viron Stefan Arand, joka 
Lehdon loukkaannuttua johtaa yksin MM-
sarjaa. Vilmusella on allaan viime kauden 
maailmanmestarin Sami Reinikaisen vene 
ja vauhti on kauden edetessä vain parantu-
nut, joten jännitettävää riittää.

 

F4-luokkaan uudet mestarit
Dramaattinen F4-kausi päättyy tiukkaan taisteluun SM- ja MM-titteleistä. 
Upeasti kauden avanneen Tino lehdon kausi päättyi loukkaantumiseen.

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

volvo penta moottoriKAMPANJA
Alennukset ja 

tarjoukset ovat 
voimassa 

31.9.2022 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 7 950 €  kk-erä* 135,00 €

D1-20 8 950 €  152,00 €

D1-30 9 850 €  167,00 €

D2-50 11 650 €  198,00 €

D2-60 13 150 €  224,00 €

D2-75 14 150 €  241,00 €

Hinnat S-vetolaitteella. MS15-kytkimellä - 1 000 € 
(paitsi D2-50-75 MS25-kytkimellä -500 €).

Diesel

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

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

V6-200 SX 14 900 €  kk-erä* 253,00 €

V6-250 SX 16 990 €  289,00 €

V6-280 SX 18 490 €  315,00 €

V8-350 DPS 25 590 € käsiraha 5 590 € +  kk-erä* 340,00 €

V8-380 DPS 28 790 € käsiraha 8 790 € +  kk-erä* 340,00 €

Bensa

(sis. teräspotkurit)

(sis. teräspotkurit)

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

Mainiolla tuulella
Lasten purjehduskoulut tarjoilivat hymyjä, liikettä ja 
vesilläolon taitoja ympäri maan – kelissä kuin kelissä.

Kivoja kaatumisia Raumalla

 Martta Toivola, 9: "Rauman Purjehdusseuran purjehduskoulu 
sujui hyvin. Vendat olivat mukavia ja kaatumisen harjoittelu kivaa. 
Jiipit ovat pelottavia, vendat menevät hyvin.”

Minna Keinänen-Toivola, junioripäällikkö: ”Olimme en-
simmäistä vuotta mukana Lasten purjehduskoulussa. Niin lapset 
kuin heidän vanhempansa olivat erittäin kiinnostuneita eri suori-
tustasoista ja niiden vaatimuksista. SPV:n Ohjaaja 1 -kurssin suoritti 
kaksi 14-vuotiasta jollakoulun apuohjaajaa. Heille kurssi toi var-
muutta toimimiseen lasten kanssa. Useat jollakoululaiset jatkavat 
alkeisryhmässä elokuun viikkoharjoituksissa.”  

 

Gott humör I South Sailing Academy
Kasper Henriksson, juniorchef: ”Sommarens kurser har gått 

bra, lite kläder har blivit blöta och några kapsejsningar som inte var 
planerade har förstås skett men det är en del av jollesegling. Men 
när solen gassar och man hela tiden har både roligt och lärorikt 
program så hinner man knappt bli på dåligt humör. Feelisen, vädret 
och språken har varierat en hel del, allt från konstant 7-8 m/s vind 
på en nybörjarkurs till att delvis använda engelska för att instruera. 
Men alla har avslutat kurserna på gott humör och deltagarna har 
blivit bättre på eller lärt sig segla, så jag är riktigt nöjd.”

Hauskanpitoa Kotkan Pursiseuralla
 Samu Rongas, 10: ”Alkeiskurssilla on ollut kivaa ja hyvät tyypit 

ohjaajina. Olen oppinut paljon uusia asioita. Lehmäsaaren reissu oli 
onnistunut. Suosittelen hyvää harrastusta.”

 Aino Knaapi, 10: ”Oli ihanaa, kun pääsi vesille ja nyt vielä myö-
hemmin "sinne, missä oikeasti ajetaan mein veneellä." Ja on oppinut 
uusia asioita paljon.”

 Pippi Eriksson, 6: "Oli hauskaa aloittaa purjehdus. Ohjaajat 
tekivät purjehduksesta hauskaa. Parasta oli purjehtia ja rikata jolla. 

 

Riemua Kallan Purjehtijoissa
Sanna Päivärinta, junioripäällikkö: ”Lasten Purjehduskoulu 

on auttanut elvyttämään seuran junioritoimintaa. Viikkotreeneissä 
tavataan yhdessä lasten, vanhempien ja seuran purjehduskonkarei-
den kanssa. Lapsilta saimme seuraavaa palautetta: jollan kaatumi-
nen pelotti, mutta oli samalla kivaa, ja purjehtiminen olikin optarilla 
helppo oppia.”

lastenpurjehduskoulu.fi
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M
ukaan voivat hakea 
7.-9.-luokan opiskelijat, 
jotka ovat mukana ta-
voitteellisessa kilpaur-
heilussa. Urheilijan ja 

perheen odotetaan olevan valmis sitoutu-
maan koko lukuvuoden kestävään projek-
tiin eli jokaiseen leiriin.

Purjehduksen yläkoululeiritys on Ki-
sakallion Urheiluopiston, urheiluakatemi-
oiden sekä Suomen Purjehdus ja Veneilyn 
yhdessä toteuttama kokonaisuus. Leiri-
tyksen ”Kasva urheilijaksi” -sisällöt ovat 
rakennettu tukemaan nuoren urheilijan 
kokonaisvaltaista kehitystä. Purjehduksen 
yläkoululeiritys koostuu kahdesta viiden 
vuorokauden yläkoululeiristä sekä yhdestä 

Hae mukaan  
yläkoululeiritykseen!
Haku lukuvuoden 2022-2023 yläkoululeiritykseen on käynnissä.

