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 kommodorin  tarinat

Hyvä Hoskilainen,
Syyskokouksessa päätimme tukusta 
suunnitelmia, jotka sovimme toteutet-
taviksi alkaneena vuonna. Isoja asioi-
ta ovat muun muassa purjehduksen 
alkeiskoulutuksen tehostaminen sekä 
Ormholmenin uusi eteläsauna. Molem-
mat pursiseurallemme tärkeitä hank-
keita.

Lisäksi on muutamia asioita, joihin 
hallitus toivoo jäsenistön kiinnittävän 
huomiotaan. 

HSK perustettiin 12. maaliskuuta 
1899. Näin ollen pursiseuramme täyt-
tää 115 vuotta. Koska kyseessä on 
”keskisuuri” merkkivuosi, on hallitus 
pyytänyt Klubitoimikuntaa järjestä-

mään ”keskisuuret” juhlat syksyllä 
lipunlaskun yhteydessä. Niistä kuu-

lemme varmasti pian lisää. Nyt 
on siis oivallinen hetki toimia 
jälleen hoskilaisen perinteen 
tallentamiseksi. Se tarkoittaa 
sekä henkistä että materiaa-
lista perinnettämme. Eli jos 
tiedät tai tiedät jonkun tietä-
vän HSKn / HASKn perinteis-

tä: mitä täällä on arvostettu, 
millä ja miten purjehdittu, mitä 
muuta tehty, miten pukeuduttu, 

mitä syöty ja juotu, laulettu 
tai soitettu, millaisia ku-

tyymejä meillä on ollut 
jne., kerro meille, jotta 
saamme tarinat do-
kumentoiduiksi. Tai 
jos tiedät HSKhon 

liittyvää esineistöä, jota voisi saada 
lainaksi tai peräti lunastaa, olisimme 
kiitollisia tiedoista. Juhlien yhteyteen 
pyrimme rakentamaan pienimuotoisen 
näyttelyn. Perinnetyöstä kiinnostuneet 
henkilöt ovat myös tervetulleita mu-
kaan.   

Vaikka alueemme on erittäin toimiva, 
on totta, että viihtyisämpikin se voisi ol-
la. Voin lohduttaa asiasta huolestunei-
ta tahoja, sillä Satamatoimikunta  on 
asettanut Irma Verheen johtaman työ-
ryhmän pohtimaan alueen viihtyisyyden 
lisäämistä. Irma varmasti mielellään 
vastaanottaa erinomaisia ideoita sekä 
erilaisia aputarjouksia. Uusien raken-
teitten ja istutusten lisäksi itse kukin 
voi vaikuttaa alueemme viihtyisyyteen 
pitämällä paikat kunnossa ja järjestyk-
sessä sekä toimittamalla jätteet niille 
kuuluviin paikkoihin.

Tämän numeron yhteydessä on vih-
doin jäsenkyselylomakkeemme. Pyydän 
mahdollisimman montaa teistä vastaa-
maan joko lomakkeella tai netissä. Ky-
selyn tulosten pohjalta hallitus muok-
kaa strategiaamme lähivuosien toimin-
nan suuntaamiseksi.

Käykää myös koulutus- ja klubi-il-
loissa ammentamassa uusia virikkeitä 
veneilystä nauttimiseksi.

Mukavaa talviveneilykautta!
Timo Nurmilaukas

Kommodori
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kokouskutsu
Helsingfors	 Segelklubb	 ry:n	 sääntömääräinen vuosikoko-
us pidetään HSK:n Klubitalon Iso Pässi-salissa keskiviikkona 
23.4.2014 kello 18.00. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen 

sääntöjen vuosikokouksen käsiteltäväksi määräämät asiat.
Viralliset kutsut julkaistaan Helsingin Sanomissa sekä Hufvuds-
tadsbladetissa.

Kokouskutsu julkaistaan myös seuran verkkosivuilla www.hoski.fi

Kokousmateriaali on noudettavissa toimistosta 21.4.2014.

Lisäksi aineisto ladataan saataville seuran nettisivujen jäsen-
osiosta.

Terveisin
Hallitus
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Oletko  
huomannut	 
nämä?

•	Ilmoittautuminen	 
 nostoon: 
 jäsenet  telakointi

•	Yhteystietojen	 
	 muutokset 
 jäsenet  yhteystietomuutos

•	Palautetta	ja	viestejä	 
 hallitukselle 
 yhteystiedot  hallitus

Sähköpostiosoitteet

OSOITE ON MUOTOA: 
-posti@hoski.fi 

JA ALKUUN JOKU SEURAAVISTA:
 hallitus
 tiedotus
 talous
 satama
 kilpa
 kolivene
 turva
 saari
 juniori
 kevytvene
 matka
 valmennus
 koulutus
 klubi
 vaali

Toimiston osoite: 
toimisto@hoski.fi 

Hallituksen jäsenten osoitteet 
ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@hoski.fi 

Hoskilaisen aineistot osoitteeseen: 
hoskilainen@hoski.fi

Tiesithän,	e
ttä	Hoski	o

n	 

mukana	my
ös	Faceboo

kissa.	

Kirjaudu  palvelunun, etsi ryhmä 

nimeltä HSK ja liity mukaan  

keskusteluun!

Hoskilainen numero 2/2014:n  
aineistot 11.4.2014 mennessä	osoitteeseen:	 
hoskilainen@hoski.fi 
Olethan	huomannut,	että	Hoskilaisen	 
näköislehden	voi	lukea	myös	netistä,	 
osoite:	www.hoski.fi	>	Jäsenlehti
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Kuva: Mari Kivi

Aho Saku
Elorri Kasper
Eriksson Timo
Helppi Sari
Joenpolvi Joska-Petja
Jylhä Joonas-Mikael
Kallio Leevi
Karino Marcus
Karino Peter
Kiiski Joel
Koponen Kosti
Laitinen Sisu
Laukkanen Nooa

Ralli Timo
Rämö Kari
Rämö Suvi
Rämö Teemu
Saarinen Lauri
Saarni Aleksi
Sundbäck Rolf
Suomalainen Elias
Uusitalo Valtteri
Vainiotalo Touko
Wichman Risto
Winqvist Stefan

Tervetuloa	uudet	jäsenet

Kuva: Matti Vuorimaa

Tervetuloa uudet ja nykyiset  
jäsenet Hsk:n hallituksen  
tapaamisiin!
Kevään aikana järjestetään HSK:n kommodorin ja hallituksen  
tapaamistilaisuuksia, joissa
• esitellään HSK:n toimintaa, käytäntöjä ja yhteyshenkilöitä
• esitellään yhdistyksen säännöt (satama, retkisaari-, …)
• opastetaan mm. katsastus-, telakointi- ja vartiointikäytäntöjä
• luodaan katsaus tuleviin tapahtumiin sekä 
• järjestetään alueen ja tilojen tutustumiskierros

Tilaisuudet, joiden sisältö on sama, järjestetään seuraavina  
ajankohtina Klubitalon Iso Pässi-salissa
• ma 24.3. klo 18
• ti  1.4.  klo 18
• ke  7.5.  klo 18 Terveisin, 

HSK:n	hallitus
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 satamatoimikUnta

Talvi on vihdoin tullut Helsinkiin ja uusi veneilykausi lä-
hestyy kovaa kyytiä.  Niinpä on aika kerrata muutamia 
yhteisen toimintamme kannalta tärkeitä toimenpiteitä, 
jotka tulee tehdä veneen vesillelaskun jälkeen. Näiden 
avulla teemme meidän kaikkien toiminnasta helpom-
paa ja pidämme omat sekä muiden jäsenten ja seuran 
tavarat paremmassa kunnossa.   

Venepukki on kasattava ja talvisäilytyspaikka sii-
vottava 7 päivän sisällä veneen vesillelaskusta.  Ke-
rää myös kaikki ruuvit ja naulat, jotka olet pudottanut 
paikallesi.  Ethän halua puhkoa omia tai kaveriesi ren-
kaita.   Siivoamaton paikka valokuvataan ja siivotaan 
henkilökunnan toimesta.   Tästä työstä veloitetaan ve-
neen omistajalta kuvan kera 100€.  Maksamaton lasku 
on este venepaikan saamiselle.   

Venepukkia paketoidessasi huomioi, että pukit saa-
tetaan kasata päällekkäin.  Pukit tulee sitoa hyvin, kos-
ka niitä pitää voida siirrellä trukilla. Pienet irto-osat 
kannattaa viedä erilliseen varastoon.  

Alueelle jätetyt merkkaamattomat tavarat siirretään 
jätelavalle ja viedään sieltä edelleen kaatopaikalle.  
Hyväkuntoisia merkkaamattomia talteen otettuja ta-
varoita voi tiedustella henkilökunnalta 100€ pantti-
maksua vastaan.   

Merkkaa pukkisi sekä muut tarvikkeet niin, että 
sinä ja henkilökunta pystytte helposti tunnistamaan 
ne.  Satamassa on hyvin paljon ihan toistensa oloisia 
pukkeja eikä henkilökunta millään pysty tunnistamaan 
niitä ilman asiallista merkintää.  

Purkamattomista pukeista lähetetään heinäkuun 
alussa laskut veneenomistajille.   

Mastonsäilytystelineet kasataan kesäsäilöön heti 
vesillelaskujen jälkeen kesäkuun alussa, joten pysty-
tä masto mahdollisimman pian vesillelaskun jälkeen.  
Mastoa nostaessasi muista valmistella masto jossain 
muualla kuin nosturin alla tai mastokärryn päällä.   
Mikäli mastosi nosto siirtyy myöhemmäksi, niin siirrä 
masto aallonmurtajan pohjoiskärkeen. 

Kevään	vesillelaskut
Keväällä 2014 on sovittu seuraavat vesillelaskupäivät. 
Nämä löytyvät myös www-si vujen varauspalvelusta.
26.4.    
10.5., pohjoiskenttä tyhjäksi 
11.5., vain eteläkentältä 
17.5. 
24.5. 
31.5., viimeinen yhteinen vesillelaskupäivä     

satamatoimikunta tiedottaa
Tietoa kevättoimista veneen omistajille
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Pohjamaalien  
käyttö alueella
Seuran alueella maalataan vuosittain satoja veneen pohjia.  
Tässä työssä käytetään useita erilaisia maaleja.  Maaleis-
sa on erilaisia tehoaineita ja osaa sanotaan myrkyttömiksi.  
Toiminnaltaan maalit voidaan jakaa kahteen ryhmään - ko-
vat ja pehmeät - joissa erona on, että kova maali muodostaa 
kiinteän liukkaan pinnan ja pehmeästä maalista osa liuke-
nee matkan aikana ja täten pitää pohjan puhtaana.  

Syksyllä kun veneet nostetaan ylös, on helppo sanoa 
missä veneessä on kova maali ja missä pehmeä.  Kovalla 
maalilla käsiteltyjen veneiden kohdalle tulee pohjan puh-
distuksen yhteydessä vain vedestä märkä läikkä, kun taas 
pehmeällä maalilla käsitellyn veneen alle tulee ison pohjan 
värinen lammikko, joka imeytyy maahan ja jää siihen mo-
neksi vuodeksi.    

