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täjiin myös uusia jäseniä muista seuroista ja 
se on seuran kannalta positiivista. Toivotan 
lämpimästi kaikki uudet jäsenet osallistu-
maan aktiiviseesti Karinkiertäjien toimin-
taan, kuten seuran kokouksiin sekä muihin 
tapahtumakalenterissa oleviin aktiviteet-
teihin. Nähdäänhän kaikki Karinkiertäjien 
40-vuotisjuhlassa Hedåsenilla 4.11.2017?
 Karinkiertäjät ry jatkaa 40 vuoden ko-
kemuksella alkuperäisten arvojensa mukai-
sesti merenkulun harrastuksen ja -taitojen 
edistämistä, myöskään unohtamatta seuran 
panostuksia ylläpitää jäsenille erinomaisia 
puitteita harrastaa.
 Henkilökohtaisesti minulle on suuri 
kunnia olla Karinkiertäjien kommodori 
tänä nimenomaisena juhlavuotena ja on 
ollut todella antoisaa työskennellä seuran 
hallituksen ja juhlatoimikunnan kanssa tä-
män juhlajulkaisun valmistelun eteen.  
 Tahdon kiittää seuran perustajajäseniä, 
jotka sitkeällä työllään ja ponnistuksillaan 
ovat olleet rakentamassa toimintamme pe-
rustoja. Kiitän myös kaikkia muita vuosien 
mittaan aktiivisesti toimineita jäseniä.
 Lopuksi tahdon toivottaa seuran jäse-
nille erinomaisen hyvää juhlavuotta ja kiit-
tää lämpimästi juhlajulkaisumme tukijoita.   

Ralf Klenberg   
Kommodori  
Karinkiertäjät Ry

Karinkiertäjät ry on sipoolainen kouluttava 
navigaatioseura, joka viettää tänä vuonna 
40-vuotisjuhlavuottaan. Juhlavuosi näkyy 
vahvasti toiminnassamme ja yhtenä nä-
kyvimpänä esimerkkinä on tämä juhlajul-
kaisu. Juhlavuoden kunniaksi olemme 
myös uusineet Karinkiertäjien www-sivut 
ajanmukaisiksi ja helpommin selattavik-
si. Käykäähän katsomassa upeita sivuja, ja 
toivonkin, että jäsenet lähettäisivät silloin 
tällöin tiedottajalle kuvia yhteisistä tapahtu-
mista.
 Viime vuonna toteutetun jäsenkyselyn 
palautteen perusteella jäsenistö voittopuoli-
sesti arvostaa seuran toimintaa. Palautteissa 
oli kiitettävästi useita rakentavia ehdotuk-
sia, joista moni on jo toteutettu, kuten pont-
tonilaiturin jatkaminen Långössä. Voimme 
kuitenkin aina kehittää toimintaamme ja 
kehitysehdotuksia otetaan mielellään vas-
taan, joko suoraan minulle tai hallituksen 
jäsenille, jotka tuovat ehdotukset hallituk-
sen kokouksissa esille.
 Viimeisen kymmenen vuoden aika-
na on veneseurojen jäsenistöissä alkanut 
nousta esiin trendi, jossa jäsenet kuuluvat 
moneen eri seuraan. Näin on tapahtunut 
Karinkiertäjissäkin sen jälkeen kun mene-
timme Storörenin kotisataman telakointi-
alueen. Kymmenet jäsenet siirsivät veneensä 
lähialueiden satamiin usein tarjolla olevien 
telakointipaikkojen vuoksi. Melko usein uu-
den venepaikan saaminen edellytti toiseen 
seuraan liittymistä. Joskus tässä yhteydessä 
vaihtui veneen perälippukin uuden seuran 
lippuun ja Karinkiertäjien jäsenyys näkyy 
viirissä. Tämä trendi on tuonut Karinkier-

Hyvät lukijat!
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Kari Patala 1977 - 1979
Ensimmäinen kommodorimme oli Kari. Hänen toimintakautensa kesti runsaat kaksi vuotta ja 
se oli vilkasta aikaa. Toiminta oli vasta alkanut ja nyt kaikki oli saatava sujumaan joustavasti. 
Karin aikana organisoitiin seuran toiminta keskeisiin toimikuntiin, joista suurin osa vieläkin 
on toiminnassa: koulutustoimikunta, meripelastusjaosto, nuorisotoimikunta, huvitoimikunta. 
Ensimmäinen yhteistyölaituri SnavSin kanssa valmistui keväällä –79.

Erkki Hakkarainen 1980 - 1981
Erkin aikana toiminta oli jo monipuolistunut omiin uomiinsa. Koulutustoiminta oli erittäin 
vilkasta. Meripelastustoimintakin vauhdittui, kun Storörenin satama-alueelle rakennettiin ra-
diopäivystysasema. Nuorisotoimikunta toimi aktiivisesti ja järjesti mm. runsaasti osallistujia 
keränneen pilkkikisan molempina talvina. Långöstä vuokrattiin saaripaikka, johon talkoilla 
rakennettiin laitureita ja hankittiin tynnyrisauna. Seuralle saatiin oma seuralippu.

Jouko Vuorenmaa 1982 - 1984
Jokke oli kommodorina kolme vuotta. Sinä aikana seurassa tapahtuikin paljon. Telakointi-
alue rakennettiin syksyllä –82. Uusi laituri valmistui keväällä –83. Nuorisolle alettiin järjestää 
optarileirejä –83 alkaen. Seura liittyi jäseneksi Suomen Purjehtijaliittoon ja perustettiin oma 
purjehdusjaosto. Suurhanke, meripelastusalus, toteutui kesällä –84. Rahoitus hoidettiin pää-
asiassa omalla ”Merelle”-julkaisulla. Sipoon kunnan ulkoilusaarten vartiointi alkoi kesällä –84.

Tommi Degerholm 1985 - 1986
Tompan kaksivuotisen kommodorikauden aikana saatiin aikaan uusi kymmenen vuoden 
vuokrasopimus Långöstä ja sen innostamina rakennettiin saareen kesällä –85 uusi upea sauna. 
Meripelastusalus ”Karikko” laskettiin vesille elokuussa –85. T-laiturin rakentaminen pantiin 
liikkeelle.

Airi Skogster 1987 - 1988
Airi on ollut toistaiseksi seuramme ainoa naispuolinen kommodori. Hänen aikanaan vaihdet-
tiin meripelastusalus ”Karikko” pienempään ja taloudellisempaan ”Ransuun”. T-laituri valmis-
tui veneilykauden alkaessa. 10-vuotisen toiminnan juhlistamiseksi tehtiin kaksi juhlajulkaisua, 
toinen yleiseen jakeluun Sipoossa ja toinen jäseniä varten.

Väinö Havusela 1989
Väiski oli kommodorina vuoden ajan, mutta joutui luopumaan tehtävästä henkilökohtais-
ten työkiireiden takia. Lyhyestä kaudestaan huolimatta muistamme Väiskin tarmokkaana ja 
jämäkkänä vaikuttajana.

Kommodorit
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Lars Andersson 1994 - 1996
Lassen kommodorivuosina uusittiin Långön 10 v. vuokrasopimus sekä hankittiin saareen 
kiinnityspoijut ja aloitettiin grillikatoksen laajennus. Lassen johdolla myös sammutettiin ker-
ran uhkaava metsäpalon alku Långössä, josta saaren omistajat Borgåbladetissa kiittivät. Lasse 
muisti aina palkita seuran aktiivinaisia ruusuilla ja oli erinomainen pelimanni.

Seppo Tauren 1990 - 1993 
Sepon aikana seura kasvoi jäsenistöltään ennätykseensä yli kahdensadan, jota ei vieläkään ole 
rikottu. Jäsenmäärä laski kuitenkin heti laman alkaessa jyrkästi puolentoista sadan pintaan. 
Hiljaisesta kaudesta huolimatta kohennettiin paikkoja kuitenkin Långössä ja mm. saunan pol-
kusilta sekä ”helikopterikenttä” rakennettiin sekä uimalaituri uusittiin. Eskaadereissa ajettiin 
Baltic Jazzeille Taalintehtaalle.

Jouko Vuorenmaa 1997 - 1999
Jokke on suuri mies suurissa purjehduskengissä ja ollut kommodorina kahteen otteeseen, yh-
teensä kuuden vuoden ajan. Joken toisella kaudella rakennettiin Långön grillikatos valmiiksi 
sekä kokonaan uudet, hienot laiturit. Myös seuran henki kääntyi laman jälkeen mukavasti 
myötätuuleen.

Ralf Klenberg 2000 - 2004
Ralle vei uudella vuosituhannella Karinkiertäjät ”verkkoon”. Ensin nettiin ja sitten valtakunnal-
liseen, kiinteään sähköverkkoon. Vuoden 2000 kesällä rakennettiin ranta-aitta ja vuonna 2002 
Långön vuokrasopimus uusittiin vuoteen 2012 asti. Aikaisemmin länteen suuntautuneet eskaa-
derit kääntyivät muutaman vuoden tauon jälkeen etelään Viron Vergiin. Koulutusjaosto herätet-
tiin uudelleen henkiin, käsittäen nyt myös tähtitieteellisen merenkulun tutkinnon.