Purjehduksen yläkoululeirit:
Perjantaista tiistaihin 18.-22.11.2022                  

Perjantaista tiistaihin 10.-14.3.2023

Keskiviikosta torstaihin 19.-20.4.2023

Lue lisää ja hae mukaan 30.9. mennessä: spv.fi/ylakoululeiritys

kahden vuorokauden lajileiristä.
- Viime vuoden leirityksessä oli mukana 

purjehtijoita jopa kuudesta luokasta (Op-
timistijolla, Zoom, E-jolla, ILCA, 29er ja 
purjelauta). Saamamme palaute on ollut hy-
vää, ja olemme sen perusteella kehittäneet 
leiritystä vastaamaan vielä paremmin pur-
jehtijoiden tarpeita. On ollut hienoa saada 
kolminkertainen olympiapurjehtija Tapio 
Nirkko mukaan asiantuntijatiimiimme, 
yläkoululeirityksen purjehduksen vastuu-
henkilö SPV:n Laura Santala kertoo.

 

Kisakalliossa järjestettävät viiden 
vuorokauden leirit sisältävät 
lajitaito-osuuksia, motoristen pe-

rustaitojen, fyysisten ominaisuuksien sekä 

elämäntaitojen (arjenhallinta, psyykkinen 
valmennus, ravinto ja lepo) kokonaisuuksia. 
Kevään lajileirillä keskitytään laadukkaisiin 
vesitunteihin.

-Ohjelma on tosi kokonaisvaltainen. 
Leireillä käydään läpi urheilijan elämän pa-
lasia ja opetellaan ihan konkreettisesti, mitä 
hyvä ravinto on ja käydään läpi esimerkiksi 
mentaalisen valmentautumisen alkeita, Ta-
pio Nirkko kertoo.

Olennaisena osana yläkoululeiritystä on 
myös koulunkäynnin ja urheilun yhdistämi-
nen. Leiripäivinä opiskelu hoidetaan ohja-
tusti. Koulutehtäville on varattu useampi 
tunti jokaisena leiripäivänä. Myös kokeiden 
ja TET-jaksojen suorittaminen leirien aika-
na on mahdollista.

”Hirveä hymy naamalla”
Lasten veneilykoulussa vietetään kesän parhaat päivät. Monet viime 
vuonna kouluun osallistuneista lapsista tulivat tänä kesänä uudestaan.

TEKSTI TUOMAS FINNE  KUVA NUPPU BÖHMIG

Vaasan Moottorivenekerhossa jär-
jestettiin tänä kesänä toisen ker-
ran Suomen Purjehdus ja Veneilyn 

viime vuonna lanseeraama Lasten veneily-
koulu. SPV:n yhteistyökumppanina toimii 
ratamoottoriveneilyn SM-sarjan promoot-
tori RaceWKND! joka oli vahvasti mukana 
Vaasan koulun järjestelyissä.

- Tosi paljon oli mukana lapsia, jot-
ka osallistuivat jo viime vuonna. Heidän 
mielestään viime kesänä veneilykoulussa 

vietetyt päivät olivat loman parhaita, joten 
todella moni tuli takaisin, vaikka sisältö oli 
jo tuttua. Toki veneilyssä kertauskin on 
aina hyödyllistä, kertoo Nuppu Böhmig 
RaceWKND!stä

- Hauskinta lapsille on ajaminen ja 
veneen käsittelyn opettelu. Hirveä hymy 
naamalla siellä vedettiin. Kaikki läpäisivät 
hienosti lopputentin, johon kuului muun 
muassa lähtö- ja rantautumisrutiinit 
ja veneen ajaminen merkatulla radalla. 

Myös ne, joilla ei ollut aiempaa veneily-
kokemusta pärjäsivät hienosti, Böhmig 
kertoo.

Lasten veneilykoulun kautta on tullut 
venekerhoihin uusia jäseniä.

- Suosittelen lämpimästi seuroja poh-
timaan veneilykoulutoiminnan käynnis-
tämistä. Koulussa lapset saavat hienoja 
elämyksiä ja arvokasta oppia vesillä liikku-
miseen. Myös järjestävä seura tulee samalla 
tutuksi ja läheiseksi, Böhmig sanoo.
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Signalflaggorna

Till sjöss kan fartyg signalera varandra med hjälp av signalflaggorna. 
Varje flagga representerar en bokstav.

RITNINGSUPPGIFT Rita de flaggor som man stavar ditt namn med! 

En del av flaggorna har dubbelbetydelse och kan användas 
till exempel vid seglingstävlingar.

(X-flagga) Enskild återkallelse

(P-flagga) Förberedelsesignal

(Y-flagga) Obligatoriskt att 
använda flytväst

(L-flagga) Ett meddelande till
tävlande

Allmän återkallelse

(AP över A) Kappseglin-
gar, som inte har startat, 
är uppskjutna. Ingen mer 
kappsegling i dag.

(AP) Kappseglingar, 
som inte har startat, 
är uppskjutna.
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TAITOA VESILLE

Viestiliput

Vesillä alukset voivat viestiä toisilleen viestilipuilla. 
Jokaista kirjainta vastaa oma lippunsa.

PIIRROSTEHTÄVÄ Millaisilla lipuilla sinun nimesi kirjoitetaan? 

Yksittäisillä lipuilla on kirjaimen lisäksi myös toinen merkitys. 
Signaalilippuja käytetään esimerkiksi purjehduskilpailuissa.

(X-lippu) Yksittäinen palautus

Yleinen palautus

(AP A:n yläpuolella)
Purjehdukset, joita ei 
ole lähetetty, lykätään. 
Tänään ei enää kilpailla.

(AP) Kilpailua lykätty

(P-lippu) Valmiusviesti

(Y-lippu) Pelastusliivit pakolliset

(L-lippu) Kilpailijoille on 
tiedotusasiaa
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H
yvin järjestetty jätehuolto on tänä päivänä osa sa-
taman vastuullisuutta. Se, että jätteet voi lajitella 
heti satamassa rantautumisen jälkeen, lisää myös 
sataman houkuttelevuutta veneilijöiden silmissä. 
SPV:n kesällä 2021 teettämän laajan kyselytutki-

muksen mukaan veneilijät toivovatkin satamilta ensimmäisenä 
nimenomaan parempia lajittelumahdollisuuksia.