Pehmeiden maalien aiheuttamien kosmeettisen haitan ja 
ennen kaikkea terveydellisen riskin takia seura on päättä-
nyt rajoittaa pehmeiden maalien käyttöä.  Erilaisten maali-
en yhteensopimattomuuden takia ei voida edellyttää, että 
kaikki siirtyvät koviin maaleihin heti.  Siirtyminen on kui-
tenkin päätetty aloittaa ja vuonna 2016 kaikkien alueella 
säilytettävien veneiden tulee käyttää kovia pohjamaaleja,  

Seuran sääntöjen mukaan jäsenen tulee myrkkymaalia 
poistaessaan tai muuten venettä hioessaan huolehtia sii-
tä, että hiontapölyä tai maalijätettä ei pääse ympäristöön.  
Jätteen keräämisestä on huolehdittava asianmukaisesti ja 
jäte on hävitettävä ongelmajätteenä.  

Satamatoimikunta

nosturin käyttö 
muuttuu 
Seuran pohjoiskentällä on pitkään ollut nostu-
ri, jota on käytetty niin mastojen kuin veneiden 
nostoihin ja laskuihin.  Ikääntymisen myötä nos-
turi on heikentynyt.   Syksyllä 2013 tehdyissä tar-
kastuksissa on ilmennyt, että nosturin käyttämi-
nen veneiden nostoihin ja laskuihin vaatisi isoja 
korjauksia kuten kääntökoneiston perusteellista 
huoltoa, sähköjärjestelmän uusimista nykyaikai-
seksi, tikkaat tulee uusia ym.  Saatujen tarjous-
ten perusteella korjaukset tulisivat maksamaan 
yli 200.000€.  

Edellä mainittujen seikkojen takia nosturia ei 
1.5.2014 alkaen saa enää käyttää veneiden nos-
tamiseen tai laskemiseen.  Hallitus ja satamatoi-
mikunta ovat yhdessä päättäneet, että nosturia 
ei enää korjata.  Sen sijaan on ryhdytty aktiivisesti 
etsimään korvaavaa ratkaisua veneiden nosto- ja 
laskutarpeisiin.   

Mikäli sinulla on tiedossasi joku mahdollinen 
ratkaisu kuten käytetty nosturi, niin ota yhteyttä 
satamamestariin ja kerro tästä hänelle.      

Satamatoimikunta
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PURJEHDUSKILPAILUTOIMIKUNTA

Pvm Kilpailun	nimi Luokka Maksu Ilm.pvm

17.5. S.Wikströmin saaristopurjehdus Lys 40 13.5

18.5. Pro Sailor Race saaristopurjehdus ORC 55 13.5

24–25.5. Optimisti ranking Opti 55 20.5

1.6. WB Sails round the buoys race ORC 55 27.5

IRC 55 27.5

X-99 55 27.5  

28–29.6. Helsinki Regatta kts.www.helsinkiregatta.fi 

23–24.8. Rapu regatta Louhi Erilliskutsu 

30–31.8. Luokkamestaruus Albn Express 80 26.8

First 31.7 90 26.8

6.9. Henri Lloyd Race ORC 55 2.9

IRC 55

LYS 40 

6.9. Lauttasaaren Ympäripurjehdus Laudat Erilliskutsu 

7.9. Saaristopurjehdus LYS 40 2.9

6–7.9. SM Star Erilliskutsu 

12–14.9. Avoin SM ja PM 505  Erilliskutsu a

kilpailukalenteri 2014

kilPailUavUsTUsHakeMUkseT 2014  
(olympialuokat)

HYVÄ	KILPAPURJEHTIJA	!
Kilpailuavustushakemukset kaudesta 2014 tulee jättää toimistoon 
31.3.2014 mennessä.

Avustuksen edellytyksenä
– sijoitukset kaudella 2013 ( ja aikaisemmat) 
– budjetti, harjoittelu/kilpailu/jatkuvuus suunnitelma 
– kirjoitus Hoskilaiseen tai vuosikirjaan purjehduksista 
Tositteet kuluista tulee esittää avustuksia nostettaessa. 

Avustushakemuslomakkeita on saatavilla toimistosta.
HALLITUS
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Hoskilaisessa aloittaa uusi palsta, 
jossa esitellään kilpapurjehdus-
tiimejämme. Toimitus tapasi First 
31.7 -luokkamestarin Fun Firstin ja 
kipparin Markku Kotisalon.

Mikä	on	taustasi	purjeh-
duksessa	ja	hoskilaisena?
Tutustuminen purjehdukseen alkoi 
optarilla mökillä. Ei siis mitään or-
ganisoitua. Rikasimme myös soutu-
veneeseen “spinnun” kiinnittämäl-
lä purjetta muistuttavan kankaan 
etu- ja takahankaimiin - spinnuopit 
haettiin aikaisin :) 

Teininä tuli taukoa purjehduk-
seen, kun purjelautailu vei men-

nessään. Surffattiin mm. Melstenin 
rannassa, Emäsalossa, Porissa ja 
Tanskassa. Alkuun sinkkereillä ja 
myöhemmin wave-surffausta pie-
nemmillä laudoilla. Lautoja myös 
tehtiin itse. 

Kauppakorkean jälkeen työt vei-
vät ulkomaille Kööpenhaminaan, 
Lontooseen ja Zürichiin, jossa tuli 
vietettyä yhteensä 10 vuotta. 

Köpiksessä tuli koettua ensim-
mäiset klubiseilaukset ja Tukhol-
massa aktivoiduttiin enemmän: 
alkuun gastina X-79 ja Inferno 31 
-veneissä ja pian kipparoimalla 
Albin Expressiä. Haalimme väkeä 
miehistöön ja menimme mukaan 
kisoihin. Taso oli aivan hurja. Tuk-

holmassa oli ajettu yksityyppiluok-
kia niin pitkään, myös kerhoja ja 
veneitä on todella paljon. Kilpailu-
toiminta oli aktiivista, mutta mitä 
jäin kaipaamaan oli aprés sailing ja 
yhteisöllisyys. Yksityyppikehittämi-
nen oli hankalaa, kun satamissa ei 
nähty muita miehistöjä eikä tietoa 
ja vinkkejä päästy jakamaan. 

Missä	vaiheessa	HSK	ja	
First	31.7	tulivat	mukaan	
kuvaan?
Suomeen palasimme 2008, kun 
meille alkoi tulla perheenlisäystä 
- halusimme juuret lapsille. Halu-
simme jatkaa purjehdusta ja pää-

Kauden kisamiehistö: 
Fun First

Kuva: Erik Lähteenmäki
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dyimme 31.7:aan. Loppukesästä 
Anderssonin Henkalta ja Seijalta 
löytyi sopiva yksilö: sopivan ko-
koinen neljälle, hyvin varusteltu ja 
myös kisakäyttöön sopiva vene-
tyyppi. 

Heti alusta asti oli ajatus lähteä 
starttaavaan yksityyppiluokkaan 
mukaan. Luokan muut puuhamie-
het tulivat tutuiksi, mm. Perttu 
Rönkkö, Petri Mustonen ja Juha Rii-
konen. Heikki Vesalainen oli myös 
juuri hankkimassa itselleen venet-
tä. Intoa puhkuvaan ja tietoa jaka-
vaan luokkaan oli todella mukava 
tulla mukaan: trimmi- ja rikiohjeita 
jaettiin aktiivisesti. “Start sträcka” 
oli suhteellisen nopea, kun kaikki 
oppivat yhdessä. Tai ainakaan me-
nestymättömyys ei olisi siitä kiinni, 
että ei olisi tietoa. Myös taso oli 
enimmäkseen hyvin tasainen. 

Keväällä 2009 alkoi armoton 
pohjan hiominen “kun oli sanot-
tu, että niin pitää tehdä”. Tuolla 
kaudella osallistuttiin osaan ran-
kingeista. 2010 oli eka täysipai-
noisempi kilpakesä, johon mahtui 
mm. myrskyisä Suursaari. Firsteistä 
Jonne Tukian Nea oli ainoa, joka 

purjehti tuolloin maaliin. Vene oli 
tuotu Englannista ja sitä oli purjeh-
dittu Pohjanmerellä ja oli näin va-
rustettu kolmella reivillä ja nelos-
fokalla. Hurja suoritus miehistöltä. 
Fun Firstin kaikki purjeet kokivat 
kovia. Tapahtuman seurauksena 
nyt melkein kaikissa fleetin veneis-
sä on kolme reiviä.

Parhaat	kisamuistot?
Omalle risukasalle varmasti viime 
kesän luokkamestikset. Oli henki-
sesti erittäin raskas viikonloppu. 
Tehtiin kaikki mitä pitää tehdä 
ennakkoon (mm. reiviköydet pois, 
pohjan puhdistus). Myös miehis-
tössä muutettiin roolitusta: ensim-
mäisen kerran yksi henkilö keskittyi 
vain yhteen asiaan, pinnamieskin 
keskittyi vain ajamiseen. Saatiin 
paras mahdollinen miehistö liik-
keelle ja mukaan yksi “purjehdus-
jumala”. Tämän tuoma kokemus 
veneessä antoi ymmärrystä miten 
jokainen voi keskittyä ja parantaa 
suoritustaan. Edellyttää samalla 
miehistöltä kykyä ottaa palautet-
ta, erityisesti kun miehistö koos-

tuu harrastuksekseen purjehtivista, 
hieman mukavuudenhaluisistakin 
henkilöistä. 

Suursaari 2011 on myös jäänyt 
hyvin mieleen: purjehdittiin kevyes-
sä kelissä spinnuilla Kotkasta lähes 
maaliin asti. Sijoituimme luokassa 
kolmanneksi pienillä eroilla edelli-
siin. Taso luokassa on vuosien aika-
na noussut paljon, mikä on erittäin 
positiivinen asia. 

Miehistön	tarina?	
Fun Firstin miehistö oli alkuun hy-
vin vakio. Isompi vaihdos tuli pa-
rin vuoden kuluttua, kun osa lähti 
omiin projekteihin, osalle tuli lapsia 
ja osa muutti. Uudella miehistöllä 
ensimmäinen WB Round the Buo-
ys oli synkkä: ekassa startissa ei 
päästy maaliin, alamerkkejä ajet-
tiin reilusti pitkäksi, kun spinnun 
laskut eivät onnistuneet… Osa jo-
pa sairastui. Tuli se piste vastaan, 
kun ei voi synkistellä vaan hommat 
menee huvittavaksi. 

Pitää kuitenkin ymmärtää, että 
uudella miehistöllä lähdettiin nol-
lapisteestä, hommat oli uusia ja yh-
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Kuva: Jaakko Virtanen
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dellä jäsenellä ei ollut purjehdus-
taustaa lainkaan. Aina voi tietenkin 
valittaa ja keskittyä siihen mitä ei 
ole. Järkevämpää on kuitenkin teh-
dä parasta niistä lähtökohdista mi-
tä on. 

Toisin kuin surffaamisessa tai ka-
tamaraaneissa, Firstillä ei lennetä 
veden päällä, mutta tiimityö ja “or-
kesterin soittamaan saaminen” on 
äärimmäisen vaikeaa. Mutta kun 
sen saa soimaan, se on uskomatto-
man hieno tunne. Vaikka tulos oli-
si keskinkertainen, tuollainen fiilis 
kantaa pitkään. 

Miten	ja	kuinka	usein	
treenaatte?	
Doylen Beneteau Master Classiin 
osallistuttiin heti toukokuusta läh-
tien, mikä oli hyvä tapa treenata 
perusmanööverejä. Jiipit, vendat, 
startit ja venevauhti olivat fokuk-
sessa ja nämä alkoivat sujua. Oppi 

näkyy siinä, että harvoin kisassa 
menee kaikki putkeen, mutta ka-
tastrofejakaan ei enää tapahdu. 