Heikki Äijälä 2005 - 2010
Heikin aikana koulutus- ja kerhoiltatoiminta jatkui vireänä ja erilaisia tilaisuuksia järjestettiin vuo-
sittain sekä syys- että talvikaudella normaalien laivurikurssien lisäksi. Långössä on tehtiin paljon 
parannuksia mm. grillikatoksen lasitus, portaat ylös kalliolle sekä hankittiin uusi uljas lipputanko. 
Kuusivuotisen kauden loppupuolella suurimmaksi haasteeksi tuli Storörtenin muuttuminen Sipoon-
rannan asuntoalueeksi. Seuran telakointialueen menetyksen sekä laitureiden ennenaikaisen siirron 
johdosta neuvoteltiin Sipoon kunnan kanssa kattavista rahallisista korvauksista Karinkiertäjille.

Timo Sjöblom 2011 - 2014
Timon aikana liityimme East Side Sailing Teamiin (ESST) jossa on mukana useita Itä-
Helsingin ja Sipoon alueella toimivia pursi-, ja veneseuroja tavoitteena edistää lasten ja nuor-
ten purjehduskoulutusta ja toimintaa. Timo joutui keskeyttämään kommodorivuotensa 2014 
elokuussa työkiireiden takia. Lopun vuotta hoiti vt-kommodorin tehtäviä Peter Wirbergh hal-
lituksen vanhimpana jäsenenä.

Ralf Klenberg 2015 -
Rallen toisella kaudella on laajennettu ponttonilaitureita ja neuvoteltu saaritukikohdallemme 
Långön uusi viisivuotinen vuokrasopimus viiden vuoden jatko-optiolla. Toistaiseksi Ralle on 
Karinkiertäjien 40-vuotis historian pitkäaikaisin kommodori, yhteensä 8 vuoden ajan. Hän on 
myös seuran ”house-bändin” Långön Kukkubois perustajajäsen.
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tämään kestävän asumisen ja vapaa-ajan 
vieton mahdollistamiseksi. Mielestäni saa-
rissa pitäisi myös pystyä asumaan ja työs-
kentelemään vuoden ympäri. Siksi vesi- ja 
viemäriverkoston sekä kuituyhteyksien ke-
hittäminen on tärkeää. Myös saaristoliiken-
teen kehittäminen on tässä merkittävässä 
asemassa. Kalkkirantaan toivon voivamme 
luoda hyvät puitteet veneilijöiden palveluille 
tulevaisuudessa.
 Karinkiertäjiä haluan onnitella 40-vuo-
tisesta ansioituneesta toiminnasta sekä toi-
vottaa vielä useita kymmeniä menestyksek-
käitä vuosia tästä eteenpäin. 

Mikael Grannas 
Kunnanjohtaja  
Sipoo

Meri oli kehtoni, kun vauvana vietin kesiä 
veneessä vanhempieni kanssa Saaristome-
rellä. Ja meri on säilynyt harrastuksenani 
siitä lähtien suurimman osaa elämääni. 
Pisin tauko tuli, kun asuin perheeni kans-
sa kahdeksan vuotta ulkomailla kaukana 
rannikosta. Katsoessani Suomea kaukaa, 
huomasin että suurin kaipuuni oli juuri saa-
ristoelämä. Ehkä tästä syystä kävi sitten sillä 
tavalla, että vaihdoin teknologiasektorilta 
kunnalliselle puolelle palatessani Suomeen 
mökkikuntani kunnanjohtajaksi vuonna 
2004. Houtskär sijaitsee Turunmaan saa-
ristossa kolmen lautan takana mantereelta 
ilman yöliikennettä. Näin ollen tein suuren 
osan työmatkoistani ostamallani sattumoi-
sin Sipoolaisella veneellä, jossa myös usein 
yövyin jossakin laiturissa tai vierasvenesata-
massa. Käytin venettäni jäiden lähdöstä jäi-
den tuloon, joten meri kaikessa kauneudes-
saan ja karuudessaan on minulle hyvinkin 
tuttua. Olin myös ennen Sipooseen muuttoa 
neljä vuotta Houtskärs Båtklubbenin kom-
modori.  Nykyisin olen enemmänkin tyy-
pillinen kesäveneilijä, mutta kevätauringon 
paistaessa ja jäiden lähtiessä minuun iskee 
lähes vastustamaton tarve päästä taas vesil-
le. Kun vene lipuu ulos laiturista, valtaa iso 
vapauden tunne mieleni ja unohdan kaikki 
arkihuolet. Jo päivä ulkona veneellä tuntuu 
viikon lomalta.
 Näenkin Sipoossa saaristoisuuden suu-
rena voimavara. Sipoolla on useita virkistys-
alueita saarissa ja Sipoon kasvaessa näiden 
merkitys tulee lisääntymään entisestään. 
Puhdas Itämeri on myös keskeisessä ase-
massa, joten palveluja pitää pystyä kehit-

Merielämä lähellä sydäntäni
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komeaa lippua voi pitää veneissä. Syy sel-
visi välittömästi. Lippu ei täyttänyt mitään 
määräyksiä joita lipulta vaaditaan. Suunnit-
teluvaiheessa emme tienneet, että lipulle on 
asetettu tarkat säännöt ja että se pitää hy-
väksyttää heraldisessa toimikunnassa ennen 
käyttöönottoa.   
 Kotiin päästyämme alkoi virallisen 
lipun suunnittelu Erkki Hakkaraisen toi-
mesta. Seura sai uuden upean ja virallisesti 
hyväksytyn lipun joka liehuu uljaana Ka-
rinkiertäjien veneiden perässä. Ja tulihan 
vanhasta merirosvolipusta nopeasti museo-
tavaraa.            

Museoitu lippu ja viiri ovat nähtävänä Långön saunatuvan 
seinällä. 

Hasse ja Airi Skogster  

Lipun Tarina  

Varhaisessa vaiheessa seuran perustami-
sen jälkeen heräsi ajatus saada seuralle 
oma lippu, kuten muillakin venekerhoilla 
oli. Lippua alettiin suunnitella ja piirtämi-
sen suoritti Kaj Stjernwall yhdessä Hassen 
kanssa eräällä messumatkalla hotellihuo-
neessa. Evästykseksi oli annettu, että lipun 
tulisi sisältää jotain karien kiertoon liittyvää 
kuten esim. karikon merimerkki ja seuran 
perustamispäivän tulisi myös näkyä jollakin 
tavoin. Näillä toiveilla syntyi Kaijun taido-
kas piirrosehdotus seuran lipuksi, jossa on 
pelastusrengas ja jota kiertää yläreunassa 
köysi sekä alareunassa kettinki ja ankkuri. 
Renkaan alareunassa teksti Karinkiertäjät ja 
ylhäällä seuran perustamisvuosi 1977. Ren-
kaan sisäpuolelle tuli toivottu karimerkki ja 
siinä näkyi seuran perustamispäivä 24.11. 
Lippuehdotus hyväksyttiin hallituksessa ja 
lippuja sekä viirejä tilattiin vaatimattomat 
20 kpl. Myös logotarrat veneisiin painettiin 
samalla. Lippu valmistui keväällä 1980 juuri 
veneilykauden alkuun.  
 Ensimmäiselle yhteiselle ns. pitkälle ve-
neretkelle lähdettiin Storörenistä 13.7.1980 
uudet peräliput upeasti hulmuten. Parin 
matkapäivän jälkeen laivueemme saapui 
Hangon satamaan, mutta ei mennyt aikaa-
kaan kun satamakapteeni tuli veneidemme 
luokse ja kehotti ystävällisesti ottamaan 
”merirosvoliput” pois veneen perästä. Teim-
me työtä käskettyä ja hieman hämmenty-
neenä, mikä meni pieleen, ettei nyt näin 

Lipun Tarina
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Mauronet Oy
Nilsiänkatu 10-14
00510 Helsinki

puh. 040 5064 830
mauronet@mauronet.fi

VERHOILUT AMMATTITAIDOLLA YLI 20 VUODEN KOKEMUKSELLA 

UUSI, VAAHTOMUOVIN 
KORVAAVA PATJAMATERIAALI!

• Ei kastu, ei homehdu
• Erittäin hengittävä
• Nuku mukavasti ja terveellisesti
   aina kuivalla kiertoilmapatjalla

Uuden sukupolven Air+ -patja
hengittää paremmin kuin koskaan.

www.mauronet.fi

HUOM! Verhoilemme veneiden lisäksi huonekaluja. Kysy myös patjojen talvisäilytystä.

Sopii erinomaisesti makuu- ja ulkotilojen patjoihin, 
sohviin, puutarhakalusteisiin, jne.

Kalkkikiventie 4
04300 Tuusula

VENEVERHOILUN MESTARI
Älä nuku enää homeisissa patjoissa

MESSUMENESTYS!