- Suomalaiset veneilijät arvostavat vastuullisuutta, turvalli-
suutta ja ovat varsin ympäristötietoisia. Vesillä liikkumisen suo-
sio on viime vuosina kasvanut voimakkaasti, ja mukaan on tullut 
myös paljon uusia harrastajia. Ja siellä missä on ihmisiä, syntyy 

Jätteet kiertoon veneessä ja satamassa
Luontoarvot ovat tunnetusti suomalaisten veneilijöiden sydäntä lähellä. 
Vesillä jätteet kannattaa lajitella yhtä hyvin kuin kotona tai työpaikalla.

aina myös jätettä. Myös keväällä 2022 uudistunut merenkulun 
ympäristönsuojelulaki velvoittaa satamia tarjoamaan entistä laa-
jempia kierrätyspalveluita, SPV:n toiminnanjohtaja Jan Thor-
ström kertoo.

Kierrätys toimii yleensä silloin, kun asia on tehty ihmisille hel-
poksi, ja siksi satamissa on tärkeää mahdollistaa lajittelu erilaisil-
le jätejakeille. Erityisesti veneiden kevät- ja syyshuoltojen aikaan 
kotisatamissa syntyy myös vaarallisia jätteitä. Huvivenesatamia 
ympäri Suomen jätehuollossa auttaa SPV:n kumppanina Lassila 
& Tikanoja.

Vinkit lajitteluun vesilllä

Vähennä jätteen määrää: Kiinnitä huomiota siihen, mitä viet veneeseen. Suosi ke-

vyesti pakattuja tuotteita tai pakkaa elintarvikkeet pestäviin astioihin ja tiskaa ne 

satamassa.

Ennakoi ja suunnittele: Selvitä millaiset kierrätysmahdollisuudet käyttämissäsi 

satamissa on. Suosi satamia, joissa lajittelumahdollisuudet ovat kunnossa.

 

Kehitä luovia ratkaisuja lajitteluun: Eri jätteille soveltuvat lähes mitkä tahansa 

veneen tiloihin sopivat kannelliset astiat tai pienet kestokassit, jotka on helppo 

nostaa rantaan. Ankkurilaatikko, ja istuinkaukalon luukut ovat hyväksi havaittuja 

säilytyspaikkoja.

 

Näytä esimerkkiä ja anna palautetta: Ota kierrätys puheeksi muiden veneilijöiden 

ja satamahenkilökunnan kanssa. Näin vaikutat osaltasi lajittelun kehittämiseen.
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Kuopion Pursiseuran kotisatama sijaitsee Kallaveden Pirttiniemessä. 

Seuran jäsenten noin 300 venepaikkaa sekä vierasvenepaikat ovat 

kovassa käytössä koko kesäkauden. Kuopion Pursiseurassa jätehuolto 

nähdään vahvasti osana kotisataman vastuullista toimintaa.

   - Ympäristöohjeemme sisältää käytännön ohjeita, kuinka jokainen voi 

omalta osaltaan vaikuttaa puhtaan vesiympäristön säilymiseen myös 

tuleville veneilypolville. Ohjeen päivityksen yhteydessä halusimme ottaa 

jätehuollossa taas askelen eteenpäin ja selvittää, miten erilaisia jätteitä 

kannattaa kerätä ja miten ne saadaan eteenpäin kierrätykseen, kertoo 

pääsihteeri Jani Kelo Kuopion Pursiseurasta.

   L&T on huolehtinut Kuopion Pursiseuran jätehuollon kumppanina sata-

man jätepisteestä jo muutaman vuoden ajan. Pirttiniemessä on järjestet-

ty astiat tavallisimmille jätteille, esimerkiksi seka- ja biojätteelle, muoville 

ja lasille. Myös vaarallisten jätteiden keräys on järjestetty, ja eri jätteille 

löytyy oma keräysastia, jotta jätteet eivät pääse sekoittumaan  

ja päätyvät asianmukaisesti jatkokäsiteltäväksi ja kierrätykseen.

 

Kierrätys sujuu Pirttiniemen 
kotisatamassa Kuopiossa Återvinn avfallet  

i båten och i hamnarna
Naturvärdena ligger båtfolket varmt om hjärtat. Det är värt
att sortera lika noggrannt till sjöss som hemma eller på jobbet.

Väl organiserad avfallshantering är idag en del av en 
ansvarsfull hamnverksamhet. Att man kan sortera sitt 
avfall i hamnen genast efter att ha kommit i land gör 

också hamnen mera attraktiv. Den omfattande undersökning, 
som SBF gjorde sommaren 2021, visar att båtfararnas främsta 
önskemål till hamnarna faktiskt är bättre sorteringsmöjligheter.

- Båtfolket i Finland uppskattar ansvarsfull verksamhet 
och trygghet. Man är också mycket miljömedveten. Intresset 
för att röra sig på sjön har ökat kraftigt de senaste åren och vi 
har många nya båtfarare. Och där det finns människor uppstår 

också avfall. Också sjöfartens miljöskyddslag, som förnyades 
våren 2022, förutsätter att hamnarna erbjuder mera omfattande 
återvinningstjänster än tidigare, säger SBF:s verksamhetsledare 
Jan Thorström.

Återvinningen fungerar då man gör det lätt för människorna. 
Därför är det viktigt att hamnarna gör det möjligt att sortera 
enligt olika avfallstyper. Speciellt under båtunderhållsperioderna 
vår och höst uppstår i hemhamnarna stora mängder farligt avfall. 
SBF:s partner Lassila & Tikanoja hjälper hamnarna i hela landet 
att organisera sin avfallshantering.

 

Tips för att sortera  
ombord

Minska mängden avfall: Tänk på vad du för 

ombord. Välj produkter med mindre pack-

material eller packa livsmedel i tvättbara 

kärl, som du diskar i land.

Förutse och planera: Ta reda på vilka sorte-

ringsmöjligheter de olika hamnarna har. Ut-

nyttja dem, som erbjuder sortering.

Skapa kreativa lösningar för sortering: För 

olika avfallssorter passar kärl med lock eller 

små kassar, som är lätta att lyfta i land. An-

karboxen och facken i sittbrunnen är bra för-

varingsutrymmen ombord.

Visa exempel och ge feedback: Diskutera 

återvinningen med övriga båtfarare och med 

personalen i hamnarna. På det sättet bidrar 

du till att utveckla sorteringen.

Återvinningen fungerar i Pirtti-
niemi hemhamn i Kuopio

Kuopion Pursiseura har sin hemhamn i Pirttiniemi i sjön 

Kallavesi. Medlemmarnas 300 platser och klubbens 

gästplatser är i flitig användning hela sommaren. 