Mitä	tavoitteita	Fun	Firs-
tille	on	asetettu	kaudelle	
2014?	Miltä	kisakalenteri	
näyttää?
Ensi kesänä ajetaan täysi luokka-
ranking (mm. Suursaari, Hanko, 
Helsinki-Tallinna), viikkotreenejä 
ja Master Class. Koko miehistöä ei 
valitettavasti saada pidettyä, joten 
alkukaudesta tarvitaan yhteistä ai-
kaa ja harjoittelua. 

Sinulla	on	myös	Formula	
18	-katamaraani?	
Kyllä, muutaman kerran kesässä 
kun pääsee ulos, niin saa nauttia 
erilaisesta vauhdista. Aika ei yksin-
kertaisesti riitä perheelle, Firstiin ja 
kattiin. Pelkkä gastaaminen olisi 

ok, mutta energia ja aika eivät riitä 
kokonaisvaltaisempaan kisaami-
seen. 

Terveisiä	hoskilaisille?	
Luokkana firsteissä kaivataan in-
nokkaita miehistön jäseniä ja mi-
nusta tuntuu, että kysyntä ja tar-
jonta eivät yksinkertaisesti kohtaa. 
Tämä on kuitenkin korjattavissa, 
tulkaa rohkeasti vaan juttelemaan 
kippareiden kanssa. Vaikka joku oli-
si onnistunut saamaan logon pai-
taan, ei tarvitse kainostella. Meillä 
no gasteja jotka eivät ole koskaan 
purjehtineet saati kilpapurjehtineet 
ja ovat päässeet erittäin hyvälle ta-
solle. Nykäiskää laiturilla hihasta.

Fun First -tiimin sivut löydät osoit-
teesta http://funfirst317.com. 

Perttu	Monthan

Kuva: Jaakko Virtanen
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Tie vesille
Jukka “Fonzie” Jousjärvi on lauttasaarelaisille tuttu naapuri jo 1980-luvun 
lopulta. Muutto meren äärelle herätti nuoressa miehessä innon päästä 
vesille ja pian hän olikin tuttu näky Helsinki Windsurfing Clubilla. Laji vei 
mennessään ja purjehdusmatkoja tehtiin ympäri Itämerta Tanskaa myö-
den.  

Kun purjelaudalta alkoi tehdä mieli piirun vakaammalle, mutta edelleen 
vauhdikkaalle alustalle, valikoitui  ensimmäiseksi veneeksi Hobie Cat 18 
Formula. Tällä haettiin ja saatiin runsaasti oppia kotimaan kilpailuista. In-
nostus johdatteli pian kookkaampaan 26-jalkaiseen Lars Oudrupin suun-
nittelemaan My-Catiin. Kisamatka Åland Runtiin keskeytyi kuitenkin jo 
Kytön kohdalla, kun saaren takaa tullut puuska sai veneen heittämään 
kärrynpyörää keulan kautta.

Kolmas	runko	toden	sanoo
Ajatus trimaraanista virisi pian tuon tapahtuman jälkeen. 
Jukkaa viehätti erityisesti Eric Lerougen Round Britain -kil-
pailuun suunnittelema 30-jalkainen design. Pian tällaista 
ryhdyttiin rakentamaan Inkoossa. Vene modifioitiin so-
veltumaan paremmin Itämeren terävään aallokkoon 
korottamalla keulaa ja laskemalla kokonaiskorkeut-
ta. Trou Noirin vesillelasku tapahtui 2002 ja heti 
alusta lähtien ohjelmaan kuului monirunkove-
neiden oma ranking sekä suomalaiset avo-
meriklassikot. 

Venettä on päivitetty asteittain 
vuosien varrella, tavoitteena ke-
veys, hallinta ja suorituskyky. 
2005 uusittiin runkopalkit 
hiilikuidusta. 2012 
Kamu Stråhlman 
piirsi sivu-

Trou Noir- 
Hoskin nopein vene
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runkoihin uudet pohjat (mallia ha-
ettiin Formula 18 -veneistä), lisäti-
laa tuli 70 litraa per puoli. Hiilikuitu 
materiaalina pohjissa ja peräsimis-
sä kevensi venettä ja auttoi eroon 
aiemmista vauhtikynnyksistä. Myös 
heloitusta päivitettiin. 

Riki on edelleen sama, mutta 
purjeet ovat kehittyneet. Ensim-
mäisessä isopurjeessa ahvenselkää 
oli 80cm, nyt jo peräti 185cm. Tämä 
ja purjeteknologian kehitysaskeleet 
ovat antaneet purjeisiin valtavasti 
lisää tehoa. 

Osoituksia trimaraanin suori-
tuskyvystä ovat huimat seitsemän 
Suursaaren voittoa (nopein vene) 
sekä koko joukko Emäsalon lenkin 
ja muiden pidempien kilpailujen 
paukkuja. Alkutaipaleella Jukkaa 
ja miehistöä sisuunnuttivat tappi-
ot (mm. Anne), minkä jälkeen on 
voittoja kertynyt hieno rivi. Myös 
eri luokkien veneiden (mm. Luna) 
kanssa on ollut tiukkaa miekkailua, 
joista on hienoja muistoja.

 Keskinopeus Helsinki - Tallinna 
-väliltä on 15,8kts, ja yksittäiset 
huiput 22 solmua. Hidaste suoritus-
kyvyn todelliselle testaamiselle tuli 
veneen ulkopuolelta: viime vuonna 
Jukalta murtui jalka jonka jälkeen 
piinanneet selkävaivat pakottivat 
purjehduksen kannalta kevyem-
pään kauteen. Odotusarvona on yli 
25 solmun kyydit. 

Ensi kaudella kalenterissa on 
monirunkoveneiden oma ranking, 
Suursaari sekä Åland Runt.

Tiimi	ratkaisee
Trou Noiria purjehditaan kolmen 

hengen miehistöllä. Vakiogastina 
toimi Antti Kanninen. Teemu Miet-
tinen oli miehistössä monta vuot-
ta, kunnes osti oman monirunkove-
neen (Dragonfly 26). Tuttuja nimiä 
vilahtelee Jukan puheissa: Thomas 
“Tompe” Johansson, Pete Karto, 
Reiska Laine, Matt Hodgson, Leif 
Karlsson. “Kokeneella purjehtijalla 
on pinnassa todella pehmeät kä-
det”, Jukka pohtii.

Kisoissa rooleja kierrätetään, 
jo istumalihasten puutumisen ta-
kia. Keskirungon sisältä löytyy 
lämmitin ja 12-tuumainen kannelle 
näkyvä monitoiminäyttö. Lepohet-
kiä varten on tuplapunkat keulassa 
ja takana, vaikka yleensä kisassa 
nukutaan keskellä “kamat päällä”. 

Monirunkoveneiden	lumo
Monirunkoveneiden historia on jo 
verrattain pitkä, mm. maineikkaan 
Tornadon design on peräisin jo 
1960-luvulta. Tietokoneet ja mal-
linnukset ovat muuttaneet veneitä 
dramaattisesti. “ORMA 60 taitaa 
olla edelleen maailman nopein lai-

te”, Jukka toteaa. Kehitystä ovat 
ajaneet tietokoneavusteisen de-
signin lisäksi materiaalit, erityisesti 
hiilikuitu, köydet ja purjeet. 

Mikä veneissä sitten viehättää? 
“Jotkut ihmiset kaipaavat actionia. 
Asiat vain tapahtuvat niin paljon 
nopeammin kuin yksirunkoveneis-
sä. Siinä on se ero.” 

“Monirunkoveneen sielu on 
apparenttituuli. Tompe oli ensim-
mäinen, joka näytti miten saadaan 
tyhjästä tuuli aikaiseksi. Kun mene-
tät vauhdin, on uuden hakemises-
sa tekemistä. Nykyisissä veneissä 
puffit poimitaan edestä, ei takaa. 
Yksirunkoveneet menevät aaltojen 
läpi massalla, kuin juna. Katit ja tri-
maraanit ei.” 

Suomessa uusia veneitä ei ole 
Jukan toiveista huolimatta viivalle 
ilmaantunut, mutta Viroon on Ju-
kan mukaan hankittu ”ruotsalai-
nen hiilipeto”. Suursaaren ykkös-
sija saattaa olla vaarassa vaihtua. 

Entäpä America’s Cupissakin 
nähdyt foilit? Jukka uskoo teknolo-
giaan vahvasti. Toistaiseksi valmis-
taminen ja materiaalit ovat kuiten-
kin erittäin kalliita. Muutaman met-
rin foilin on kestettävä veneen pai-
no plus veneen aikaansaama paine. 
Tämä on esimerkiksi America’s Cup 
-veneissä kymmeniä tonneja. “On 
näitä pohdittu myös Trou Noiriin, 
mutta meillä on tunne että vene on 
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Kuvat: Juliet Jousjärvi & Jukka Jousjärvi

turhan raskas foilin kannettavaksi. Tämä 
edellyttäisi myös isoja modifikaatioita ja 
vahvistuksia runkoihin.

Mutta mistä veneen nimi Trou Noir tu-
lee? “Kun aikanaan myin kämpän, laitoin 
rahat veneen rakentamiseen. Projekti oli 
“perinpohjainen”, kuin musta aukko. Ky-
syin ranskan maikalta miten tuo sanottai-
siin ranskaksi ja vastaus oli trou noir.”

Terveiset	hoskilaisille?	
Jukka suosittelee venettä hankittaes-
sa miettimään mihin rahansa sijoittaa. 
Usein maksimoidaan veneen koko, mut-
ta varustelu ja ylläpito jäävät puolitiehen. 
“Mieluummin ottaisin kaksi jalkaa lyhy-
emmän veneen huippupurjeilla kuin pi-
demmän vakiopurjeilla. Purjehduksen on 
oltava nautittavaa - tämä tulee layoutista 
ja purjeista.” 

“Pitäkää huolta terveydestänne. Veneet 
saa mennä rikki, äijät ei. Kiitos miehistölle 
menneistä vuosista ja kisoista. Hyviä tuu-
lia ja tervehdyksiä tulevalle kaudelle!”

Lisätietoja Trou Noirista löydät osoitteesta 
www.trounoir.fi/trimaraani.

Perttu	Monthan
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Sent på kvällen efter 18 timmars 
resande såg jag henne äntligen i 
Caiscais i Portugal, vackrare och frä-
schare än jag någonsin sett henne, 
Vahine. Med nytt teakdäck, åtta nya 
vinschar (av totalt 21!) och framför 
allt – utan den fula ”takställningen” 
akter om stormasten, såg hon ut som 
när hon sjösattes för 40 år sedan. Det 
enda skönhetsfelet jag kunde urskil-
ja i lampskenet, var den trasiga och 
smutsiga finska flaggan i aktern. 

Skepparen Kari, med ett förflutet 
i flottan, mötte mej vid porten till 
Marinan. Han berättade om alla ny-
installationer som gjorts på somma-
ren på ett varv i Polen.  Teakdäcket 
hade lagts, huvudmotorn och ge-
neratorn bytts ut och alla vindmä-
tare förnyats. Det som för mej som 
styrman intresserade mest var den 
splitternya navigationselektroniken. 
Vilken skillnad mot senaste gång jag 
kom ombord som styrman! Då var 
Vahine i det närmaste ett vrak där få 
saker fungerade. Nu kunde jag välja 
min seglarutrustning från högarna 
av rätt nya segelställ och flytväs-
tar, beundra den nya läderklädseln 
i salongen och den fina LED-belys-
ningen.