KOULUTAMME Opettele tekemään omaan veneeseesi tai vaikka asuntovaunuusi patjat! 
Kysy lisätietoja huippusuosituista kursseistamme: mauronet@mauronet.fi
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Toukokuussa 1978 seuraan kuului 54 jäsen-
tä ja kasvu oli erittäin ripeää ollen 20 - 30 
jäsenen vuositasolla.
 Sääntöjen mukaan seuran tarkoitukse-
na on herättää ja edistää merenkulkuhar-
rastusta, kehittää ja ylläpitää jäsentensä me-
renkulkutietoa ja -taitoa sekä opettaa hyvää 
veneilykulttuuria.
 Myös veneiden katsastustoiminta on 
alusta saakka kuulunut yhdistyksen toimin-
tamuotoihin. Jo pelkästään pursiseuran li-
pun käyttö edellyttää katsastusta, mutta tie-
tenkin se on ensisijaisesti turvallisuustoimi. 

Storöreniin 1980 rakennettu radioasematukikohta.

 Alkuaikojen toiminnassa oli erittäin 
vahvasti mukana myös meripelastustoi-
minta, jota harrastettiin vapaaehtoisuuteen 
perustuen yhteistyössä Helsingin meripe-
lastusyhdistyksen sekä Nesteen venekerhon 

Jouko Vuorenmaan kirjoittamaa historiikkia 
täydentänyt Ralf Klenberg ja Jorma Valve

Karinkiertäjien lokikirjasta 40 vuoden 
aikana

Syksyllä 1977 kymmenkunta aktiivista ve-
neilijää totesi tarpeelliseksi perustaa suo-
menkielisen veneseuran Sipooseen. Asiat 
etenivät ripeästi ja jo 24.11.1977 pidettiin 
vanhalla kunnantalolla perustava kokous, 
jossa lyötiin lukkoon toiminnan suuntavii-
vat, hyväksyttiin yhdistyksen säännöt ja va-
littiin ensimmäinen hallitus, jonka puheen-
johtajaksi valittiin Kari Patala.

Perustavan kokouksen puheenjohtajana toimi 
Kari Patala ja sihteerinä Airi Skogster.

 Seuran nimeksi kokous päätti hyväksyä 
Karinkiertäjät ja samalla päätettiin liittyä 
Suomen Navigaatioliiton jäseneksi. Selvää 
oli myös se, että yhdistys haluttiin saada re-
kisteröidyksi yhdistykseksi ja kun säännöt 
oli hyväksytty patentti- ja rekisterihallituk-
sessa, nimen perään liitettiin kirjaimet ry. 

Lokikirjasta
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kanssa. Vuonna 1981 Karinkiertäjät r.y. liit-
tyi Suomen meripelastusseuran jäseneksi ja 
vuonna 1980 aloitettu radiopäivystys sai li-
sävauhtia Storöreniin talkoilla rakennetusta 
radioasematukikohdasta. Radiopäivystystä 
harjoitettiin iltaisin ja viikonloppuisin sekä 
öisin venevartioinnin yhteydessä ja niinpä 
monelle veneilijälle tuli tutuksi kutsu ”Si-
poo”. Meripelastusjaoston etsintälaivuee-
seen kuului parhaimmillaan 17 venekuntaa.  
 Meripelastustoiminta muodostuikin 
jatkossa yhdeksi seuran näkyvimmistä toi-
minnoista, kun seura päätti hankkia oman 
meripelastusaluksen koulutus- ja pelastus-
käyttöön. Vuonna 1984 seura osti vanhan 
merivartioston veneen kyseiseen käyttöön. 
Sen kunnostus suoritettiin osittain Valme-
tin telakan toimesta, mutta lukemattomia 
talkootunteja tarvittiin myös jäseniltä aluk-
sen saamiseksi tarvittavaan kuntoon. Ra-
hoitus kyseiseen hankkeeseen saatiin teke-
mällä parikin julkaisua, joiden mainostilan 
myynnillä rahat hankittiin.

Meripelastusalus Karikko sai nimensä alkukesästä 
1985 Storörenissä.

 Aluksen vesillelasku tapahtui vuon-
na 1985 alkukesästä. Viralliset kastajaiset 
vietettiin elokuussa, jolloin veneen kummi 
rouva Melen antoi alukselle nimen Karikko. 
 Alus oli mukana koulutus-, huolto- ja 
meripelastustoiminnassa vuosina 1985 ja 
1986. Karikon kipparit kokivat kuitenkin 

veneen aika hankalaksi käsitellä ja niinpä 
seuran hallitus esitti, että alus myytäisiin ja 
tilalle hankittaisiin hieman pienempi vene, 
joka soveltuisi paremmin nykyiseen tilan-
teeseen. Jäsenistön venekoko oli kasvanut 
ja kippareita oli vaikea saada motivoitua 
hankalasti käsiteltävän veneen käyttöön. 
Karikko myytiin vuonna 1987 ja hallitus sai 
tehtäväkseen uuden veneen hankkimisen. 
Melko pian löytyikin uusi, huomattavasti 
Karikkoa pienempi huoltokäyttöön ja saa-
rivartiointiin sopiva alus. Nimekseen se sai 
Ransu. Muutaman vuoden käytön jälkeen 
myös tämä vene myytiin vähäisen käyttö-
määrän vuoksi. Meripelastustoiminta olikin 
tässä vaiheessa melko hiljaista loppuen sit-
temmin kokonaan, syynä ehkä oli toimin-
taan osallistuneiden jäsenten siirtyminen 
purjeveneilyharrastuksen pariin.
 Koulutustoiminta on myös ollut aivan 
seuran perustamisesta saakka yksi seuran 
perustehtävistä. Niinpä Sipoon kansalaiso-
piston kursseilta yhteistyössä Karinkiertä-
jien kanssa on vuosien saatossa valmistunut 
melkoinen joukko saaristo-, rannikko- ja 
avomerilaivureita. Alkuaikoina opetukses-
ta vastasivat Tikkurilan Navigaatioseuran 
Jukka Mäkelä ja Tempo Kanerva, jatkossa 
usean vuoden ajan seuran jäsen Eino När-
kiö. Myös avomerilaivurikurssille opettaja 
saatiin Tikkurilasta, jolloin Jouko Järvi asi-
alliseen tyyliinsä hoiti kurssien vetämisen. 
Myöhemmin saaristoja rannikkolaivuri-
kurssit sekä tutkinnon järjestäminen ja 
valvonta hoidettiin yhdistyksen toimesta. 
2000-luvulla niin saaristo-, rannikko- kuin 
avomerilaivurikurssienkin opetuksesta on 
vastannut Suomen Navigaatioliiton auk-
torisoitu merenkulun opettaja, Kotimaan 
liikenteen laivuri Åke Lindroth, joka an-
siokkaana kouluttajana nimitettiin seuran 
kunniajäseneksi vuonna 2004.
 Yhteistoiminta naapuriseurojen Sibbo 
Navigationssälskapet, Porvoon Kipparei-
den ja Tikkurilan Navigaatioseuran kans-
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sa oli alkuaikoina varsin vilkasta erilaisten 
toimintojen muodossa. Tärkeimmän osan 
muodostivat yhteiset navigointikilpailut ja 
Tikkurilan kanssa Ann Mari-aluksella suo-
ritetut koulutuspurjehdukset. Talviaikaan 
erilaiset pienempimuotoiset kerhoillat ja 
kurssit ovat kuuluneet toimintamuotoihin.  
 Nuorison jollaleirit aloitettiin vuonna 
1984 Sipoon kunnan Lövhyddanissa pari-
päiväisenä tapahtumana. Tilaisuuden suo-
sio on koko ajan ollut erittäin suuri ja niinpä 
parhaimpina aikoina osallistujamääriä jou-
duttiin tilanpuutteen vuoksi rajoittamaan. 
Nuorison jollaleiri on sen aloittamisesta 
saakka kuulunut alkukesän toimintamuo-
toihin, joka on aina koettu yhtä mielekkääk-
si ja nuorisoa kiinnostavaksi tapahtumaksi. 