Föreningen ser avfallshanteringen som en viktig del 

av hemhamnens ansvarsfulla drift.

   - I vårt miljöprogram ingår praktiska instruktioner om 

hur var och en kan bidra till att också kommande båtfarar-

generationer får njuta av en ren sjömiljö. Då vi uppdate-

rade instruktionerna ville vi ta avfallshanteringen ett steg 

vidare och undersöka hur man bäst samlar olika typer av 

avfall och hur återvinningsprocessen går vidare, berättar 

Kuopion Pursiseuras generalsekreterare Jani Kelo.

   Föreningens partner L & T  har redan under några års 

tid skött om hamnens avfallspunkt. I Pirttiniemi finns 

separata kärl för de vanligaste avfallssorterna, exempel-

vis  bio, plast, glas och övrigt avfall. Också insamlingen av 

farligt avfall är organiserad med kärl för olika avfallsslag. 

På det sättet blandas inte olika sorter utan de kan föras 

till vidarebehandling och återvinning.

 

ÖVERSÄTTNING PATRICK ANDERSSON

Vuokraus on hyvä vaihtoehto veneen omistamiselle. Skipperistä löydät aina 

tarpeeseen sopivan ratkaisun.

Skipperi Rent Skipperi Fleet

Yli 700 yksityisomisteista vuokravenettä Suomessa. Vuokraa 

vene syksyn parhaisiin hetkiin. Veneen omistajalle tarjoamme 

tarjoamme turvallisen ja helpon tavan löytää veneellesi 

vastuulliset vuokralaiset ja mahdollisuuden saada hyvää 

vuokratuottoa.

Vuokraa vene suoraan omistajalta tai laita oma 
veneesi vuokralle 

Huoleton veneilyvaihtoehto veneen omistamiselle ja 

perinteiselle vuokraukselle. Käytössäsi on yli 170 retkivenettä 

yli 15 kaupungissa ja 30 satamassa ja nyt voit valita haluamasi 

veneilykuukaudet (alk. 89 €/kk).

Nauti vaivattomasta veneilystä rajattomasti 
kuukausimaksulla.

Veneilyn parhaat puolet 

asiakaspalvelu@skipperi.fi

puh. 010 309 4239 (avoinna arkisin klo 9 - 17)
skipperi.fi
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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:

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:
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KOLME SEURAA, 

KOLME TARINAA

Hei, mitä kuuluu?
Nautic tutustuu Uudenkaupungin Purjehdusseuraan, Liperin Pursiseuraan 
ja Kajaanin Purjehtijoihin.

TEKSTI SEURAT JA TUOMAS FINNE

Perustamisvuosi: 1884
Jäsenmäärä: 370
Kotisatama: Uusikaupunki
Purjeveneitä: 75
Moottoriveneitä: 75
Kotisivut:  
uudenkaupunginpurjehdusseura.fi

Uudenkaupungin Purjehdusseura 

U
udenkaupungin Purjehdus-
seura UPS toimii vesillä liik-
kumisen hyväksi yhdistäen 
lippunsa alle sekä purjeh-
duksen että moottorive-

neilyn. Seura on yksi maamme vanhimmista 
urheiluseuroista ja täyttää 140 vuotta vuonna 
2024. Ikä ei paina – voimia suunnataan var-
sinkin aktiiviseen junioritoimintaan.

UPS:n 126-vuotias pa-
viljonki sijaitsee Pietarin-
karin saaressa Uudenkau-
pungin sataman edustalla 
ja palvelee kesäravintolana 
ja kilpailujen tukikohtana. 
Lisäksi seuralla on Kirstan-
karin saaressa saunamaja. 

Kotisatama sijaitsee Sorvakonniemen etelä-
rannalla lähellä kaupungin keskustaa.

UPS:n juniorit opettelevat vesillä liikkumi-
sen taitoja erityisesti optimistijollien parissa. 
UPS tarjoaa junioripurjehtijoiden käyttöön 
myös yhteistä kalustoa.

Seuran toimintaa pyörittävät kommodo-
rin ja hallituksen ohella jaostot: 

Purjehdusjaosto: H-veneet, matkapur-
jehdukset. Vuosittain heinäkuussa järjeste-

tään UPS:n oma regatta. Muita säännöllisiä 
tapahtumia ovat viikkopurjehdukset, Valssi-
purjehdus UPS:n valssissa kuvatulla saaristo-
reitillä sekä eteläisen Selkämeren yhdestä alu-
eesta nimensä saanut Seksmiilar-purjehdus.

Juniorijaosto: optimistijollat ja 29er, har-
joituksia kesällä kahdesti viikossa, veneilyleiri 
ja joka kesä ainakin yksi alkeiskurssi lapsille. 
Kokeneimmat UPS:n junioreista osallistuvat 
kilpailuihin kotimaan lisäksi kansainvälisellä 
tasolla.

Veneilyjaosto: veneilijöiden peruskoulu-
tusta ja moottoriveneilyä.

Katsastusjaosto: viisi katsastajaa huo-
lehtii seuran veneiden merikelpoisuudesta 
vuosittaisten katsastusten kautta.

Seppo Ylä-Himanka, kommodori

L
iperin pursiseuran jäsenistö 
koostuu perheistä, joista yk-
si henkilö on virallinen jäsen. 
Siten aktiivisia toimijoita on 
reilusti enemmän kuin jä-

senmäärä. Seuratoiminnan alkuvaiheessa 
järjestettiin uistelu- ja soututapahtumia. 
Nykyisin toiminta keskittyy retkivenei-
lyyn. 

Seuralla on tukikohta Reposaaressa. Tu-
kikohdassa on jäsenistön käyttöön laituri, 
kota, sauna, puuvarasto, astianpesupaikka 
ja WC. Tukikohdan vuosihuollot ja polt-
topuut tehdään talkootyönä. Talkoisiin 
on aina löytynyt aktiivisia tekijöitä. Seura 
järjestää tukikohdassa myös vapaa-ajan yh-
teistapaamisia, joissa jäsenistö voi tutustua 

toisiinsa ja vaihtaa kuulumisia.
”Purjehtijan Malja”- nimellä kulkeva 

kiertopalkinto luovutetaan vuosittain seu-
rassa aktiivisesti toimivalle ja turvallisen 
veneen omistamalle jäsenelle. ”Purjehtijan 
Malja” on saatu lahjoituksena Heikki Va-
riksen perikunnalta. Hänellä on liperiläis-
sukujuuret ja hän on voittanut palkinnon 
vuonna 1955 Tukholman saaristossa pur-
jehditun Karlshamnin 125-vuotisjuhlarega-
tan Hai-luokassa. 