Besättningen under den första 
veckan utgjordes av åtta VIP-ar un-
der ledning av Segelfartygsstiftelsens 
ordförande.  För mej betydde det att 
mathållningen förenklades då VI-
Parna helst åt iland på bättre kro-
gar och dagsetapperna blev kortare 
för att vi skulle hinna iland i tid för 
kvällsmålet. 

Vi kastade loss på måndagsmor-
gonen i rätt frisk 12-14 m/s SSW 
vind i ganska hög dyning efter en 
tidigare storm. Gick på kryss och de 
flesta mådde bra tills någon bjöd på 

älgkorv köpt på flygfältet i Helsing-
fors. Jag brukar inte bli sjösjuk och 
det hann jag inte heller bli innan jag 
spydde som en sifon – och då hade 
jag bara tagit en bit av korven. Snart 
var det bara skepparen och några an-
dra som inte hukade sig vid relingen. 
Nästa dag, när vi kommit till Lagos, 
var de flesta lyckligtvis i arbetsfört 
skick igen. Lagos har inga speciella 
attraktioner, det intressantaste jag 
såg var en ca. 70 fots skonare som 
låg vid vågbrytaren med alla segel 
hissade även om seglen var i trasor. 
Den lär ha beslagtagits av tullen med 
800 kg kokain ombord.

Spanska Cadiz, som ligger på en 
ö, är däremot betydligt intressan-
tare med en historia som sträcker 
sig mer än 3.000 år tillbaka och som 
har en stor gammal stadskärna att 
beundra. Från Cadiz fortsatte vi med 
vinden och strömmen med god fart 
mot Gibraltar där vi tyvärr bara hann 
ligga en natt innan vi skulle vidare 
till Benalmadena (Malaga) dit vi kom 
för motor över ett spegelblankt hav.

Benalmadena marinan har en 
orientalisk/Hollywoodinspirerad ar-
kitektur som man kan ha olika åsik-
ter om, men stället var trevligt och 
hamnservicen utmärkt. T.ex. fick jag 
tjugo kilo lakan, handdukar och klä-
der avhämtat med bil från landgån-
gen, tvättat och returnerat på tre 
timmar!

Här bytte vi besättning och skep-
pare, Reijo och jag fick tio nya elev-
er på resan till Las Palmas och den 
första etappen förde oss till Gibral-
tar där vi nu hade litet mera tid så 
att eleverna hann bekanta sig med 
linbanan till toppen och aporna där 
medan jag shoppade reservdelar. 

Seglatsen vidare till Puerto San-

Med Swan 65 Vahine  till Kanarieöarna

S/Y	Vahine	2013	October	

Gibraltar
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Med Swan 65 Vahine  till Kanarieöarna

Benalmadena
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to (Madeiras närmaste granne) 
var snabb, medelfarten under tre 
dygn var närmare åtta knop utan 
att pressa båten. Vidare till Quinta 
da Lorde på Madeira, en ny, trev-
lig privat hamn 40-50 km öster om 
Funchal – inför ARC var det fullt i 
alla de hamnar vi normalt skulle 
besöka. Besökte grannbåten, Fisher 
& Paykel, en 93-fots Maxi som har 
samma deplacement som Vahine, 
men som gör 25 knop i undanvind.

Vi tog oss mot Las Palmas med 
sådan fart att vi på natten hann 
ankra utanför Lanzarote. Vi kunde 
simma i 24-gradigt hav med mas-
sor av lysplankton, ta en taxi till 
lavafälten och åka på den obliga-
toriska bussturen på naturparks-
området – mycket sevärt för den 
som inte varit på Island eller Gala-
pagosöarna. 

I gryningen kom vi till Las Palmas 
där det blev ett nytt besättningsby-
te med tio nya elever och två dagar 
senare kom vi iväg söderut längs 
Gran Canarias östkust. Vi kom in i 
de omtalade vindtunnelbältena och 
fick 15-18 m/s slör och vi kunde 
njuta av värmen och solen medan 

vi gjorde 12-13 knop med ettans 
rev i storen och 2/3 genua. Det 
är för stunder som dessa som jag 
gång på gång står ut med trängsel 
ombord, stress med proviantering 
och mathållning och ständiga tek-
niska problem! 

Färden fortsatte till Las Galletas 
på Teneriffa, sedan till Gomera och 
Santa Cruz de la Palma. Santa Cruz 
tyckte jag var den trevligaste orten 
på Kanarieöarna. Där råkade dess-
utom med skepparen av en händel-
se stöta på stadens bästa krog. Den 
låg i stadens äldsta hus som hade 
ägts av frimurarna sedan 1700-ta-
let. Nu är innehavarna ett venezo-
lanskt par. Vi utbytte erfarenheter 
från Venezuela på 1950-talet med 
den påföljden att krogen bjöd oss 
på mat och venezolanskt brännvin!

Sista etappen blev en lång (155 
sjömil) och hård kryss tillbaka till 
Las Palmas, det var frustrerande 
att märka att somliga rorsmän, i 
synnerhet på natten, tappade kon-
centrationen totalt och på några 
ögonblick förlorade dyrbar höjd 
när vi skulle passera uddar. Totalt 
förlorade vi några timmar, men jag 

påminde mej själv att besättningen 
var på semester och inte hade beta-
lat för att bli utskälld av en stressad 
styrman. 

Vi kom i alla fall fram enligt tid-
tabell. Seglatsen avslutades med en 
middag för hela besättningen på 
en något avsides belägen ”riktig” 
spansk restaurang som inga turis-
ter ännu har hittat och där maten 
och betjäningen höll en hög stan-
dard. Sen blev det nachspiel om-
bord. Skepparen övertalades att ta 
fram gitarren och leda allsången 
fram till småtimmarna – grannarna 
klagade inte, så det lät förmodligen 
bra. 

För min del tog resan slut efter 
dryga fyra veckor och 1.800 sjömil, 
en av mina bästa resor med Vahine 
med goda vindar, strålande väder, 
trevliga skeppare och besättningar 
samt fina strandhugg på vackra 
och intressanta platser. Fortsätt-
ning följer i april då resan går från 
Azorerna till Köpenhamn via Irland 
och Skottland.

Eric	von	Troil

Afrika

Puerto	Santo
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Afrika

Bemari 
koepurjehduksella
Viime keväänä HSK:n lipunnosto 
oli 20.4. ja omaa purjehduskautta 
availtiin seuraavina viikonloppuina. 
Helatorstaina 9.5. oli jo seilattu pe-
rinteisesti Tallinnaan ja Naissaarel-
le. Seuraavan viikonlopun matka-
reitistä tuli sitten hyvinkin poikkea-
va; HSK - Hangö - Ekenäs - Hamina 
- Imatra - Lappeenranta - Punka-
harju - Savonlinna - Mikkeli - Lahti 
- HSK. Poikkeavaa oli myös oman 
siron vaalean Senorita-purren vaih-
tuminen vähintään yhtä linjakkaa-
seen valkoiseen avoautoon, BMW 
640 d Cabrioon! Lipunnostoa seu-
ranneessa huutokaupassa meklari 
Ollen pöydällä oli paljon nippeleitä 
ja heloja, joita huutamalla pääsi jo 
kaupanteon tunnelmiin. Vanha sa-
nonta, ”Ainakin kerran elämässä 
pitää miehellä olla avoauto”, alkoi 
pyöri omassa mielessä ja kiivaan 
kilpahuudannan jälkeen huomasin 
heiluttavani uutta BMW avainnip-
pua…

Matkapurjehtijan	koe-
ajoraportti;	BMW	640	d	
Cabrio	
Kolmen litran dieselissä on tehoa 
yli kolmensadan (313 hv) hevosen 
verran ja vääntöä kuin satamahi-
naajassa (630 Nm). Voimaa jae-
taan kahdeksalla eri lapakulmalla 
fööriin päin ja yhdellä ahteriin. La-

Paalupaikka	Hangon	Regatassa.
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pakulmat säätyvät portaattomasti 
automaatin kahdella eri ohjelmalla, 
perinteisesti vaihdevivulla tai sport-
tisesti painonapeilla ruorin takaa. 
Matalaäänistä voimaa on riittävästi 
ja plaaniin nousu tapahtuu suoras-
taan loikaten. Sähkömekaanisesti 
tehostetun ruorin ohjaustuntuma 
on herkkä ja hiekkapohjaisilla väy-
lillä sitä on ilo pyörittää, kun kavi-
tointi tapahtuu nostalgisesti vain 
ahterissa. Kiemuraisilla rannik-
koväylillä vastatuuli pysytteli alle 
17 m/s mutta pääväylillä tasainen 
ajoviima nousi 35 sekuntimetriin ja 
puuskissa toisinaan ylikin. Kojelau-
dan iso navigaattori on näytöltään 
edistyksellinen, sillä käännettiinpä 
ruoria mihin päin tahansa, niin aina 
oltiin väylän päällä. Peruutustutka 

on korvattu peräti kuudella kame-
ralla, jotka luovat autosta kuvan 
lintuperspektiivistä, avustaen py-
säköintiä ja väyläajoa. Istumalaa-
tikon reunat ovat korkealla, joten 
luu ulkonaajaminen on hankalaa ja 
turhaakin. Sitloodaan saa taivasalla 
hyvät tuulisuojat painelemalla na-
peista sivuikkunat ja takalasin ylös. 
Myös lämpöä riittää viihtyisään 
avotilaan. Pienillä rannikkoväylillä 
orastavan kesän tuoksut merel-
tä ja niityiltä sekä lintujen liverrys 
ovat Cabrion tarjoamia herkkuja ja 
upeita elämyksiä. Myös kääntyvät 
katseet Kaivarissa ja muilla ranta-
teillä ovat uusia kokemuksia. Sa-
dekuurojen yllättäessä mökkikate 
nousee päälle nappia painaen alle 
puolessa minuutissa ja häipyy täy-

sin piiloon samassa ajassa. Kangas-
katto päällä voidaan ajosta nauttia 
edelleen ilmavasti laskemalla alas 
myös takaikkuna. Tiedotukset me-
renkulkijoille ja Metsäradio ovat 
hyvin kuultavissa pitkin matkus-
tamoa piilotetuista tusinasta B&O 
kaiuttimesta ja musiikki soi kuin 
konserttisalissa. Illan hämärtyessä 
sitloodan reunuksille syttyy moni-
naisia punertavia koristevaloja ja 
ovikynnyksien kolme kirjaintakin 
on taustavalaistu. Kääntyvät ajo-
valot auttavat pimeällä pysymään 
oikealla ja valitulla tiellä. Ympä-
ristöä säästäen jarrutuksessa ote-
taan energiaa talteen akkuihin ja 
ajotapaansa voi opiskella näyttöä 
seuraamalla. Ison dieselin keski-
kulutuskin on vain 5,7 l/100 km. 

Yksi	heppa	ulkona	ja	313	pellin	alla.
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Ylellisesti varustellussa Bemarissa 
oli niin paljon lisävarusteita että 
kaikkia ei ehtinyt edes kokeilla. Täl-
lä upealla paketilla oli hintalappu-
na 150.000 ¬, mutta ei hätää sillä 
puolet palautuu hyväntekeväisyy-
teen kun Valtionkonttoriin kilahtaa 
heti reilu neljännes autoverona ja 
vajaa neljännes arvonlisäverona. 