Kotisatama
Heti seuran perustamisen jälkeen aloitettiin 
Sipoon kunnan kanssa neuvottelut laituri-
paikkojen rakentamiseksi Storöreniin, josta 
olisi tuleva seuran kotisatama. Neuvottelut 
kunnan kanssa sujuivat juohevasti ja niinpä 
yhdessä naapuriseuran kanssa päästiin ra-
kentamaan talkoilla laituripaikkoja talven 
1979 aikana. Lukemattomien työtuntien ja 
Kari Patalan traktorikaivurin avustuksella 
paikat saatiin valmiiksi ja keväällä voitiin 
veneet kiinnittää omaan laituriin. Paikkoja 
oli kuitenkin alun alkaen riittämättömästi 
ja neuvottelut kunnan kanssa lisäpaikkojen 
rakentamiseksi oli aloitettava. Jälleen tarvit-
tiin talkoovoimia ja keväällä 1983 lisäpaikat 
otettiin käyttöön. Vuonna 2002 laituri sai 
päähänsä T-jatkeen ja viimeisin laajennus 
toteutettiin vuonna 2005, jolloin veneiden 
noston jälkeen aloitettiin laiturin valmiste-
lut jatkokappaleen asennusta varten. Pur-
kutyöt tehtiin talkoina molempien seurojen 
yhteisvoimin. Jatkokappaleen asennustyöt 
tehtiin Karhusaaren kaupan (Winberg & 
Winberg) toimesta. Asennus sujui aikatau-
lun mukaan ja varsinainen laiturin liittämi-
nen ja ankkurointi saatiin valmiiksi ennen 

jäiden tuloa.
 Sataman vartiointi kesäöisin yhdessä 
naapuriseuran kanssa on laituripaikkojen 
rakentamisesta saakka kuulunut ohjelmaan, 
samoin sataman siivous keväisin ja syksyi-
sin. Syksyllä 1982 alueelle rakennettiin tela-
kointialue, jossa veneet säilytettiin talviajan. 
Kesäaikana telakointialue toimi parkkipaik-
kana. Vuonna 2002 telakka-aluetta siir-
rettiin Sipoon Kanoottiklubin aloitteesta.
Samalla kunnan kanssa sovittiin alueen 
laajentamisesta 800 m2:stä yli 1200 m2:iin. 
Alueen laajennus oli tarpeen veneiden 
kasvun myötä. Seuraavana kesänä telakka-
alueelle pystytettiin mastoteline.
 Kunnasta tuli 2008 asemakaavan muu-
tosehdotus jossa meille ehdotettiin lai-
tureillemme uutta sijaintia. Alueelle oli 
suunniteltu uusia asuinrakennuksia, vieras-
venesatama ja meriuimala. Kotisatamamme 
muuttui 2010 täysin kun Sipoonranta-pro-
jekti lähti liikkeelle. Jouduimme siirtämään 
laiturimme sataman itälaitaan vanhojen 
kunnanlaitureiden jatkeeksi, jossa ne jäivät 
ilman sähköä ja valaistusta. Myös vartioin-
tivelvollisuudet alueen seuroilta loppuivat 
ja telakkatoiminta jouduttiin lopettamaan. 
Aitaus, varastokoppi ja mastoteline vietiin 
pois. Uuden tilanteen vuoksi aika moni ka-
rinkiertäjä siirtyi veneineen lähialueiden 
muihin satamiin juuri telakka-alueen pois-
tumisen takia.

Långön juuri rakennetuilla laitureilla nautitaan 
illasta 1981.
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Oma saaripaikka
Seuran perustamisen jälkeen yhteiset ta-
paamiset veneilyn muodossa tapahtuivat 
pääsääntöisesti kunnan ulkoilusaarilla Ös-
tholmenilla ja Furuholmenilla, joissa vii-
konloppuja vietettiin. Haave omasta kesän- 
viettopaikasta alkoi kyteä illanistujaisissa 
nuotion äärellä ja kesällä 1980 Borgåblade-
tissa olleen ilmoituksen perusteella sopiva 
paikka löytyikin Långön nimisestä saaresta 
Onaksen saariryhmästä. Saaren satama oli 
veneilytarkoitukseen varsin sopiva jyrkkä-
rantainen lahti. Ongelmaksi muodostui kui-
tenkin rantautuminen liukkaille kallioille, 
joten ajatus laitureiden rakentamiseksi oli 
enemmän kuin tarpeen ja siksi se toteutet-
tiin pikavauhtia. Talkoilla rakennetun laitu-
rin jälkeen rantautuminen oli helpompaa ja 
sen myötä saaren suosio viikonlopun vietto-
paikkana lisääntyi huomattavasti.
 Eihän kunnon veneilijä kuitenkaan il-
man saunaa pärjää, joten myös sellainen 
piti saareen saada. Onneksemme maanra-
kennusliike Pohjansepot saivat samoihin 
aikoihin moottoritietyömaan valmiiksi ja 
heiltä vapautui työmaalla ollut tynnyrisau-
na, jonka saimme erittäin edullisesti. Sau-
nan sisustus uusittiin kokonaan ja kuljetus 
suoritettiin Granön lautalla kesäpaikkaan. 
Innokkaimmat saunoivat jo kuljetuksen ai-
kana.
 Saaripaikan suosion kasvaessa tyn-
nyrisauna kävi pieneksi, taisipa se kovasta 
käytöstä johtuen ainakin kerran syttyä pa-
lamaankin, joten oli aika ryhtyä miettimään 
uuden saunarakennuksen hankkimista. 
Koska vuokrasopimus oli neuvoteltu kym-
meneksi vuodeksi, päätettiin hankkia hir-
sirakenteinen nykyisinkin paikalla oleva 
rakennus. Innokkaita talkoomiehiä ja naisia 
riitti ja niinpä rakennus valmistui 1985 ja 
on hyvässä kunnossa edelleenkin. Innok-
kaimpina talkoomiehinä saunaprojektissa 
toimivat rakennusalan ammattilaiset Martti 
Pöllänen ja Osmo Ikävalko, joiden lisäksi 

suuri joukko aktiivisia jäseniä antoi oman 
panoksensa eri toimissa kukin parhaan ky-
kynsä mukaan. Perustuspilareita kaivettiin 
jopa vesikupilla, kun mikään muu työkalu 
ei tehtävään soveltunut.

Långön uusi saunarakennus valmistui 1985 ja se on 
hienossa kunnossa edelleen.

 Yhteiset illanistujaiset olivat ja ovat 
aina kuuluneet oleellisena osana seuran toi-
mintaan. Alkuaikoina nuotiopaikka sijaitsi 
rantakivien välissä ja monet makkarat pais- 
tuivat nuotiolla mehukkaiden juttujen höys-
täminä. Ongelmaksi tahtoi kuitenkin muo-
dostua korkea vesi, sillä varsinkin syksyllä 
länsituulilla vesi tahtoi nousta niin korkeal-
le, että jalat kastuivat. Tarvittiin siis parempi 
grillipaikka. Tuumasta toimeen ja raken-
tamaan grillikatosta. Tyypilliseen tapaan 
katos savustuspönttöineen ja grilleineen 
valmistui ripeään tahtiin ja kun lattiakin 
saatiin valmiiksi, jo illalla pidettiin talkoo-
tanssit. Näitä tansseja on sittemmin jatkettu 
eri tilaisuuksien merkeissä. Grillikatosta on 
myöhemmin laajennettu pariinkin kertaan 
ja seinät on lasitettu käytettävyyden lisäämi-
seksi viileinä aikoina. Tänä päivänä se toimii 
kesän eri tilaisuuksien oivana pitopaikkana.
 Toiminta oli vilkasta, uusia suunni-
telmia kesäpaikan kehittämiseksi oli koko 
ajan mielessä ja jo toteutettujen projektien 
ylläpito vaati rahaa. Jäsenmaksuja ei kuiten-
kaan haluttu korottaa kohtuuttomasti, mikä 
siis neuvoksi? Keväällä 1984 neuvoteltiin 
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Sipoon kunnan kanssa sopimus, jossa Ka-
rinkirtäjät r.y. sitoutui vartioimaan kunnan 
ulkoilusaaria. Vartioinnin piiriin kuuluivat 
Möholmen, Norrkullalandet, Bastuholmen 
ja Vilstrand. Saarivartiointia suoritettiin 
seuran jäsenten toimesta useana vuotena ja 
tällä toiminnalla voitiin saattaa seuran ta-
lous vakaalle pohjalle. Muutaman vuoden 
kuluttua vartiointitoiminta kuitenkin koet-
tiin liian paljon viikonloppuja sitovaksi, jo-
ten se päätettiin lopettaa.
 Saaripaikan ehostaminen on ollut lähes 
jokavuotista toimintaa. Laituria on leven-
netty ja sittemmin uusittu kokonaan. Laitu-
ria on myös jatkettu grillikatoksen kohdalla 
n. 35 metrin ponttonilaiturilla lisäpaikkojen 
saamiseksi ja samalla poijujen määrää on 
lisätty. Sauna on saanut kattoonsa “Ota-
van”, eli valokuitutähtikuvion. 2000-luvun 
alkupuolella kesäpaikkamme koki merkit-
tävän uudistuksen, kun paikka sähköistet-
tiin. Aluksi sähköä tuotettiin generaattorin 
avulla ja vuonna 2002 seura hankki kiinteän 
sähköliittymän, joka toisaalta lisää turvalli-
suutta liikkumiseen syyspimeällä ja toisaal-
ta tuo veneisiin lisää mukavuutta.

Veneretket
Erilaiset veneretket ovat kuuluneet melkein-

pä joka kesäiseen ohjelmaan ja niinpä yhtei-
sillä retkillä ovat tutuiksi tulleet niin koti-
maiset kuin monet ulkomaisetkin satamat 
monine hauskoine muistoineen. Ensimmäi-
nen eskaaderi suuntautui Naantaliin Lauri 
Rouhiaisen vetämänä vuonna 1980 ja mu-
kana oli yhdeksän venekuntaa. Sittemmin 
eskaaderit suuntautuivat Ahvenanmaan 
saaristoon, Ruotsin ja Eestin puolelle. Myös 
Baltic Jazz oli Taalintehtaalla muutaman 
kerran eskaaderikohteena ja veti 90-luvun 
puolivälissä kerran jopa 13 Karinkiertäjien 
venekuntaa.