Seuralla on oma katsastaja, joka hoitaa 
vuosi- ja runkokatsastukset.

Liperin Pursiseura ry
Liperin kirkonkylän palvelut ovat aivan 

kunnallisen venesataman läheisyydessä. 
Seuramme lähialueella sijaitsevat Paksu-
niemen ja Saariston puodin satama-alueet 
palveluineen. Seutu on läpikulkualuetta 
Pohjoisen Saimaan päätevesistölle Pielisel-
le, jonka rannalla kohoaa Kolin kansallis-
puisto vaaroineen. Liperin satamaa ollaan 
kehittämässä Liperin helmeksi yhteistyössä 
kunnan ja eri toimijoiden kanssa. 

Kari Leskinen, kommodori ja 
 Arja Tukiainen, sihteeri

K
ajaanin Purjehtijat on kohta 
puolen vuosisadan ajan vaa-
linut ja kehittänyt veneily-
kulttuuria Oulujärvellä. Suo-
men viidenneksi suurin järvi 

tarjoaa hyvät puitteet veneilyyn ja parhaiten 
siitä pääsee nauttimaan seuran jäsenenä.

Kajaanin Purjehtijat nostaa keskeisiksi 
arvoikseen turvallisuuden, hyvät veneilytavat 
ja hyvän yhteishengen. Seura osallistuukin 
aktiivisesti kotivesistönsä Oulujärven venei-
lykulttuurin, -turvallisuuden, -koulutuksen, 
-palvelujen ja ympäristön sekä vesistömat-

Kajaanin Purjehtijat
Kotisatama: Kajaani
Perustamisvuosi: 1978
Jäsenmäärä: 102
Kotisivut: kajaaninpurjehtijat.net

kailun kehittämiseen.  Seura kokoaa yhteen 
sekä purje- että moottoriveneilijät. Jäsenten 
venekaluston kirjo on laaja pienveneistä aina 
suuriin hinaajiin.

Kajaanin Purjehtijoilla on Oulujärvellä 
kaksi hyvin varusteltua tukikohtaa. Poiju si-
jaitsee Koutaniemellä Kajaaninjoen suulla 
ja Kaivanto Manamansalossa. Kummassa-
kin tukikohdassa viihtyvät sekä jäsenet että 
heidän veneensä asianmukaisten palvelujen 
parissa.

Seuralla myös kevyttä purjevenekalustoa, 
joka on vapaasti jäsenten käytössä.

Kajaanin Purjehtijat tekee yhteistyötä 
muun muassa Oulujärven Wanhat Laivat 
ry:n ja Kainuun Järvipelastajat ry:n kanssa. 
OWL:n kanssa seura järjestää vuosittain pe-
rinteisen Oulujärven Regatan.

Oulujärven helmi on Metsähallituksen 
nykyisin hallinnoima ainutlaatuinen Ärjän-
saari. Kajaanin Purjehtijat on myös osallistu-
nut saaren veneilypalvelujen kehittämiseen: 
seura vastasi taannoin laiturin peräpoijujen 
asentamisesta. 

Mika Paakkari, kommodori

Perustamisvuosi: 1986
Jäsenmäärä: 32
Kotisivut: liperinpursiseura.fi
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L
appeenrannan Pursiseuran 
kiinteistöjaoston puheenjoh-
taja Timo Nurmi muistuttaa 
suunnitelmallisuudesta, sillä 
kiinteistöjen systemaattinen 

huoltaminen ja säilyttäminen on järkevää 
sekä taloudellisesti että ympäristön kan-
nalta. Suunnitelmat tulevan kesäkauden 
kunnostuksista tehdään elokuussa, että 
loppusyksystä hyväksyttävään budjettiin 
voidaan varata rahat kunnostushankkeisiin. 
Kunnostussuunnitelmien olisi hyvä yltää 
puolen vuosikymmenen päähän. 

Rakennusten uudisrakentaminen, re-

Yhteistä omaisuutta hoidetaan kuin omaa - tai vähän paremmin

Kauden viimeiset talkoot saaritukikohdissa ovat ratkaisevassa roolissa 
rakennusten kunnon ylläpitämisessä. Kevään ensimmäisten kävijöiden 
on mukava tulla tukikohtaan, joka on talvehtinut siististi.

TEKSTI TERO SAVOLAINEN  KUVAT TIMO NURMI

 

Timo Nurmen tarkistus- ja työlista syystalkoisiin  
1. Tärkeintä on, että katto ei vuoda! Hyvällä katolla estetään vesi, home ja pieneliöiden aiheuttamien 

 vaurioiden syntyminen. 

2. Rakennuksen ulkovuorauksen, ikkunapuitteiden ja räystäslautojen tarkastaminen. Niissä näkyy  

 kunnostustarpeet ensimmäisenä. Hyvin hoidettu näyttää myös hyvältä.  

3. Ikkunat ovet kiinni ja tiiviiksi, mutta riittävä ilmanvaihto tulee turvata. Ikkunalasit voi lisäksi suojata vanerilevyillä. 

4. Harkittu ja kunnollinen syyssiivous, jossa käydään joka nurkka läpi. Talven yli ei säilytetä mitään 

 pilaantuvaa, jotka houkuttelevat jyrsijöitä. Tekstiilit keräävät hometta, jos ilmanvaihto ei toimi. 

5. Vedet lasketaan pois letkuista ja säiliöistä. 

6. Jätteet, kemikaalit ja akut viedään pois ja kierrätetään. 

7. Tulipesät puhdistetaan tuhkasta. Samalla kiukaasta tarkistetaan sen kunto. Piiput nuohotaan 

 ja peitetään, ettei sieltä pyri vesi eikä eläimet sisään. 