HSK:n retkisatamatoimikunta 
halusi myös kantaa omaa korttaan 
kekoon koeajon suhteen. Mikään 
ei kuulemma lämmitä saariem-
me saunoja yhtä mehevästi kuin 
ilmakuivatut polttopuut. Niinpä 
suuntasimme Maijan metsätilalta 
kaadetuille propsipinoille ja aloim-
me pyynnöstä mittailla hyötykuor-
mien suuruuksia. Ovet sepposen 
selällään Cabrioon mahtuisi hyvin-
kin kaksi syltä propseja poikittain. 
Vaihteiston automaatti vapauttaisi 
turhaa kepin kopelointia pinon al-
ta. Kuljetus Porkkalaan, Ormiksen 

uutta saunaa varten olisi ehkä syy-
tä ajoittaa yön hiljaisiin hetkiin. 

Erilaisen viikonlopun aikana kul-
jettiin Ahvenanmaan kesälomapur-
jehdusta vastaava matka. Kesä oli 
vasta tuloillaan joten ruuhkat eivät 
vielä häirinneet. Illaksi löytyi Rega-
tassa ja Valtionhotellissa Bemaril-
le hyvät paalupaikat ja kuskeille 
makoisat yöpuut. Hankonimellä oli 
vielä autiota ja hiljaista kun taas 
Haminan Tervasaaressa s/s Hyökyn 
vieressä pidettiin jo markkinoita 
ja juhlittiin risteilykauden avajai-
sia. Luonto oli lännessä, kaukana 
vetten päällä yhä harmaassa koh-
meessa, mutta kun lähestyttiin Kar-
jalan laulumaita, niin heleän kirkas 
lehtivihreä lähes häikäisi silmiä. 

BMW Group Suomi ja HSK lä-
hentyivät toisiaan heti Lontoon 
olympialaisten jälkeen elokuus-
sa 2012.  Klubitalolla järjestettiin 
suuret mitalijuhlat ja onnittelijoi-

den joukossa toimitusjohtaja Mia 
Miettinen luovutti hopeamitalistil-
lemme Tuuli Petäjä-Sirenille BMW 
X1 nelivetoauton pitempiaikaiseen 
käyttöön. Autoonsa tyytyväinen 
Tuuli on jo saanut vaihtaa sen py-
kälää isompaan, perheenlisäyksen 
kunniaksi. HSK:n 115. juhlavuoden 
lipunnosto on lauantaina 26.4. klo 
12 ja sen jälkeen pidetään jälleen 
perinteinen huutokauppa. Kan-
nattaa siis tulla huutamaan. Tiedä 
vaikka meklarin pöydällä olisi taas 
BMW avaimet? 

Koeajajat	Maija	&	Kallu	

Ovi	auki	Valtionhotelliin.

Sitloodan	tunnelmavalot.
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 Hallituksen jäsenen esittely

Kuka olet? Olen Ilari Angervo, HSK:n uusi koulutusjoh-
taja. Ammatiltani olen muusikko ja soittimenani on 
alttoviulu. Kuulun Radion Sinfoniaorkesterin soittajiin 
ja Uusi Helsinki-kvartetti on toinen rakas yhtyeeni. 
Opetan myöskin soittamista Sibelius Akatemiassa ja 
Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Purjeveneeni X-99 Amaryllix pitää paikkaa Hoskin 
C-laiturissa. Olen osallistunut suhteellisen aktiivises-
ti kilpailutoimintaan veneelläni, mutta viime vuosina 
osallistumiseni seuran junioritoimintaan on väliaikai-
sesti katkaissut oman kilpailutoimintani. Vietämme per-
heemme kanssa laatuaikaa purjehtien Itä-meren alueel-
la. Optimistijollien kisakalenteri tosin näyttää syövän 
aikaa runsaasti. Vaimoni Taijan lapset Elias ja Matias 
purjehtivat seuramme opti-ryhmissä ja kaksi koiraamme 
ilahduttavat usein mukana veneessä ja Lauttasaaren 
rannassa. HSK on mielestäni loistava urheilu- ja veneily-
seura. Seuran sijainti ja fasiliteetit tekevät siitä ainut-
laatuisen Suomen lukuisten pursiseurojen joukossa. Kil-
pailumenestystä on tullut  tasaiseen tahtiin kaikilla eri 
tasoilla ja tavoitteemme on tähdätä yhä korkeammalle. 
Seuramme on mielestäni onnistunut  kehittämään ve-
neilykulttuuria laajalla rintamalla ja onnistumme pal-
velemaan laajaa jäsenistöämme monilla tavoin hienon 
harrastuksen parissa. Ihmisen kehittymisessä ja koulut-
tautumisessa ei voida koskaan saavuttaa täydellisyyttä, 
siksi onkin ilo ottaa haastava koulutusjohtajan tehtävä 
vastaan ja yrittää osaltani tuoda jotain uutta ja mielen-
kiintoista HSK tulevaisuuteen.
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Klubitoimikunta järjestää 26.4 lipunnoston yhteydessä hyker-
ryttävän huutokaupan

meriaiheisista ja veneilyyn liittyvistä tavaroista. Lahjoituk-
sia huutokauppaan otetaan myös mielellään vastaan ja niitä 
voi toimittaa Annelle toimistoon pe 25.4 asti. 

HSK:n syyskokouksessa 13.11.2013 kommo-
dori Timo Nurmilaukas kertoi vuoden 2014 
toiminnan päälinjoista mm. toimikuntien 
toimintasuunnitelmien pohjalta. Uutta toi-
mintaa tulee tuomaan esim. uusi tuomaritoi-
mikunta, jonka koollekutsujana toimii Risto 
Gyldén.  Ormholmeniin rakennettavan uuden 
eteläsaunan piirustuksia, suunnitelmia ja ai-
kataulua esitteli arkkitehti Peter Verhe. Koko-
uksessa käytiin hyvässä hengessä antoisaa 
keskustelua seuran toiminnasta ja todettiin 
mm. että talvikaudella tullaan toteuttamaan 
jäsenkysely, jonka alustavista tuloksista ker-
rotaan yhdistyksen kevätkokouksessa. Halli-
tuksen uutena jäsenenä ja koulutusjohtajana 

aloittaa Ilari Angervo. Kokouksessa myön-
nettiin seuraavat huomionosoitukset:

1. Suuri Kultainen Purjehdusmerkki:   
Kalle Sysiö S/Y Elaine

2. Kultainen Purjehdusmerkki :  
Tuomo Siitonen S/Y Aurora 

3. Kultainen Purjehdusmerkki :  
Kari Nurmi S/Y Ruffe

4. Kultainen Purjehdusmerkki :  
Petri Seljavaara S/Y Ruffe miehistönä

Syyskokoukseen osallistui Klubitalon  
Iso-Pässi –salissa 65 HSK:n jäsentä.  

Tervetuloa osallistumaan 
26.4.2014 klo 12.00 lipunnostoon  
ja sen jälkeen merelliseen  
huutokauppaan 

Poimintoja Hsk:n 
syyskokouksesta  2013
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MATKAVENEILYTOIMIKUNTA

Matkaveneilytoimikunnan 2014 
tapahtumat on julkaistu jo helmi-
kuussa kotisivuilla. Siellä niitä voi-
daan kevään mittaan tarkentaa ja 
julkistaa nopeasti uusin tieto. Katso 
siis www.hoski.fi  Toimikunnat 
 Matkaveneily  Ajankohtaista

Kevätretki	 
Meriliikennekeskukseen		
ja	Merivartiostoon	 
Katajanokalle		la	22.3.		
Matkaveneilytoimikunta järjestää 
tutustumisretken Suomenlahden 
Meriliikennekeskukseen Katajano-
kalle lauantaina 22.3.2014. Vierai-
lulla perehdytään Helsinki VTS:n 
(Vessel Traffic Services) Meriliiken-
nekeskuksen ja johtokeskuksen se-
kä Merivartioston toimintaan. 

Ryhmä kokoontuu 11:30 Hotelli 
Grand Marinan aulabaarissa, josta 
siirrytään yhdessä Meriliikennekes-
kukseen,. Siellä  opastus alkaa kello 
12.  (Helsinki VTS:n osoite on Kata-
janokanlaituri 4 B. Sisäänkäynti on 
rakennuksen hotelli Grand Marinan 
puoleisessa päädyssä. www.liiken-
nevirasto.fi/vts)

Meriliikennekeskuksen tutustu-
misen jälkeen halukkaille on tie-
dossa loppupäiväksi/illaksi yllätys-
ohjelmaa ja ruokailu.

Kustannuksista jokainen vastaa 
itse ja mukaan mahtuu 60 henkilöä. 

vuoden 2014 matkaveneilyn tapahtumia

na voisivat olla Viron pohjoiset sa-
tamapaikat; Eisma, Vergi, Viinistu, 
Prangli, Naissaar, Lohusalu, Dirhami 
ja Kärdlan uusi satama sekä Tallin-
nan neljä eri satamaa. Hiiumaalla 
Orjakun satamassa vietetään la 
31.5. perinteistä Tuulekala (nokka-
hauki) festivaalia. 

ICCY-tapaaminen	Kalining-
radissa	23.–28.	7
Jo 33. International Council of Crui-
sing Yachts, ICCY-tapaaminen on 
Baltiyskin satamakaupungissa, Ka-
liningradin merikanaalin suulla län-
sirannikolla. Järjestäjänä on Russi-
an Navy Federation ja presidentti-
nä Alexander Voronchev (kuten jo 
ICCY Pietarissa 2003). Kuudeksi 
päiväksi on tarjolla mielenkiin-
toista ja korkeatasoista ohjelmaa; 
mm. lippuseremoniat, bussiretkiä 
Zelenogradskiin, Svetlogorskiin ja 
Kaliningradin kaupunkiin, pitkän 
Kuurinkönkään hiekkadyynit, me-
ripihkamuseo, katedraali, konsert-
ti ja kulttuuriohjelmaa. Venäjän 
laivaston juhlaparaati Baltiyskis-
sa ja tutustuminen sotalaivoihin. 
Hintaan sisältyy runsaita lounaita 
ja illallisia. Sunnuntain päätösil-
lalliselle pukeudutaan purjehtijan 
juhla-asuun.

Toimikunnan ja SPV:n puolesta 
järjestetään johdettu eskaaderi se-

Ilmoittautuminen viimeistään 
20.3. lauri@lareco.fi

Matkaveneilytoimikunta
Lauri	”Lare”	Kakko

Tutustumiseskaaderi	
Kärdlan	uuden	sataman	
avajaisiin	la	24.5.	
Tehdään tutustumisvierailu uu-
delleen avattavaan satamaan 
Hiiumaan saaren pienessä pääkau-
pungissa. Alkuperäinen 1849 ra-
kennettu kauppasatama tuhoutui 
sodissa 1944 ja umpeutui Neuvos-
toaikana. Uuden pienvenesataman 
rakentaminen on edistynyt hyvin 
ja juhlalliset avajaiset ovat lauan-
taina 24.5. Erityisesti suomalaisia 
venekuntia toivotaan sataman ja 
kaupungin vieraiksi, maksutto-
masti koko viikonlopun ajaksi. SPV 
liiton välityksellä ollaan yhteistoi-
minnassa myös muiden seurojen 
kanssa. Uutta satamaa esitellään 
Vene 14 Båt messuilla Top Mari-
nen osastolla 3b13. http://marina.
kardla.ee ja http://www.mereblog.
com/2013/11/28/kardla-sadam-
valmis/

Helatorstaiviikonlopun	es-
kaaderi	Viroon		29.5.–1.6.	
Veneilijöiden kansallispyhä on lä-
hes ennätyksellisen myöhään, joten 
jäistä ei enää liene pelkoa. Kohtei-
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kä meno- että paluumatkalla Bal-
tian kautta. Näin ensikertalaiset 
voivat hyötyä kokeneempien tie-
doista uusilla ja erilaisilla vesialu-
eilla. Mahdollisia satamapaikkoja 
ovat Virossa Lohusalu, Dirhami, 
Kärdlan uusi satama, Haapsalu, 
Sviby, Heltermaa, Kuivastu, Louna-
ranna, Ruhnun saari, Kuressaar ja 
Möntu, Latviassa Ventspils, Pavilos-
ta ja Liepaja sekä Liettuassa Klai-
peda. Tällä itäisellä rannikolla ei 
ole ainuttakaan luonnonsatamaa, 
joten satamakirjat tai -tiedot ovat 
välttämättömiä. Meriturvallisuuden 
vuoksi SPV on tukemassa satama-
kirjojen hankintoja. Vaihtoehtoi-
nen reitti kulkee Ruotsin rannikon 
ja Gotlannin kautta. 