Purjehduskilpailut
Purjeveneilijöiden, lähinnä Rune Lindroo-
sin toimesta heräsi vuonna 1983 ajatus 
järjestää seuran oma purjehdustapahtu-
ma. Asiaa pohdittiin ja ratavaihtoehtoja 
mietittiin, kunnes päädyttiin Pitkä lenkki 
-purjehduskisaan, joka suuntautui osittain 
ulkosaaristoon kiertäen Musta hevosen, 
Söderskärin ja Porvoon kasuunin. Vuon-
na 2004 Pitkä lenkki uudistettiin siten, että 
Porvoon kasuunin kiertämisen jälkeen kisa 
jatkuu Långön lähistöllä ja maali on saunan 
edustalla. Ensimmäiseen kisaan startattiin 
Simsalön edustalta maalin sijaitessa Kalvön 
edustalla. Osanottajajoukko oli kohtuullisen 

Purjehduskilpailut ovat eri muodoissa jokakesäisiä 
tapahtumia.

Karinkiertäjät 11

Kuva: KK’n arkisto



runsas ja myös suuri osa moottoriveneilijöi-
tä osallistui miehistöinä tapahtumaan kuten 
tänäkin päivänä. Pitkä lenkki illanviettoi-
neen on siitä saakka kuulunut seuran toi-
mintaohjelmaan.
 Kesiin on kuulunut myös pari lauan-
taikisaa, joissa purjeveneet ovat ottaneet 
mittaa toisistaan. Vuonna 2004 seuramme 
järjesti historiansa ensimmäisen avoimen 
kilpailun, “Itäsyndikaatin ranking-osakil-
pailu”, mikä kuuluu Helsingin ja Porvoon 
alueilla sijaitsevien purjehdusseurojen yh-
teiseen rankingkilpailuun.
 Muita toiminnalle vakiintuneita tilai-
suuksia ovat olleet keväiset lipunnostot, 
syksyiset lipunlaskut, upeat rapujuhlat syk-
syllä ja muinaistulien yö, jolloin tulet ovat 
valaisseet Långön rantoja. Useat seuran jä-
senet ovat vuosien saatossa viettäneet osan 
lomastaan seuran kesäpaikassa kalastellen 
ja nauttien kauniin saaren luonnosta ja 
luonnon antimista, varsinkin sienestys on 
kuulunut monen jäsenen lempiharrastuk-
siin.
 Kaikessa toiminnassa on selvästi ollut 
huomattavissa hyvä henki ja halu toimia 
seuran hyväksi. Kuuluisa Karinkiertäjien 
talkoohenki on aina ollut ja on edelleenkin 
ilolla merkillepantavaa.
 Veneilytukikohtien tarpeen kasvaessa 
olemme saaneet viime vuosien saatossa naa-
pureiksemme muitakin venekerhoja ja niin-
pä tänä päivänä lähistöllä viettää vapaa-ai-
kaansa Merikarhut, Sarvaston venekerho ja 
viimeisimpänä tulokkaana naapurisaaressa 
HSK.

Karinkiertäjät tänään
Seuran toiminta on vuosien saatossa vakiin-
tunut omiin uomiinsa jäsenmäärän vakiin-
tuessa noin 150 jäseneen ja katsastettujen 
veneiden noin 80 veneeseen, joista osa on 
katsastettu muihin seuroihin johtuen koti-
satamansa sijainnista. Alkuaikojen mootto-
rivenepainotteisuuden sijaan rekisteröityjen 

veneiden painopiste on tällä hetkellä hie-
man purjeveneiden puolella.   
 Tänä päivänä Karinkiertäjät ry. on edel-
leen kehittyvä jäsentensä parasta ajatteleva 
veneilykerho. Normaalin seuratoiminnan 
puitteissa järjestetään monia koulutus- ja 
tutustumistilaisuuksia sekä yhteisiä juhlia ja 
yhdessäoloa. Koulutus, hyvät merimiestavat 
ja meriympäristöä vaaliva ajattelutapa ovat 
tulevaisuuden suunnittelussa voimakkaasti 
seuran toimintaa ohjaavia tekijöitä.  
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LOUNAS  
YKSITYISTILAISUUDET  

 KOKOUKSET  



Veneiden talvisäilytykset lämpimissä sekä 
kylmissä halleissamme ja ulkona 
telakallamme. 

Hyvin varustellusta 
venetarvikemyymälästämme löydät 
veneenhoitotuotteiden, maalien, 
venevarusteiden ja moottorien varaosien 
lisäksi laajan valikoiman mm. vene-
elektroniikkaa, köysiä, veneilyasusteita ja 
merikarttoja, sekä hartsit ja lujitteet, 
jalopuut ja –vanerit. 

 

www.veleiro.fi

Telakointipalvelumme kattavat kaikki 
työvaiheet telakoinnin aikana omalla 
kalustollamme; 
-nostot ja laskut 30t asti 
-pesut, kiillotukset ja vahaukset 
-vauriokorjaukset 
-maalaukset 
-asennukset 
-muutostyöt ja peruskorjaukset 
-entisöinnit 
-moottorihuollot ja -korjaukset
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emme kunnioita ja arvosta puhdasta luon-
toa?
 Itämeri koetaan puhtaampana nyt kuin 
esimerkiksi 10 vuotta sitten – ajoittain jopa 
pohja näkyy myös Suomenlahden saaristos-
sa. Näin varsinkin keväisin ja myöhemmin 
syksyllä.
 Tosiasia on myös se, että Itämerta pide-
tään edelleen yhtenä maailman saastuneim-
mista meristä. Vakavimmat ongelmat ja 
uhat ovat rehevöityminen, vaaralliset aineet, 
meriliikenteen riskit ja luonnon monimuo-
toisuuden väheneminen.
 Meriliikenteen riskit ovat suuret – suur-
onnettomuuden seurauksia voimme vain 
arvailla. Itämerellä kulkee joka hetki noin 
2000 alusta ja se on yksi maailman vilk-
kaimmista merialueista. Itämeren laiva-
liikenteen valvonta on kuitenkin todella 
korkealla tasolla. Automaatio sekä aluksen 
ohjailussa että konejärjestelmissä ovat jo ar-

Jukka Seppälä

Mikä on Itämeren tilanne tänään ja mihin 
suuntaan se on menossa?
Mitä haluamme Itämerestä jättää tuleville 
sukupolville?

Tämän päivän pitkäkestoiset trendit suo-
jelevat nykyisin osaltaan myös Itämerta.
Kukapa meistä ei olisi alkanut ajattelemaan 
esimerkiksi mitä syömme – ekologisuus ja
luonnollisuus saavat koko ajan yhä suu-
rempaa huomiota ja sitä myötä muutoksia 
omassa käyttäytymisessämme. Haluamme 
elää ”terveellisemmin” kuin aiemmin. Sa-
nonta ”sitä olet mitä syöt” pitää tutkitusti 
paikkansa.
 Omasta terveydestä on todella lyhyt 
matka puhtaan luonnon arvostamiseen ja 
ympäristötietoisuuteen. Miten voimme syö-
dä terveellisemmin ja puhtaammin, mikäli 

Itämeri on meidän kaikkien yhteinen

Auringonlasku saaristomerellä.
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kipäivää. Mahdollisten vaaratilanteiden tie-
dottaminen tapahtuu myös automaattisesti. 
Etäohjatut tai automaattisesti ohjautuvat 
alukset ovat kokeiluasteella, Suomi on mu-
kana tässä kokeilussa tutkimuspartnerina 
(Tampereen Teknillinen yliopisto, Turun 
yliopisto, Aalto yliopisto, Åbo Akademi ja 
VTT). Kokonaisuus kattaa sekä kauko-oh-
jattavia, että täysin autonomisia ratkaisuja 
alusten navigointiin, koneistoihin ja muihin 
laivalla käytettäviin järjestelmiin.