8. Laiturit ja poijut vedetään maalle. Kaikki muut rakenteet, jotka jäät voivat rikkoa, puretaan pois tai tuodaan maalle. 

9.  Moottorisahat, pumput ja aggregaatit huolletaan ja öljytään. Pienkonebensiini kestää paremmin pakkasta kuin   

 tavallinen bensa. Soutuveneet ja jollat puhdistetaan, pestään ja käännetään. 

10. Talvella on kulkumahdollisuuksien mukaan tehtävä tarkastuskäyntejä erityisesti voimakkaiden myrskyjen jälkeen. 

 Saimaalla talvikäynneillä on tärkeää, ettei eläinten kuten saimaannorppien pesimärauhaa häiritä. Sujuva 

 yhteiselo luonnon sekä mökkinaapureiden kanssa on tärkeää. 

 

montit ja talkoot aloitetaan tarvearvioin-
nilla, ja huolellisella suunnitelmalla, koska 
hyvä suunnittelu maksaa itsensä takaisin 
myöhemmin ylläpitokuluissa. 

Jos siinä oiotaan, se kyllä tulee raken-
nuksen elinkaaren aikana vastaan – ja aivan 
liian aikaisin. 

Kiinteistökannan ylläpito vapaaeh-
toisvoimin voi olla joskus haasta-
vaa. Siinä onnistuu parhaiten, kun 

jaetaan osallistujille selkeät vastuut. Päivä-
työn lisäksi vapaaehtoisuuteen perustuvas-
sa harrastustoiminnassa tehtävien olisi hyvä 

olla jokaiselle sopivan kokoisia ja selkeära-
jaisia, että työt pysyvät mielekkäinä ilman 
raatamisen tunnetta. Lisäksi tarvitaan vielä 
joku vetovastuullinen sitomaan hommat 
yhteen ja varmistamaan, että kaikki seu-
ran jäsenet ovat samanarvoisia tukikohtien 
käyttäjiä tekipä talkoissa enemmän tai vä-
hemmän.  

Hyvänä nyrkkisääntönä on kuitenkin 
muistaa, että seuran omalla talkooporukalla 
tehdään vain se, mitä oikeasti osataan, top-
puuttelee Nurmi jokaista innokasta tee-se-
itse-arkkitehtiä. 
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S
uomen Moottoriveneklubi omistaa kaksi kaunista ja hy-
vin varusteltua saarta. Molemmat sijaitsevat noin 20 me-
ripeninkulman päässä Helsingistä, Fårholmen idässä ja 
Grynnan lännessä Porkkalanniemen kärjen tuntumassa. 

    Kolme tuntia pomppuista kyytiä pikku Fasterillamme huipentui 
ihanaan viikonloppuun näistä jälkimmäisessä.

Rantauduimme kauniiseen luonnonlaguuniin saaren suojaisaan 
satamaan. Ystävälliset kalalokit, haahkat ja tietä näyttävä valkopos-
kihanhipesue toivottivat meidät tervetulleeksi yhteisen viikonlo-
pun viettoon. Lintujen pesien sijainti oli informoitu hyvin kävijälle, 
haahkanpesätkin merkitty värinauhoilla (poikaset olivat kylläkin jo 
lähteneet kotoa).

Yövyimme siistissä neljän hengen mökissä, teimme iltapalan 
läheisessä grillikatoksessa ja saunoimme saaren toisessä päässä 
sijaitsevan puusaunan hyvissä löylyissä. Aamulla hyödynsimme 
mahdollisuutta käyttää soutuvenettä. 

Olimme paikan ainoat vierailijat kesäkuisena viikonloppuna ja 
oli suorastaan satumaista viettää aikaa harmoniassa yhdessä Gryn-
nanin eläinkunnan kanssa. Saaren mökki on seuran jäsenille oival-
linen paikka yöpyä myös viilenevillä syyssäillä, jos omassa veneessä 
nukkuminen ei enää houkuta.

Venekerhon paratiisi

Energiankulutuksen vähentäminen ytimessä 
Rakennusten hiilijalanjälkeen vaikuttaa eniten rakennuksessa käytettävä energian tuotantotapa, 

sanoo rakennusteollisuuden kiertotalouden ja vähähiilisyyden erityisasiantuntija sekä SPV:n 

ympäristökomitean jäsen Hanna Haaksi.
    Hän kannustaa jokaista jäsenseuraa pohtimaan omien rakennusten energian käyttöä, koska 

noin kaksi kolmannesta koko rakennuksen elinkaaren aikaisista ilmastopäästöistä syntyy käytöstä. 

Esimerkiksi sähkösopimus kannattaa siirtää vähähiiliseen tuotantomuotoon. 

    Helpoin ilmastoteko on rakennusten kunnossapito ja energiatehokkuudesta huolehtiminen. 

Korjaamalla vanhaa vältytään uudisrakentamisen aiheuttamilta ilmastopäästöiltä. Lämmitettävissä 

rakennuksissa välikaton ja seinien eristyksen parantaminen ja ikkunoiden tiivistäminen vaikuttaa 

suoraan lämmityskustannuksiin ja lämmityksen aiheuttamaan hiilijalanjälkeen. Lämpötilan laskemi-

nen muutamalla asteella on tehokas säästökeino. Led-valoilla ja lämpimän veden käytön vähentä-

misellä saadaan myös säästöjä. 

   - Energian säästäminen on kokoelma pieniä tekoja, sanoo Haaksi. TEKSTI ELINA RAJALA  

KUVAT ELINA RAJALA JA VILLE LAHIKAINEN
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KEVÄÄLLÄ 2022!

SYKSYLLÄ 2022!

2021

Tavoitteenamme on tutustua seurojen toi-
mintaan sekä ideoida yhdessä tulevia ta-

voitteita ja tapahtumia. Keräämme alueilta 
etukäteen toiveita vierailun teemaksi ja val-
mistelemme sisällöt yhdessä aluetoiminnan-
johtajien kanssa seurojen tarpeita palveleviksi.

Vår målsättning är att bekanta oss med 
föreningarnas verksamhet och tillsam-

mans diskutera kommande målsättningar 
och evenemang. Vi kontaktar föreningarna 
på området före turnén och förbereder inne-
hållet tillsammans med distriktscheferna så, 
att det svarar mot föreningarnas behov. 