ICCY tapaamiset ovat avoimia 
kaikille järjestäytyneille veneilijöil-
le, joten matkalle lähtee muiden-
kin seurojen veneitä. Myös Balti-
an maista toivotaan matkaseuraa. 
Saattueet on helppo tunnistaa isos-
ta ICCY tapahtumalipusta. 

Nyt jos koskaan kannattaa läh-
teä kokemaan uutta ja erikoista, 
kun isäntämaan edustajat ovat 
avaamassa sellaisiakin ovia joita ei 
yksin edes osaisi löytää. Aikaisem-
pia Kaliningradin matkakertomuk-
sia voi lukea HSK:n Vuosikirjoista 
2003, 2005 ja 2007. 

ICCY 2014 Kaliningrad -tapaami-

seen ilmoittaudutaan venekohtai-
sesti jo keväällä ennakkoon, jolloin 
suoritetaan puolet maksuista ja 
loput 15.5. mennessä. Henkilökoh-
taiset osallistumismaksut ovat ai-
kuisilta 350. Hinnat sisältävät run-
saan ohjelman lisäksi myös kaikki 
satamamaksut.

Venäjän matkoille tarvitaan vii-
sumi ja esim. 30 päivän kertaviisu-
mi antaa pelivaraa venematkalle. 
Viisumien hankinnoissa avustavat 
isäntäväki ja esim. Lähialuematkat. 
(huom. passin on oltava voimassa 
6 kk viisumin päättymisen jälkeen).

ICCY:n	motto:	The	Sea	
and	the	Friends	we	make	
from	it	
International Council of Cruising 
Yachts, ICCY on 1986 perustettu 
kansainvälinen matkaveneilijöiden 
yhdistys, jossa on edustettuna 13 
maata, lähinnä Pohjois-Euroopas-
ta. Perustajajäsenenä Suomi on ol-
lut aktiivisesti mukana järjestäen jo 
neljä tapaamista: Helsinki – Turku 
1984, Helsinki 1989, Helsinki – Sa-
vonlinna 1999 ja Maarianhamina 
2009. 

Veneilyliiton entinen puheen-
johtaja ja kunniakommodorimme 
Seppo Seljavaara on yksi perusta-
jajäsenistä. ICCY:n pääsihteeriys 
siirtyi Suomeen 2010, Veneilyliiton 

entiselle toiminnanjohtaja Han-
nu Laineelle. Nyt onkin kotoisen 
helppoa saada lisää tietoa ICCY:n 
toiminnasta ja sen teemasta The 
Sea and the Friends we make from 
it. Myös jäsenmaksuttoman ICCY 
Cruising-jäsenyyden hakeminen on 
vaivatonta. 

ICCY:n kesätapaamisiin ovat 
tervetulleita kaikki maamme 330 
jäsenseuran lipun alla liikkuvat 
venekunnat. Osallistujat saavat li-
säksi oman ICCY-tapahtumalipun 
merkiksi yhteisöllisyydestä. Kes-
kimäärin tapaamisissa on ollut 
40 venettä ja 120 henkilöä, lähes 
kaikista Itämeren maista. Hoskilai-
sia on lähes aina ollut kotimaisena 
enemmistönä, mm. lukuisa joukko 
Savonlinnassa 1999 ja kahdeksan 
venekuntaa Pietarissa 2003. 

Tervetuloa mukaan ICCY-toimin-
taan! Lisätietoa on sivulla ”http://
www.iccy.org”.

Lisätiedot	ja	ilmoittautumiset;	
Kalevi	Westersund, 

	ICCY	Council	member,	0400	
808 620. 

Kuva: Matti Vuorimaa
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Matkaveneilytoimikunnan  
klubi-illat perjantaisin

– Klubitalon saunat ja Iso Pässi -sali
– naisten ja miesten saunat klo 17 alkaen
– ohjelmat klo 19 alkaen
– omat eväät ja saunakassit

Klubi-illoissa annetaan myös tietoa tulevista matka-
veneilytapahtumista. Kotisivuilla	www.hoski.fi in-
formoidaan iltojen aiheita ennakkoon. 

Perjantaina	7.3.	Telluksen	ympäri	neljässä	
vuodessa
Kalle Sysiö ja Helinä Sairanen lähtivät s/y Elainella 
2009 Risholmenin saunasta ja palasivat elokuussa 
2013 Klubitalon edustalle kierrettyään neljän vuo-
den aikana maapallon ympäri. 

Hyvään blogiin www.syelaine.wordpress.com 
voi tutustua jo ennakkoon. Myös kotiinpaluun 
juhlallisesta vastaanotosta voi lukea Hoskilainen 
3/2013 sivuilta 24–27. Maapallonkierrosten kun-
niaksi Klubitalon aulaa on ehostettu koko Tel-
luksen valtamerien ja kotoisemman Itämeren 
merikartoilla. 

Neljä	hoskilaista	pidemmällä	
matka-purjehduksella
Klubi-iltojen jatkumokin on varmistettu, 
sillä parhaillaankin on peräti neljä Hos-

kin venettä isoilla vesillä palloa kiertämässä. Heistä 
kuullaan aikanaan. Työn alla on myös vanhan kaitafil-
min editointi CD:ksi Hoskin ainutlaatuisesta eskaaderi-
purjehduksesta jo 1993 Kronstadtin kaupunkisaarelle, 
Pietarin edustalle. 

Aiempia	klubi-iltoja
Tällä talvikaudella on jo ehditty pitää kaksi Matka-
veneilyn klubi-iltaa; pe 15.11.2013 Mälaren kesälo-
maeskaaderista ja pe 17.1. Huippuvuorten ympäripur-
jehduksesta sekä Fennoskandian kierroksesta. Lisäksi 
pidettiin perjantaina 14.2. yleinen nostalginen klubi-
ilta, jossa saatiin muistella Studio Rapparin hienosti 
koostamaa elävää kuvaa ja ääntä HSK:n 100 v. juhla-
vuodesta 1999 ja takautumia vielä vuosikymmenten 
taakse. Kaikissa näissä illoissa on Iso Pässi -sali ol-
lut lähes täynnään monenikäisiä jäseniämme. Vuo-
den takainen ennätys saavutettiin 65 henkilöllä, 
ensimmäisessä nostalgia-illassa. Kiitettävästi 
myös saunoissa on ehditty käydä lämmittele-
mässä tunnelmaa, ennen illan varsinaisia esi-
tyksiä. Klubitalomme on tälläkin osoittanut 
tarpeellisuutensa.

Tervetuloa vanhat ja uudet jäsenet 
hauskoihin klubi-iltoihin!

s/y	Elaine	ankkurissa	 
Malediiveilla,	huhtikuussa	2012
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Tällä kertaa Hoskilaisen kuvakilpailun voiton vei Mer-
ja	Hakkaraisen Ormholmenin eteläkalliolta kuvaama 
”trombi” (1.9.2013). Voittokuvaa kilpailun raati luon-
nehti mm. näin: ”En ole ennen nähnyt tuollaista kuvat-
tuna Suomenlahdella. Ja vielä noin lähellä Ormista.”

Osallistu	sinäkin	seuraaviin	 
kauden	kuvakisoihin
Lähetä kilpailuun osallistuvat kuvasi tai kuvalinkki (net-
tialbumiin) Hoskilaisen sähköpostiosoitteeseen hoski-
lainen@hoski.fi otsikolla HOSKILAISEN KUVAKILPAILU. 
Liitä kuvan lisäksi tiedot kuvan ottajasta ja mielellään 
lisätietoa kuvasta. Vuonna 2014 järjestetään seuraavat 
Hoskilaisen kuvakilpailut:

2.Hoskilainen: deadline perjantai 25.4.
3.Hoskilainen: deadline perjantai 22.8.
4.Hoskilainen: deadline perjantai 26.9.

Hoskilaisen toimituksen kuvakilpailun raati valitsee 
kunkin kauden kilpailuun osallistuneista kuvista aina 
yhden voittajakuvan, joka palkitaan paitsi maineella 
ja kunnialla myös Hoskin hienolla tavarapalkinnolla.

Kilpailuun osallistuneita kuvia voidaan käyttää myös 
Hoskilaisen, hoski.fi sekä vuosikirjan kuvituksena.

kiitos kuvista jo etukäteen
Hsk:n tiedotustoimikunta

Hoskilaisen kuvakisan voitto 
Merja Hakkaraiselle

Matkaveneilytoimikunnan  
klubi-illat perjantaisin
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TUOMARITOIMIKUNTA

Hsk:n tuomaritoimikunta perustettu kehittämään 
seuramme osaamista

HSK:lla on purjehdustuomareita, 
mutta heidän toimintansa on ol-
lut tähän mennessä varsin irral-
laan seuran muusta toiminnasta. 
Syyskokouksessa 2013 päätettiin 
perustaa uusi tuomaritoimikunta 
kokoamaan yhteen tämän alueen 
osaaminen. Tuomaritoimikunta on 
järjestäytynyt kuluvan vuoden tam-
mikuussa ja laatinut toiminnalleen 
suuntaviivat.

Toimikunnan toimiala jakaantu-
nee kolmeen pääosaan:
1. HSK:n tuomareiden ja  
 kilpailulautakunnan yhteistyö
– Hoskilaisessa kisassa hoskilai-

nen tuomari protestilautakun-
nan puheenjohtajana

2. Purjehdusvalmennettavien ja 
heidän valmentajiensa protes-
tikäsittelyvalmennus ja sääntö-
koulutus

– Kilpailun voi voittaa vielä 
juryhuoneessakin

3. Uusien tuomareiden kehittymi-
sen varmistaminen

– Kesäpäivien viettäminen merel-
lä kumpparissa on aika hauskaa

Protestikäsittelyvalmennus ja 
sääntökoulutus voidaan toteuttaa 

tavalla, joka parantaa sekä purjeh-
tijoiden, että tuomareiden valmiuk-
sia toimia radalla ja juryhuonees-
sa. Tarkoitus on edesauttaa HSK:ta 
edustavia purjehtijoita toimimaan 
oikein kilpailuiden protestitilanteis-
sa. Varsinkin kaukana kotoa on mu-
kava tietää, että tätä osaamista ja 
tukea on seurassa saatavilla.