Työ Itämeren hyväksi jatkuu
John Nurmisen säätiön toiminta Itämeren 
hyväksi on ansiokasta. Veden puhdistus 
operaatio lähti liikkeelle Pietarista ja nyt 
valmiita ja käynnissä olevia puhdistamoja 
on 10. Nämä sijaitsevat Venäjällä, Virossa, 
Latviassa ja Puolassa.
 Pietarin ja Kaliningradin jäteveden 
puhdistushankkeet ovat kiistämätön me-
nestystarina. Vielä 1970 luvulla menivät 
Pietarin kaikki jätevedet puhdistamatto-
mina mereen, nyt lähes kaikki käsitellään 
länsimaisin kriteerein. Pietari ja Venäjä 
ovat maksaneet puolet rahoituksesta ja lä-
hes 40 % on ollut lainaa. Vodokanal, joka 
vastaa Pietarin jäteveden puhdistuksesta on 

nyt avustamassa vesiakatemian koulutus-
keskusta, jossa täydennetään vesilaitosten 
työntekijöiden ammattitaitoa. Vielä on kui-
tenkin paljon tehtävää: mm. Krasnyi Borin 
kaatopaikan ongelmat ja Pietarin ydina-
lueen ulkopuolella puhdistamoita tarvitaan 
lisää. Ei siis huolta, että tekeminen loppui-
si. 10:llä eurolla säätiö pystyy poistamaan 
50 kg sinilevää.
 Meistä jokainen voi vaikuttaa jokapäi-
väisillä ratkaisuilla Itämeren tilaan. Kulutus-
tottumuksemme, asuminen, liikkuminen ja 
harrastuksemme jättävät oman jalanjälken-
sä Itämeren ravinnekuormitukseen. Eniten 
meren rehevöitymiseen ja kesäisiin leväku-
kintoihin vaikuttavat ruokailutottumukset, 
noin 60% tavallisen kuluttajan ravinne-
kuormituksesta syntyy ruoantuotannosta. 
Itämeri-laskurin avulla selvität oman kuor-
mittavuutesi. Testi löytyy osoitteesta HS.fi .
Laskuri perustuu Suomen ympäristökes-
kuksen ja Luonnonvarakeskuksen selvityk-
seen ravinnevirtojen kulkeutumisesta.
 Fosfori on suurin yksittäinen kuormit-
taja. Pietarin fosforikuorma on pienentynyt 
70%:illa vuodesta 2004. Se on lähes 30%:n 
vähennys koko Suomenlahden fosforikuor-
massa. Suomessa on käynnistynyt vuonna 

Peilityyntä Kuressaaren vierasvenesatamassa. Kuva: Helena Lehtinen



2016 SAVE -hanke saaristomeren veden-
laadun puhdistamiseksi. Tarkoituksena on 
pienentää pelloilta suoraan tai jokien kautta 
mereen valuvaa ravinnekuormaa. Peltojen 
kipsikäsittelyllä arvioidaan fosforikuormi-
tuksen putoavan puoleen. Kipsin vaikutus 
alkaa heti levityksen jälkeen ja kestää useita 
vuosia. Hanke kestää vuoteen 2018, sen jäl-
keen päätetään jatkosta. Hankkeesta löytyy 
lisätietoa blogs.helsinki.fi 
 Lähikalahanke aloitettiin 2015 Turun 
seudulla, sen tarkoituksena on kierrättää 
merkittävä määrä ravinteita merestä maalle 
särkikaloihin kohdennetulla kalastuksella ja 
samalla rakentaa kotimaiselle kalalle reitti 
suomalaisten ruokalautaselle. Särkikalojen 
kanta on kasvanut todennäköisesti vesis-
töjen rehevöitymisen vuoksi. Kalastuksen 
avulla vähennetään arviolta 600 tonnia fos-
foria. Hankkeessa ovat mukana John Nur-
misen säätiö, Nutritrade, Euroopan unioni 
ja Interreg Central Baltic.
 Pidä Saaristo Siistinä yhdistys on 
toiminut jo vuodesta 1969 vapaaehtois-
ten ihmisten ryhtyessä hoitamaan roskien 
poiskuljetusta ja kierrätystä Saaristomeren 
alueella. Nykyisin toiminta kattaa lähes 
kaikki vesialueemme.
 Yhdistyksen toiminnan kulmakivenä 
ovat lähes 13 000 jäsentä ja yhteistyökump-
pania. Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi 
yhdistys on avannut siistibiitsi.fi  kampan-
jan. Tässä innostetaan koko Suomi ranto-
jen siivouskampanjaan. Sivuilla ilmoitetaan 
omat siivoustalkoot ja tulokset. Tässä oiva 
keino veneseuroille, yksityishenkilöille ja 
työporukoille jne auttaa luontoa.
 Yhdistys kerää parhaillaan rahaa myös 
uutta Saaristomerellä toimivaa alusta varten. 
Siihen mahtuu esim. 5-6 kuutiota jätevettä 
septityhjennyspaikoilta. Yhdistyksen septin 
tyhjennyspaikoille on myös saatu merk-
kivalonappi, jolla voidaan lähettää viesti 
toimimattomasta laitteesta. Tosin yhdestä 
napinpainalluksesta yhdistyksen alus ei läh-

de liikkeelle. Yhdistys on mukana myös ve-
neiden pohjapesupaikkojen perustamisessa. 
Hankkeessa rakennetaan pesupaikat Tur-
kuun Hirvensaloon ja venetelakka Ramsted 
Oy:n telakka-alueelle. 
 Toiminta Itämeren hyväksi jatkuu siis 
hyvinkin elinvoimaisena ja siihen pystym-
me myös suoraan omilla teoillamme ja 
ratkaisuillamme vaikuttamaan. Suomi 100 
-juhlavuosi kannustaa meitä kaikkia teke-
mään tästä vuodesta entistä puhtaamman ja 
turvaamaan puhtauden myös lapsillemme.
Sitä paitsi kyllä se pohja sieltä pilkistää, kun 
oikein tarkasti katsoo – ajoittain jopa Hel-
singin edessäkin. Päätetään yhdessä, että se 
pohja pilkistää vielä 50 vuodenkin jälkeen.

Lähteet: WWF, Trafi , SYKE, SAVE, 
Pidä Saaristo Siistinä ry
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Parhaat pollarivalaisimet 
veneilijöille

Örön vierasvenesatama



Raimo Aarros, Kaj Laaksonen

Långön kuuluu Onaksen saariryhmään 
ja sen pohjoisrannalla on Karinkiertäjien 
vuokraama alue, josta voimme olla tyytyväi-
siä ja ylpeitä. Alue on kuulunut hallintaam-
me jo lähes 40 vuotta ja sinä aikana sinne on 
kehitetty monipuolisesti erilaisia palveluita.
 Långön, tuttavallisesti Lonksun palvelut 
ovat varmasti saariston nykyaikaisimmat. 
Siitä pitää huolen kiinteä sähköliittymä, 
maasähkö veneille, jykevät laiturit, langaton 
nettiyhteys ja kaikkien kulkuväylien valais-
tus turvallisiksi. 
 Jyrkille kalliorinteille rakennetut le-
veät ja tukevat laiturit sekä 35 metriä pitkä 
betoniponttoonilaituri kiinnityspisteineen 
takaavat turvallisen kiinnittymisen huonol-
lakin kelillä. 
 Kaikki venepaikat ovat poijupaikkoja 
tuhannen kilon poijupainoilla. Venepaik-
koja on noin kolmellekymmenelle veneelle, 
eikä ensimmäistäkään Karinkiertäjää ole 
koskaan jouduttu käännyttämään takaisin 
sen takia ettei olisi tilaa.

 Näiden palvelujen avulla saaritukikoh-
taa voidaan käyttää aivan veneilykauden 
alusta loppuun saakka. Useana vuonna en-
simmäiset venekunnat ovat viettäneet vii-
konlopun saaressa ennen huhtikuun puoli-
väliä ja viimeiset käyvät vielä marraskuussa. 
Saaressa on iso lasitettu grillikatos, jossa on 
muurattu grilli, savustusuuni, kaasukäyttöi-
nen muurikkapannu, sähköliesi, jääkaappi 
ja pakastin.

 Grillikatos tai ehkä nykyään pikemmin-
kin rantapaviljonkimme on saaren yhteinen 
olohuone, jossa vietetään erilaisia juhlia. 
Perinteiksi ovat muodostuneet juhannus-, 

Saaripaikkamme Långön

Juhannuspöytä on aina täynnä herkkuja.

Rapujuhlat ja muinaistulien yö ovat elokuun lopulla.
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rapu- ja sikajuhlat, muinaistulien yö ja 
purjehduskilpailujen palkintojenjakotilai-
suudet. 

 Lonksussa ei patsastella, vaan juhlissa 
lauletaan ja tanssitaan. Paikalla on monesti 
Lonksun Kukkubois-yhtye pitämässä tun-
nelman katossa. Juhlijoita paviljonkiimme 
mahtuu noin viisikymmentä.
 Sauna on rakennettu vuonna 1985. 
Löyly- ja pesuhuoneen lisäksi on viihtyisä 
takkatupa ja terassi, joten jäähdyttely on-
nistuu mukavasti niin hyvällä kuin huonolla 
kelillä. Saaren muita ylellisyyksiä ovat kak-
sisylinterinen puucee, huvimaja ja rantava-
ja. Rantavaja on työkalujen ja erilaisia va-
paa-ajan välineitä varten. Usein siellä onkin 
kalastustarvikkeita. Seuralla on 10 kalastus-
merkkiä, jotka oikeuttavat 20 pyydykseen.