NÄHDÄÄN SEURAMATKALLA!
Vi ses på Sällskapsresan!S

euramatkalla-kiertue starttasi vuonna 2021 ja tänä 
vuonna olemme jälleen päässeet tien päälle ja tavan-
neet nyt jo yli 60 seuraa. Tarkoituksena on tutustua 
seurojen toimintaan, saada palautetta liiton toimin-
nasta ja ideoida yhdessä tulevaa. 

Hienointa kiertueella on ollut tutustua mahtaviin seuratoimijoi-
himme ja nähdä yhteisen talkoohengen ja vapaaehtoistyön tuoma 
voima. Seuratoiminnassa toimii tuhansia aktiivisia vapaaehtoisia. 
Heidän ansiosta seurojemme tilat pysyvät kunnossa ja tapahtumat 
sekä koulutukset käynnissä. Jäseniensä kautta seuroilla on moni-
puolista osaamista ja jokaisen tietotaidolle on varmasti käyttöä. 
Seurat järjestävät myös valtavan määrän veneilyyn liittyvää toi-
mintaa, joista on iloa sekä jäsenille että alueen asukkaille. Kannus-

S
ällskapsresan startade år 2021. I år är vi igen på väg 
och har redan träffat över 60 föreningar. Avsikten är 
att bekanta oss med föreningarnas verksamhet, få 
feedback om det som förbundets gör och tillsam-
mans utveckla idéer för den kommande verksam-

heten.
Det finaste med den här turnén har varit att bekanta oss med 

de aktiva i föreningarna och se den kraft, som talkoanda och frivil-
ligarbete skapar. I våra föreningar verkar tusentals aktiva frivilliga. 
Tack vare dem kan föreningarna hålla sina anläggningar i skick 
och arrangera evenemang och utbildningar. Medlemmarna tillför 
föreningarna ett mångsidigt kunnande, som kommer väl till pass i 
verksamheten. Föreningarna arrangerar också en mängd aktiviteter 
till glädje för både medlemmarna och invånarna i trakten. Vi upp-
muntrar allt båtfolk att bekanta sig med föreningarna i omnejden 
och gå med i deras verksamhet.

I föreningarna träffar du nya människor, du kan påverka det 
som händer i båtvärlden och blir delaktig i de förmåner och 
tjänster, som föreningen skapar. Stränderna i många av våra 
städer präglas av de bryggor och båtplatser, som föreningarna 
upprätthåller, föreningsverksamheten är faktiskt en viktig del av 
den finländska kulturen.

Under Sällskapsresan har vi fått många nya bekantskaper och 
haft många fina diskussioner om bland annat utbildning inom 
båtsporten, avfallshantering, verksamhet för barn och ungdom, 
föreningsadministration, medlemsrekrytering och många andra 
intressanta teman.  Det här ger oss en bra utgångspunkt att fortsätta 
planera hur vi ska utveckla verksamheten och stöda föreningarna. 
Ett varmt tack för den gemensamma tid vi har fått och vi ser fram 
emot höstens möten.

JAN THORSTRÖM

Suomen Purjehdus ja Veneilyn toiminnanjohtaja
Verksamhetslädare, Segling och Båtsport i Finland

tamme kaikkia veneilijöitä tutustumaan alueensa veneseuraan ja 
liittymään mukaan antoisaan toimintaan. Seuratoiminnassa pääsee 
tapaamaan uusia ihmisiä, vaikuttamaan veneilyn maailmaan ja saa 
käyttöönsä kattavia palveluja ja etuja. Monen kaupungin vesistön 
rantaa asuttaakin seurojen pitämät laiturit ja venepaikat, joten ve-
neilyn seuratoiminta kuuluu vahvasti suomalaiseen kulttuuriin. 

Seuramatkalla olemme saaneet kokea uusia tuttavuuksia ja lu-
kuisia hyviä keskusteluja muun muassa veneilyn koulutuksista, jä-
tehuollosta, lasten- ja nuorten toiminnasta, seurojen hallinnosta ja 
jäsenhankinnasta sekä monista muista mielenkiintoisista aiheista. 
Näistä on hyvä jatkaa suunnittelua toiminnan kehittämiseksi ja seu-
rojen tueksi. Lämmin kiitos yhteisestä ajasta ja tapaamisiin syksyn 
kiertueella! 

Hälsningar från SBF:s turné Sällskapsresan

Terveisiä SPV:n Seuramatkalla-kiertueelta
SYYSTERVEHDYS62 63
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Tuntuvia etuja Ifiltä
Jäsenseuramme jäsenenä sinut on vakuutettu If Va-
kuutuksen tapaturmavakuutuksella, joka on voimas-
sa veneilytoiminnassa, johon kuuluvat: vesillä veneily, 
veneen syys- ja kevätkunnostus sekä korjaus maissa. 
Lisäksi saat  lisäalennuksen venevakuutuksesta, jos olet katsasta-
nut veneesi Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n katsastusmääräysten 
mukaisesti 1-, 2- tai 3-luokkaan tai olet suorittanut SPV:n teoria- ja 
käytäntökurssit veneilyyn tai sinulla on Traficomin kansainvälinen 
huviveneenkuljettajankirja. Tutustu jäsenetuihisi: if.fi/spv.

Tunnethan jäsenetusi?
Seurasi jäsenenä voit nauttia monista rahanarvoisista alennuksista ja eduista.

Alennuksia Kämp Collection Hotelsista 
Kämp Collection Hotels tarjoaa SPV:n jäsenille vapaa-ajan mat-
kustukseen 20 prosentin alennuksen aamiaisen sisältävästä päi-
vän joustavasta hinnasta. Etu koskee yöpymisiä seuraavissa ho-
telleissa: Hotel Kämp, Hotel St. George, Hotel Haven, Hotel Lilla 
Roberts, Hotel Fabian, Hotel Klaus K, GLO Hotel Kluuvi, GLO 
Hotel Art, GLO Hotel Airport ja GLO Hotel Sello. Varaa etu-
hintainen huone varaustunnuksella PROSPV22 osoitteessa  
kampcollectionhotels.com/.
SPV:n jäsenseurat saavat myös 15 prosentin 
alennuksen Kämp Collect Hotelsin kokous-
palveluista.