HSK:n järjestämissä kilpailuissa 
seuran omien tuomareiden tulisi 
olla ensisijalla protestilautakunnan 
kokoamisessa - ainakin puheenjoh-
tajan tulisi olla hoskilainen. Kan-
sainvälisiä arvokilpailuja koskevat 
omat säännöt juryn kokoonpanon 
suhteen, mutta kansallisissa ran-
king- ja mestaruuskilpailuissa olisi 
pyrittävä käyttämään seuran jäse-
niä kokemuksen keräämiseksi, ja 
osoittaaksemme, että HSK:n tuo-
mareiden toiminta on aina puolu-
eetonta.

Aiemmin on myös puuttunut 
koulutuspolku purjehtijasta tuoma-
riksi – on pitänyt olla oma vahva 
halu ja oivallus, että tuomarinakin 
voisi toimia. Tuomarina toimiminen 
on kuitenkin mielenkiintoinen lisä 
purjehdukseen. Tämän asian mark-
kinointi kuuluu nyt entistä selkeäm-

min jo tuomareina toimiville.
Tuomaritoimikunta toimii pienel-

lä budjetilla. Sen tehtäviin kuuluu 
järjestää edellä hahmoteltuja pal-
veluita kilpaileville jäsenillemme 
ja Purjehduskilpailu- ja Kilpailuval-
mennustoimikunnalle sekä lisäksi 
auttaa muiden seurojen jurytoi-
mintaa.

Ilmeisesti olemme jopa ensim-
mäinen seura Suomessa, joka tällä 
tavalla organisoi tuomaritoimintan-
sa. Meillä se onnistuu, koska meillä 
on tuomareita:

HSK:N KANSALLISET  
TUOMARIT
– Risto Gyldén
– Erkki Lempiäinen
– Matti Pehkonen

HSK:N KANSALLISET  
EROTUOMARIT	
– Susanna Kukkonen
– Lauri Kääpä
– Matti Pehkonen

HSK:N	ALUETUOMARI
– Harri Lehto

Risto	Gyldén

Kilpapurjehduksen	olennainen	osa	on	 tuomarointi.	Vaikka	purjehdus	onkin	 lähtökohtaisesti	
itsetuomaroitavaa,	syntyy	joskus	tilanteita,	joissa	tarvitaan	purjehduksen	kilpailusääntöjen	ja	
niiden	soveltamisen	hyvää	osaamista.	

Kuva: Matti Vuorimaa
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Avaimet
Jäsenavain, sisältää yhden kohteen  .................... 60 € 
(kotisatama, retkisatamat, komerot, nosturi)  ...... 40 €
Porttien kaukosäädin ..........................................  100 €
Kaukosäätimen erik.paristo ....................................  2 €

Kesälippis
kankainen ..............................................................  10 €

Solmio
logolla, silkki, musta ja sininen ............................  25 €

Klubitakin kangasmerkki
musta ja sininen ......................................................  5 €

Peräliput
• 33 x 54 cm .........................................................  20 €
 (alle 7 m vene, lipputanko 80 cm)
• 44 x 72 cm .........................................................  22 €
 (alle 7 m vene, lipputanko 100 cm)
• 55 x 90 cm .........................................................  30 €
 (7–10 m vene, lipputanko 120 cm)
• 66 x 108 cm .......................................................  40 €
 (10–12 m vene, lipputanko 145 cm)
• 80 x 131 cm .......................................................  57 €
 (12–15 m vene, lipputanko 175 cm)
• 100 x 163 cm.....................................................  87 €
 (yli 15 m vene, lipputanko 210 cm)

Viirit
Veneenomistajan viiri, 22 x 44 cm .......................  24 €
Kunniajäsenen viiri, 22 x 36 cm ...........................  36 €
Moottoriveneviiri ...................................................  19 €
Viron lippu ...............................................................  5 €

Venetarrat HSK-logo
Jumbo halk. 250 mm...............................................  9 €
Keskikoko .................................................................  6 €
Pieni .........................................................................  3 €

Myytävänä toimistossa

Kirjat
• Veneilijän Vuosikirja / Båtförarens
 Årsbok 2013 klubihinta/
 klubbpris 25 €
• Purjehduksen kilpailusäännöt  
 2013–2016 15 €
• Vesilläliikkujan sääopas 15 €

Klubipaita
Laadukas  
Muston piképaita, HSK:n lippulogolla, 
värit valkoinen ja punainen, koot S-XXL
– jäsenhinta 45 € / kpl
– muille 55 € /kpl

Retrokassi
Kovaa muovia, 
värit valk. ja t.sininen 
28 €/kpl

Pinssi
kovaemali 15 mm, t.sininen lippulogo,  
kullanvärinen runko 3,50 €/kpl

Nyt saatavilla myös purjehdustakkeja

Kuva: Matti Vuorimaa
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Hsk:n ToiMiHenkilÖT 2014

Hallitus 
Styrelsen
hallitus-posti@hoski.fi
Kommodori
Kommodor
Nurmilaukas Timo
I	Varakommodori
I	Vicekommodor
Andersson Henrik
II	Varakommodori
II	Vicekommodor
Vuorinen Juha
Pääsihteeri
Generalsekreterare
Konttinen Elina
Talousjohtaja
Ekonomichef
Nuorivaara Joni
Satamajohtaja
Hamnchef
Pellikka Risto
Koulutusjohtaja
Skolningschef
Angervo Ilari

Vaalitoimikunta
Valnämnden
vaali-posti@hoski.fi
Gröndahl Ted, pj
Hamunen Vesa
Malmari Marsa
Ollila Henri
Porlamo Tero
Westersund Kalevi
Wulff Niklas

Purjehduskilpailuosasto
Kappseglingssektionen
I	Varakommodori
I	Vicekommodor
Andersson Henrik

Kilpailutoimikunta
Kappseglingsnämnden
kilpa-posti@hoski.fi
Gröndahl Ted
Ahlamaa Pentti
Alanne Sirpa
Andersson Henrik

Angervo Ilari
Brummer Lauri
Eklund Juha
Eklund Paul
Eskola Nora
Gylden Risto
Hyvönen Ossi
Hyvönen Teuvo
Järvimaa Jari
Kallioniemi Vesa
Kaurinkoski Petri
Lautiainen Marianne
Lehto Santeri
Lempiäinen Erkki
Lindgren Eva, pj
Lindström Peter
Mäkinen Mika
Neuhaus Berndt
Neuhaus Liisa
Neuhaus Patrik
Nurmilaukas Timo
Pehkonen Matti
Porlamo Tero
Puolakka Jussi
Ruokolahti Vicke
Sivenius Ilkka
Tainio Jukka
Tamela Pipsa
Tenhu Mikko
Vaara Heikki
Vauhkonen Jukka 
Virkkunen Carita
Virkkunen Kalle
Wulff Anna

Tuomaritoimikunta
Domarenämnden
Gyldén Risto

Valmennustoimikunta
Träningsnämnden
valmennus-posti@hoski.fi
Andersson Henrik
Konttinen Okko
Leskinen Petri
Lindgren Joonas
Mikkola Matias
Store Tom
Tapper Markko

Kölivenetoimikunta
Kölbåtsnämnden
kolivene-posti@hoski.fi
Pellikka Eero, pj
Andersson Henrik
Kotisalo Markku
Leisti Samuli
Lindgren Eva
Pulsa Heikki
Rönkkö Perttu
Siren Jukka
Svärd Timo

Veneilyosasto
Fritidsbåtssektionen
II Varakommodori
II Vicekommodor
Vuorinen Juha

Matkaveneilytoimikunta
Långfärdsnämnden
matka-posti@hoski.fi
Ollila Henri, pj
Kakko Lauri
Laurila Hannu
Mäkelä Ari
Pellikka Eero
Puustinen Risto
Salminen Ville
Suomalainen Tarmo
von Troil Eric
Unnbom Ari
Westersund Kalevi

Retkisaaritoimikunta
Utfärdsnämnden
saari-posti@hoski.fi
Parhamaa Kimmo, pj
Ansala Erkka
Benson Anne
Elomaa Seppo
Fagerholm Björn
Hakkarainen Teppo
Hamunen Kimmo
Hirvonen Juha
Kakko Lauri
Kroneld Mikael
Laulajainen Jukka
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Kuva: Matti Vuorimaa

Laurila Hannu
Mantila Pentti
Mikkonen Kari
Pellikka Minna
Toikkanen Juha
Toivonen Ari-Matti
Tuomisto Erkki
Westersund Kalevi

Veneturvallisuustoimikunta
Båtsäkerhetsnämnden
turva-posti@hoski.fi
Savikurki Seppo, pj
Appelqvist Pekka
Basilier Rene
Eklund Paul
Ekroth Björn
Granlund Frej
Haimila Risto
Hakulinen Kalervo
Helle Kari
Järvimaa Jari
Majapuro Jukka
Pensamo Martti
Pulli Esko
Rintamäki Timo
Salminen Ville
Sauramo Kari
Siirtola Reijo
Tikka Tommi 
Wikström Ville (optimistit)

Tiedotus-	ja	seuratoiminta
Informations-	och	 
klubbverksamhet
Pääsihteeri
Generalsekreterare
Konttinen Elina

Tiedotustoimikunta
Informationsnämnden
tiedotus-posti@hoski.fi
Eriksson Rolf, pj
Benson Anne
Eklund Paul
Granlund Frej
Hämäläinen Merja
Karjalainen Antero
Konttinen Elina
Korolainen Raija
Mannaberg Joonas
Monthan Perttu
Paakkanen Matti

Westersund Kalevi
von Troil Eric
Vuorimaa Matti

Klubitoimikunta
Klubbnämnden
klubi-posti@hoski.fi	
Paajanen Annukka
Hakkarainen Merja
Konttinen Elina
Lautiainen Marianne
Lindgren Eva 
Manninen Eila
Wulff Anna

Satama-	ja	 
kiinteistötoiminta
Hamn-	och	 
fastighetsverksamhet
Satamajohtaja
Hamnchef
Pellikka Risto

Satama-	ja 
kiinteistötoimikunta
Hamn-	och	 
fastighetsnämnden
satama-posti@hoski.fi
Henttinen Tomi, pj
Hämäläinen Rami
Kaurinkoski Erkki
Kinnunen Tero
Kärki Eero
Laurila Hannu
Lehtinen Juha
Lehtiniemi Hanna
Myllylä Tuomas
Ollila Henri
Pellikka Risto
Pennanen Juha
Ruotsalainen Miika
Savikurki Seppo
Sirén Carl
Verhe Irma
Wessman Jarmo
Westerholm Henrik
Viding Eero

Koulutustoiminta
Skolningsverksamhet
Koulutusjohtaja
Skolningschef
Angervo Ilari

Koulutustoimikunta
Skolningsnämnden
koulutus-posti@hoski.fi
Angervo Ilari
Westersund Kalevi
Salminen Ville
Nuorivaara Joni
Syrjänen Ville

Kevytvenetoimikunta
Lättbåtsnämnden
kevytvene-posti@hoski.fi
Hyvönen Ossi, pj
Elomaa Heikki
Heliö Karri
Jokinen Sami
Maisniemi Kira
Pennanen Miikka
Suonsilta Reino
Vuorjoki Petri

Junioritoimikunta	
Juniornämnden
juniori-posti@hoski.fi
Angervo Ilari
Kiiski Jari-Pekka
Niemi Vertti
Seppäläinen Niko
Store Anton
Tuovinen Ilkka