 Lonksun komeimmat maisemat avau-
tuvat satamapaikkaa hallitsevan jyrkän ja 

pyöreän kallion laelta huvimajasta. Se on 
tarkoitettu seurustelua sekä nuorison mah-
dollista yöpymistä varten. 
 Ajanvietteeksi seura on hankkinut sou-
tuveneitä ja optimistijollia, jotka ovat va-
paasti jäsenistön käytössä.
 Saaren toisella puolella on etelään avo-
merelle avautuva pehmeä ja lapsille turval-
lisen matala hiekkaranta. Sinne pääsee sel-
keää ja maisemiltaan kaunista patikkareittiä 
tasaisten kallioitten halki. Hiekkarannalla 
viihtyy kauniina kesäpäivänä etenkin saaren 
pikkuväki, mutta myös monet auringon-
otosta pitävä aikuiset.

 Syksyisin Långön luonnonkaunis saari 
tarjoaa marja- ja sienisaaliita. Saari on pin-
ta-alaltaan yli 30 hehtaaria. Saari on monel-
la tapaa karinkiertäjiä yhdistävä, rakkau-
della vaalittu keitaamme, jonne on mukava 
tulla silloin, kun on pitkien reissujen sijaan 
tarve rentoutua.
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Juhlatilaisuuksissa soittaa “Långön Kukkubois”.

Kalaa saa hienosti seuran vesiltä.

Juhlaliputus purjeveneissä.
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Venekauppaa ja telakointia vuodesta 1992
 

WWW.VENEMYYNTIREKONEN.COM

Venevaraosien verkkokauppa 
Orbitrade varaosat Volvo Penta ja Yanmar 
merimoottoreihin. Myös muut venetarvikkeet 

EDULLISEEEN VENEEAKSELISTTO HINTAAAN!

| www.veneakselisto.com
09-877 9230, 040-579 1742  Jukka Alamikkula / Veneakselisto
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Peter Wirbergh

Katsastusjaoksen tehtävänä on myötävai-
kuttaa veneilyturvallisuuteen katsastamalla 
seuramme veneet Suomen Purjehdus ja Ve-
neily ry:n ohjeiden mukaisesti. Jaos myös 
opastaa, neuvoo ja informoi jäsenistöä ve-
neilyä koskevista uudistuksista ja määräyk-
sistä. Katsastusjaos tiedottaa seuran jäsenil-
le perus- ja vuosikatsastusten ajankohdat. 

Katsastusmenettely 

Katsastus jaetaan perus- ja vuosikatsastuk-
seen. Katsastus tehdään purjehduskauden 
alussa kesäkuun loppuun mennessä ja se on 
voimassa vuoden. 

Peruskatsastus 
Peruskatsastus tehdään viimeistään joka 
viides vuosi, sekä silloin, kun vene on vaih-
tanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa, tai 
jos vene on vauriokorjattu. Peruskatsastus 
tehdään kaksivaiheisena. Toinen runkokat-
sastuksena veneen ollessa maissa ja toinen 
veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina 
(vuositarkastus). Peruskatsastuksessa tar-
kastetaan veneen runko, rakenteet ja tekni-
set laitteet. 

Vuosikatsastus 
Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen 
ollessa vedessä, jolloin tarkastetaan turvalli-
suuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet. 

Miksi katsastuttaisin veneeni?
- Vain katsastettu vene on oikeutettu käyttä-
mään seuransa lippua.

- Vakuutusyhtiöt myöntävät alennuksia
katsastetun veneen vakuutusmaksuun. 
- Omistajana olet tarkka veneesi turvalli-
suudesta 
- Katsastetulla veneellä on oikeus seuran 
tunnukseen lipussasi, tunnet kuuluvasi 
joukkoomme. 

EU ja veneily
EU:n myötä katsastukseen on tullut uudis-
tuksia ja muutoksia, kuten uusien veneiden 
CE-luokitukset, eli millaisille vesialueille 
vene on tarkoitettu.

CE-luokat ja Liiton vastaavat katsastusluokat 
 A valtameri 1 avomeri 
 B avomeri 2 rannikko 
 C rannikko 3 saaristo 
 D saaristo 4 suojaiset vesialueet 
 
CE-luokka perustuu veneen rakenteellisiin 
seikkoihin, kun taas liiton katsastusluokat 
liittyvät varusteisiin. Esimerkiksi CE-luo-
kassa B oleva vene voidaan katsastaa liiton 
katsastusluokkaan 3. Päinvastoin CE-luo-
kassa C olevaa venettä ei voida katsastaa lii-
ton katsastusluokkaan 1.

Ympäristöä ajatellen ohjeet käymälävarus-
teista on tiukennettu. Nykyään vesikäy-
mälällä varustetussa veneessä tulee olla 
septitankki käymäläjätteille sekä sen tyh-
jennysmahdollisuus imulaitteella maissa. 
Tyhjennys suoraan mereen on vielä sallittu, 
mutta vasta 12 meripeninkulman päässä 
rannasta ja neljän solmun nopeudella. Vesi-
vessaan ei saa laittaa mitään sellaista, mitä ei 

Katsastus
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ole tullut käyttäjän läpi. Muutamien ikävien 
onnettomuuksien myötä on tullut uusia kat-
sastusvaatimuksia, kuten “alimman vuoto-
kohdan toteaminen”, eli paikka, missä vesi 
ensimmäisenä pääsee täyttämään venettä. 
Lisäksi veneissä, missä on makuutiloja, tu-
lee olla palonilmaisin varoittamassa alka-
neesta palosta. 

Hätäilmoitusvälineet 
Liitto ja viranomaiset ovat muuttaneet vaa-
timukset hätäilmoitusvälineistä veneen 
katsastuksen yhteydessä 2017. Nyt veneitä 
voidaan katsastaa kaikissa luokissa ilman 
pyroteknisiä varusteita.  

Lisää katsastusinfoa saat kotisivuiltamme.
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Nuorisojaosto
Nuorisotoiminta on tärkeä osa Karinkier-
täjiä niin seuran oman toiminnan kuin 
Itä-Helsingin ja Sipoon alueen pursiseuro-
jen yhteisen East Side Sailing Team -toimin-
nan (ESST) kautta. Alkuvuodesta jaosto jär-
jestää koko perheen laskettelupäivän jossain 
lähiseudun laskettelukeskuksista ja toimin-
nan kohokohtana on kesäkuun alkupuolella 
järjestettävä nuorisoleiri. 
 Leiri on eri vuosina järjestetty joko seu-
ran omassa saaritukikohdassa Långössä tai 
Sipoon Lövhyddanissa. Seuran omien op-
timistijollien ja Walker Bay 10 -purjejollien 
lisäksi ESST-yhteistyön kautta on saatu 
leirille käyttöön muutamia optimistijollia 
lisää. Niiden avulla on opeteltu purjehti-
misen alkeita mikä on huipentunut leirin 
lopulla järjestettävään pienimuotoiseen 
joukkuekilpailuun. 
 Lisäksi leirin ohjelmassa on ollut pe-
rämoottorin käsittelyä, solmujen opettelua, 

ongintaa, mölkkyä, pelejä ja saunomista, 
mutta myös sopivasti vapaa-aikaa. Leirillä 
on ollut keskimäärin viisitoista iältään 7-15 
-vuotiasta nuorta ja noin viisi vetäjää. 
 Jaosto pyrkii myös järjestämään toi-
mintaa seuran muiden tapahtumien yhtey-
dessä ja lisäksi loppuvuodesta järjestetään 
nuorisojaoston oma pikkujoulu, johon on 
sisältynyt joko liikunnallista toimintaa tai 
tutustumiskäyntejä aihepiiriin liittyviin 
kohteisiin sekä Vuoden Nuoren Karinkier-
täjän palkitseminen.

ESST on kolmentoista lähialueen pursi-
seuran ja venekerhon yhteenliittymä, joka 
tarjoaa toimialueellaan laadukasta purjeh-
dusopetusta sekä -valmennusta lapsille ja 
nuorille. Toiminta koostuu itäisen Helsin-
gin vesialueilla sekä Tuusulanjärvellä järjes-
tettävistä kursseista, harjoituksista, valmen-
nuksesta ja kilpailuista. Karinkiertäjät on 
osallistunut toimintaan lainaamalla kaksi 
seuran optimistijollaa ESST:n käyttöön.Ryhmäkuva jollaleiriltä 2016.

Purjehdusharjoittelua jollilla.

Kuva: Tuomas Silen
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Heikki Äijälä, Peter Wirbergh

Koulutus ja riittävä osaamistaso on turval-
lisen veneilyn perusta. Siksi Karinkiertä-
jät panostaa sekä uusien että jo kokemusta 
hankkineiden veneilijöiden kouluttamiseen 
eri tasoisten laivurikurssien muodossa.
 Karinkiertäjät ry. on aktiivinen venei-
lijöiden kouluttaja Sipoossa. Laivurikurssit 
käyneitä jäseniä koulutetaan kerhoiltojen 
ja kurssien avulla. Seura kouluttaa yhdessä 
Sipoon kansalaisopiston kanssa vuosittain 
kymmeniä laivuritutkintojen suorittajia.
 Työnjako on luonteva eli kansalaisopis-
to järjestää puitteet ja tiedottaa kursseista 
muun koulutustarjontansa ohessa ja Karin-
kiertäjiltä on puolestaan opettaja. Seura hoi-
taa myös Suomen Navigaatioliiton jäsenenä 
tutkintojen järjestämisen ja valvomisen. 