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 me-
ri- tai järvipelastusyhdistyksen jäsen-
maksun. Lue lisää osoitteesta trossi.fi.

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

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.

Merihenkiset vaatteet, lahjat, teak,
sisustus, veneastiat ja Roope-tuotteet

Linnankatu 37b, Turku
Puh. 040 761 8484

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

I augusti är vi Tillsammans till sjöss
Tillsammans till sjöss- veckan firas 22.-28.8. Den utgör ett fint tillfälle att sprida båtsportens glädjebudskap. 
Inbjud din granne, din vän eller exempelvis en arbetskamrat att dela det fina i båtsporten i sensommarens 
värme. Föreningarna kan till exempel ordna utflykter, pröva på- tillfällen eller andra intressanta evenemang. 
Vi uppmuntrar alla att gå med - både privatpersoner och klassförbund.

Det är ytterst enkelt att delta: dela bilder eller videosnuttar på #yhdessävesille och @suomenpurjehdus-
javeneily 

Tervetuloa Superviikonloppuun  
19.-20.11.2022!
Tervetuloa viettämään SPV:n Superviikonloppua marraskuussa. Perinteinen illallisgaala järjestetään Helsingin 
Kalastajatorpalla lauantaina 19. marraskuuta. Luvassa on herkullista ruokaa musiikin tahdittamana sekä mu-
kavaa seuraa. Kaikki SPV:n seurojen jäsenet ovat tervetulleita viettämään iltaa ystävien kanssa. Gaalaa ennen 
pidetään seuraseminaari ja sunnuntaina kokoonnutaan syysliittokokoukseen. 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: yhdessavesille.fi

Välkommen till Superveckoslutet 
19.-20.11.2022!
Välkommen att fira SBF:s Superveckoslut i november. Den traditionella supégalan går av stapeln på Fiskar-
torpet i Helsingfors lördagen 19 november. God mat, musik och trevligt sällskap utlovas. Alla medlemmar i 
SBF:s föreningar är välkomna att fira kvällen tillsammans med sina vänner. Före galan ordnas ett förenings-
seminarium och på söndagen samlas vi till höstförbundsmöte.

Närmare uppgifter och anmälningar: yhdessavesille.fi

Elokuussa suunnataan  
Yhdessä vesille
Yhdessä vesille -viikkoa vietetään 22.-28.8. Nyt on hieno mahdollisuus jakaa veneilyn ilosanomaa. Kutsu 
ystävä, naapuri tai vaikkapa työkaveri veneretkelle kokemaan veneilyn komeutta loppukesän lämmössä. 
Seurat voivat järjestää veneretkiä, lajikokeilupäiviä tai muita kivoja tempauksia. Kannustamme kaikkia 
mukaan – niin yksityishenkilöitä, seuroja kuin luokkaliittojakin. 
     Osallistuminen on varsin helppoa: jaa kuvasi tai videosi somessa tunnisteella #yhdessävesille  
ja @suomenpurjehdusjaveneily

Finnlinesin laivamatkat 
jopa 35 prosentin
 alennuksella
Finnlines tarjoaa seurojemme  jäsenille alennusta matkustajaliikenteen 
laivamatkoista reiteillä Helsinki–Travemünde ja Naantali–Långnäs–
Kapellskär. Saat vähintään 20 prosentin alennuksen Standard-hin-
noista. Liittymällä Finnlinesin Star Club -kanta-asiakkaaksi saat vielä 
3 prosentin lisäedun tarjoushinnoista sekä etuja laivalla. Jäsenseurojen 
on myös mahdollista neuvotella matkaetu seuran järjestämiin kilpai-
luihin. Tutustu tarkemmin etuihin ja matkustusajankohtiin osoitteessa  
finnlines.fi/spv.
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Maajoukkue- 
valmentaja

Joakim Wilenius

Matkaveneily
 ja koulutus

Tero Savolainen

Toiminnanjohtaja
Jan Thorström

Järjestö- ja seuratoiminta
Karoliina Rouhiainen

Maajoukkueviestintä
Johan Ekblom

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
 

Läntinen Suomenlahti - Läntinen
Frej Werner

frej.werner@gmail.com
 

Turun veneilyalue
Katja Rytkönen

katja.rytkonen@turunpursiseura.fi
 

Ahvenanmaa
Björn Tennström

bjorn.tennstrom@aland.net
 

Perämeren eteläosan vesistöalue
Johan Nyberg

johan.nyberg@anvianet.fi

Kilpaveneily 
ja katsastus

Mikaela Dunderfelt

Espoon, Keitele-
Päijänteen Saimaan 

vesistöalueen ja Suo-
menlahden itäosan 

aluetoiminnanjohtajat 
haussa! Ehdotuksia 

otetaan vastaan: 
toimisto@spv.fi

Viestintä,  
tapahtumat, Nautic

Iina Airio

Koulutus, kilpa-
veneilyviestintä
Tuomas Finne

 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

Seuraviestintä
Hanna Grann

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

Nuorten
olympiavalmentaja

Jacuaw Nowak

Matkaveneily,  
koulutuspäällikkö

vuorotteluvapaalla
Mirja Rosenberg

Kilpailutoiminta, 
purjehdus

Tapio Nirkko

JÄTÄ PYSYVÄ 
MUISTIJÄLKI 

BRÄNDISTÄSI

• Yritysnäkyvyyden ratkaisut käyntikorteista ja esitteistä  
 autoteippauksiin, messuosastoihin ja myymälämiljöisiin.

• Lehtesi suunnittelu, taitto ja paino –  
 100 % hiilineutraalisti niin halutessasi.  

• Verkkopalvelut ja työkalut brändisi hallintaan.

Yritysnäkyvyytesi 
vastuullinen kumppani

www.punamusta.com



JÄLLEENMYYJÄ:  Oy Targa Center Ab, Veneentekijäntie 1, 00210 Helsinki.  0207 641 499.  www.targacenter.fi
VALMISTAJA:  Oy Botnia Marin Ab, 66100 Maalahti.  www.targa.fi
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THERE IS ONLY ONE 
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