Talous
Ekonomi
talous-posti@hoski.fi
Talousjohtaja
Ekonomichef
Nuorivaara Joni

Tilintarkastaja
Revisor
Nevalainen Rabbe
Altunaudit Oy Ab (vara)

Toiminnatarkastaja
Pehkonen Matti
Alenius Jani (vara)
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Tapahtumakalenteri 2014

 HELMIKUU 

04.02. Toimihenkilöiden tapaaminen KLU

10.02. Hallituksen kokous HAL

14.02. Nostalginen klubi-ilta; HSK 100v.  MAT 
 juhlavuosi 1999 

07.-16.02. VENE 2014 BÅT 

vko 9 Hoskilainen  no 1  ilmestyy TIE

27.02. Kilpapurjehtijan sääntökurssi 1  KVE 
 – Kilpailuviestit maissa ja radalla 

28.02. Vuosikirja 2014, aineisto deadline TIE

  

 MAALISKUU 

01.–09.03. ALLT FÖR SJÖN, Tukholma 

03.03. Hallituksen kokous HAL

04.03. Veneilijän sääilta, Ilmatieteen laitos, Kumpula MAT

07.03. Klubi-ilta, Telluksen ympäri neljässä vuodessa MAT

09.03. Ensiapukurssi EA-1 KVE

09.03. Ensiapukurssin AE-1 kertauskurssi KVE

12.03. Kilpapurjehtijan sääntökurssi 2 KVE  
 – Väistämissäännöt ja merkkitilanteet 

14.–16.03. Meri kutsuu, Turku 

14.–16.03. MEREMESS, Tallinn 

19.03. Hallituksen kokous HAL

22.03. Kevätretki Katajanokalle;  MAT 
 Hki VTS & Merivartiosto  

24.03. Hallituksen tapaaminen uusille ja  HAL 
 nykyisille jäsenille 

25.03. Kilpapurjehtijan sääntökurssi 3  
 – Protestikäsittelyn kulku 

31.03. Kilpailuanomusten jättöpäivä (olympialuokat) KIL

31.03. Hallituksen kokous HAL

  

 HUHTIKUU 

01.04. Hallituksen tapaaminen uusille ja HAL  
 nykyisille jäsenille 

vko 15 Masto- ja purjetrimmaus KVE

11.04. Hoskilainen no 2, aineisto deadline TIE

14.04. Runkokatsastus TUR

15.04. Hallituksen kokous HAL

19.–26.04.  SPV lomapurjehdus Turkissa, OnSail MAT

23.04. Vuosikokous HAL

26.04. Lipunnosto Klo 12.00 HAL

26.04. Huutokauppa KLU

26.04. Vesillelasku, molemmat kentät SAT

28.04. Runkokatsastus TUR

  

 TOUKOKUU 

05.05. Katsastus TUR

05.05. Mastonpystytyskoulutus KVE

05.05. Hallituksen kokous HAL

07.05. Hallituksen tapaaminen uusille  HAL 
 ja nykyisille jäsenille 

10.05. Vesillelasku, pohjoiskenttä SAT

11.05. Vesillelasku, eteläkenttä SAT

12.05. Katsastus TUR

vko 20  Hoskilainen no 2 ilmestyy TIE

17.05. S.Wikströmin Saaristopurjehdus (Lys) KIL

17.05. Kevättalkoot, Ormholmen RET

17.05. Vesillelasku, eteläkenttä SAT

18.05. Pro Sailor saaristopurjehdus (ORC) KIL

19.05. Katsastus TUR

23.–25.05. NAANTALIN VENEMESSUT 

24.–25.05. Optimisti ranking kilpailu (Opti) KIL

24.05. Kärdlan uuden sataman avajaiset  MAT 
 Viron Hiiumaalla 

24.05. Vesillelasku, eteläkenttä SAT

24.05. Kevättalkoot, Risholmen RET

26.05. Katsastus TUR

26.05. Hallituksen kokous HAL

27.–28.05. Russian Regatta, Helsingin osuus  

29.–01.06. Helatorstain eskaaderi Viroon MAT

30.5.–02.06.     
 Nord Stream Race, Helsingin osuus  KIL

31.05. Tuulekala festivaalit Hiiumaan Orjakussa MAT

31.05. Viimeinen yhteinen vesillelaskupäivä 

 Vuosikirja ilmestyy TIE
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HAL Hallitus
JUN	 Junioritoimikunta
KEV	 Kevytvenetoimikunta
KIL	 Purjehduskilpailutoimikunta
KVE	 Kölivenetoimikunta
MAT	 Matkaveneilytoimikunta
KLU	 Klubitoimikunta
RET	 Retkisaaritoimikunta
SAT	 Satamatoimikunta
TAL	 Taloustoimikunta
TIE	 Tiedotustoimikunta
TST	 Toimisto
TUR	 Veneturvallisuustoimikunta

 KESÄKUU 

 Sail Day; viihdy vesillä veneillen  MAT

 Veneen käsittelyn koulutusta puolisoille 

01.06. WB Round the buoys race (ORC, IRC, X-99) KIL

02.06. Katsastus TUR

02.–05.06. Lasten purjehduskoulu, alustava pvm 

09.06. Katsastus TUR

09.–12.06. Lasten purjehduskoulu, alustava pvm 

11.06. Kotisataman talkoot KLU

11.06. Toimikuntien infovastaavien workshop TIE

12.06. Katsastus TUR

16.06. Hallituksen kokous HAL

16.–20.06. Lasten purjehduskoulu, alustava pvm 

21.06. Juhannustalkoot, Hasselholmen RET

23.06. Katsastus TUR

28.–29.06. Helsinki Regatta KIL

  

 HEINÄKUU 

12.–19.07. Muhu Väinä Regatt, Viron rannikko 

18.–20.07. Tallinnan Meripäivät, Lentosatama 

23.–28.07. ICCY Kaliningrad, Venäjä MAT

  

 ELOKUU 

08.08. OrmisJippo perhepurjehduskilpailu  KVE 
 startti klo 16.00 

09.08. Viaporin Tuoppi 

21.–24.08. UIVA 2014 FLYTANDE SAT

22.08. Hoskilainen no 3, aineisto deadline TIE

23.–24.08. Rapu Regatta (Louhi) KIL

30.08. Venetsialaiset, Ormis ja Risukko MAT

30.–31.08. Luokkamestaruus (First 31.7 ja Albin Express) KIL

  

 SYYSKUU 

06.09. Henri Lloyd Race (ORC, IRC, LYS) KIL

06.09. Lauttasaaren ympäripurjehdus (Laudat) KIL

06.09. Syystalkoot, Risholmen RET

07.09. Saaristopurjehdus (LYS) KIL

06.–07.09. SM (Star) KIL

12.–14.09. Avoin SM ja PM  (505) KIL

13.09. Syystalkoot, Ormholmen RET

13.–20.09. Göran Schildt Regatta, Leros , OnSail MAT

vko 38 Hoskilainen no 3 ilmestyy TIE

25.09. Toimikuntien toimintasuunnitelmat 2015 HAL

26.09. Hoskilainen no 4, aineisto deadline TIE

27.09–04.10. SPV  
 lomapurjehdus Ateenassa, OnSail MAT

  

 LOKAKUU 

17.-19.10.  Turun venemessut  

25.10. Lipunlasku ja HSK:n vuosijuhla HAL

vko 44 Hoskilainen no 4 ilmestyy TIE

  

 MARRASKUU 

12.11. Syyskokous HAL

Kuva: Rolf Erikkson
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Veneillessä itsenäinen toimintakyky on välttämätöntä 
ja ensiaputilanteissa sen tärkeys vielä korostuu. Ul-
kopuolista apua joutuu odottamaan pitkiäkin aikoja, 
joten jokaisen veneilijän tulee hallita keskeiset ensi-
aputaidot.
Järjestämme veneilijöille tarkoitetun hätäensiapukurs-
sin.

Tärkeimmät	ensiapukurssilla	opittavat	asiat:
 · uskallus toimia ensiapua vaativissa tilanteissa
 ·  lisäavun hälyttäminen 112
 · hengityksen turvaaminen
 · johtovastuun merkityksen ymmärtäminen 
  hätätilanteissa

Kurssilla käsitellään lisäksi tavallisimmat sairauskoh-
taukset, elvytystilanne, hypotermia, haavat,  ruhjeet, 
murtumat jashokki.

Kurssiajankohta	ja	hinta	
SUNNUNTAI  9.3.2014   KLO 09.00 – 17.00 , Maksu 70 
eur (vähintään 15 osallistujaa) 
Maksetaan  HSKn tilille FI48	 8000	 1000	 083577 
4.3.2014 mennessä. 

  
Koulutuspaikka:
HSK,  Klubitalo, Iso Pässi -sali. 
Kouluttajina toimii Sari Ebeling, jolla on Suomen Punai-
sen Ristin ensiapu-opettajapätevyys.

Sitovat	ilmoittautumiset:	
toimisto@hoski.fi      tiistai 4.3.2014  mennessä.  
Päälle kannattaa pukea rennot ja myös lattiaharjoitte-
lua sietävät vaatteet. 

Ystävällisin	terveisin
Sari	Ebeling
Ensiavun- ja ensihoidon koulutuspäällikkö

Ensiapukurssi	EA-1
9.3.2014 klo 9.00 - 
17.00 – 
HSK:n Klubitalo

Ensiapukurssin	AE-1	
kertauskurssi
9.3.2014 klo 9.00 – 
HSK:n Klubitalo

Kilpapurjehtijan	 
sääntökurssi	1	
–	Kilpailuviestit	 
maissa	ja	radalla
27.2.2014 klo 18.00 – 
HSK:n Klubitalo

Kilpapurjehtijan	 
sääntökurssi	2	
–	Väistämissäännöt	ja	
merkkitilanteet
12.3.2014 klo 18.00 - 
HSK:n Klubitalo

Kilpapurjehtijan	 
sääntökurssi	3	
–	Protestikäsittelyn	
kulku
25.3.2014 klo 18.00 - 
HSK:n Klubitalo

Masto-	ja	 
purjetrimmaus
vko 15 –  
HSK:n Klubitalo - 
päivämäärä tarkentuu

Mastonpystytyskou-
lutus
5.5.2014 klo 18.00 – 
mastonosturi

Nalle	Ekroth	 
kouluttaa

veneiliJän ensiaPUkURssi i 9.3.2014
ja kertauskurssi Ensiapukurssin käyneille

kölivenetoimikunta 
kouluttaa vuonna 2014

Lähde	mukaan	kevään	2014	paluupurjehdukselle	
Teneriffa	–	Helsinki	mukaan	31.3.2014-10.5.2014

1. legi 31.03. – 11.04. Las Galletas – Madeira – 
Porto Santo – Cascais (Lissabon)

2. legi 13.04. – 25.04. Cascais – Bayonna / La coruna – 
Cherbourg – Ijmuiden (Amsterdam)

3. legi 27.04. – 10.05. Ijmuiden – Cuxhaven – 
Kielin kanava – Kalmari – Helsinki



Älä mene merta edemmäs kauppaan

smarkethokelanto.fi

BONUS JOPA 5 %            MAKSA S-ETUKORTILLA, SAAT MAKSUTAPAETUA 0,5 %                       HOK-ELANTO.FI

Palvelemme ma-pe 7–21, la 7–18, su 12–18.
S-market Itälahdenkatu, Itälahdenkatu 27, p. 010 76 66000 
S-market Lauttasaari, Lauttasaarentie 28-30, p. 010 76 62200