Kolmen tasoisia laivureita
Kurssit jakautuvat kolmeen eri portaaseen. 
Ensimmäinen taso on saaristokoulutus, 
mikä opettaa vesiliikenteen säädöksiä sekä 
alkeisnavigointitaitoa ja tuo sitä kautta var-
muutta pienveneilijän liikkumiselle vesillä.
 Toinen etappi on rannikkonavigoinnin 
kurssi ja se täydentää itse navigointia. Ohjel-
massa on muun muassa paikanmääritykset, 
eksymät, sääoppia, vuoroveden laskemista 
ja elektronista navigointia. 
 Kolmas taso on avomerikoulutus ja sen 
tutkintoon kuuluu edellä mainittujen saaris-
to- ja rannikkolaivurin taitojen lisäksi astro-
nominen merenkulkuoppi. Navigaatioliiton 
astronomisen merenkulkuopin kurssilla 
opitaan muun muassa taivaanpallon koor-
dinaatisto, aika, tähtitieteelliset vuosikirjat 
ja niiden käyttö, korkeuden mittaus, seks-
tantti ja sen käyttö, merenkulun tähtitieteen 
peruskolmio, tähtien tunnistaminen, pai-
kanmääritys ja paljon muuta. 
 Astronomisen merenkulkuopin kurssi 
alkaa yleensä syyskuussa ja jatkuu kevää-
seen saakka. Tähtitieteellinen koulutus ei 
ole enää kovin käytännönläheinen nykyi-
sellä GPS-aikakaudella ja kotivesillä ve-
neiltäessä, mutta antaa ehdottomasti tiettyä 
syvyyttä veneilyharrastukselle sekä vahvan 
annoksen maailmankaikkeuden ymmärtä-
misestä.
 Lisätietoa navigointikoulutuksesta löy-
tyy Suomen Navigaatioliiton kotisivuilta 
www.suomennavigaatioliitto.com. Seuraa 
koulutustarjontaa Sipoon kansalaisopiston 
sivuilta tai kansalaisopiston jakamasta kurs-
siesitteestä jos olet kiinnostunut osallistu-
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maan kursseille Sipoossa.
 
Koulutus maan huipputasoa
Koulutuksen ja oppilaiden tasoa mitataan 
varsinaisten tenttitulosten lisäksi sillä, että 
avomeritutkinnon yhteydessä on myös 
mahdollisuus osallistua A-H Sainion kierto-
palkintokilpailuun ratkaisemalla niin sanot-
tu jokeritehtävä.
 Tämän kilpailun voittaminen kuiten-
kin edellyttää, että kaikki neljä varsinaista 
tutkintotehtävää on ratkaistu oikein. Ka-
rinkiertäjien järjestämällä kurssilla tämä  
kilpailu on voitettu kahdesti peräkkäin. En-
simmäisen kerran saimme kiertopalkinnon 
vuonna 2004 ja heti perään keväällä 2005. 
Tuolloin astronomisen merenkulkuopin 
tutkinnossa A-H Sainion kiertopalkintokil-

pailun voittaja oli Jouni Salakka Sipoosta. 
Opettajana toimii seuramme kunniajäsen 
ja Suomen Navigaatioliiton auktorisoitu 
merenkulun opettaja, kotimaan liikenteen 
laivuri Åke Lindroth. 

Kerhoillat ja muu koulutus
Karinkiertäjät on pyrkinyt järjestämään 
aktiivisesti vuosittain erilaisia kerhoiltoja 
tai muuta koulutusta, jotta jäsenistölle olisi 
veneilyyn liittyvää toimintaa myös varsinai-
sen veneilykauden ulkopuolella. Aiheina on 
ollut muun muassa GPS:n käyttöön liittyvät 
asiat, elektroninen navigointi, septijärjestel-
miin liittyvät asiat ja veneen maaleihin sekä 
kemikaaleihin liittyvät asiat. Tutustumis-
matkoja on tehty Helsingin VTS-keskuk-
seen ja Lohjalla olevaan Meriturvaan.
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DVELAS - kalusteet 
kierrätetyistä purjeista
Espanjalaisen Dvelasin käsityönä kierrätetyistä purjeista 
valmistamat monipuoliset säätä ja kulutusta kestävät kalusteet 
on nyt saatavissa myös Suomesta! 
Tutustu valikoimaan ja tilaa omasi.
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 Kaupunkiin tutustuessa ja tarvikehan-
kintoja tehdessä aika kului rattoisasti. Sau-
nan jälkeen Saarenmaan valssi soi laiturilla 
ja Ralle innostui ottamaan kitaran esille 
naapureidenkin iloksi. 
 Taas oli Ollin antamille kartoille ja oh-
jeille käyttöä, kun reittipisteitä Ventspilssiin 
mittailtiin ja syötettiin plottereihin. Aamul-
la huoltolaiturissa septit tyhjäksi ja tankit 
täyteen ja keula kohti Latviaa.
 Alkumatka saatiin nauttia pläkästä ajel-
len välillä peräkkäin ja välillä rinnakkain 
valokuvia napsien. Itämeren puolella aal-
lokko koveni ja pienessä röykyssä matkat-
tiin loppumatka Ventspilssiin (63 mpk, 8-9 
m/s SW).
 Vierassataman baarissa oli juomat lop-
pu. Mihin me oikein olemme tulleet? Vie-
reinen hiekkaranta osoittautui upeaksi ja 
kaupunki siistiksi kauniiden kukkaistutus-
ten ja hullunkuristen lehmäpatsaiden ko-
ristelemaksi. Kaupungilla kyllä veneilijän 
janokin saatiin sammutettua, kaiken lisäksi 
edulliseen hintaan. 
 Iltakävely aallonmurtajalle jäi tekemät-
tä kun tuuli yltyi yli 20 m/s. Meitä kiusasi 
päin pläsiä lentävä hiekka kuin sirocco. Aal-
loissa pomppivia leijalautailijoita sää näytti 
miellyttävän. Ranta oli selvästi sen harrasta-
jien suosiossa. 
 Määränpäänä oli kuitenkin Gotlanti 
ja Ruusujen kaupunki Visby. Siispä reittiä 
piirtämään kohti Fårösundia. Maanantaiaa-
muna 16.7. oli kelistä tulossa sopiva ja niin 
tankkasimme ja tullattiin itsemme ulos. 
Matka Itämeren yli alkoi kuuden jälkeen 
aamulla. 

Timo Lehtinen

Ulkomaan kesäloman veneretki 
7.7. – 28.7.2006
Timpan ja Helenan 2006 kevään hankinta 
Marino Barracuda moottorivene (1990) uu-
della Volvo Penta Kad 300 (2006) moottoril-
la oli juuri saanut ensimmäisen takuuhuol-
lon (32h) Top Boatissa. Kaikki oli valmiina 
perjantaina 7.7. kesälomareissulle lähtöä 
varten.

 Ensin Suokkiin tulliin ja matkaan koh-
ti Piritaa (50 mpk, 4 m/s S). Sieltä lähdet-
tiin Haapsaluun (66 mpk, 3-8 m/s S), jossa 
suunnitelman mukaisesti seuraan liittyi 
Marino Barracuda fl y m/y Erica miehistö-
nään Ralle, Ira ja röpöt. 
 Huotarin Ollilta Långössä saatujen 
karttojen ja ohjeiden mukaan reittipisteet 
asetettiin gps:n ja suunnattiin kimpassa 
Kuressaareen. Kauniissa säässä sujuneen 
merimatkan jälkeen (78 mpk, 3-8 m/s S) 
Kuressaaren laiturissa satamakapteeni Os-
kar otti meidät ystävällisesti vastaan ja esit-
teli palveluja.

Itämeren veneretki
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 Hiukan ennen yhdeksää laski koneen 
kierrokset äkillisesti ja kone sammui koko-
naan. Aivan keskellä Itämerta. Noin 41 mai-
lia tultu ja 45 jäljellä. Yritin startata mutta 
kone ei inahtanutkaan.
 Ralle oli huomannut tilanteen ja ajoi 
vierelle. Aallokko oli noussut sivuvastaisek-
si. Totesimme hinauksen olevan riskipeliä, 
hyytyy vielä toinenkin vene. Puhelimet oli 
kantomatkan ulottumattomissa kuten myös 
VHF. 
 Päätettiin että Ralle ajaa mahdollisim-
man nopsaan lähelle Gotlantia ja hälyttää 
sieltä apua, niin päästään sveduihin pajal-
le. Erica lähti, eikä varmasti ollut kamuilla 
hyvä fi ilis kun joutuivat jättämään meidät 
sinne keikkumaan.
 Ekaks keula tuuleen, jep, laahusankkuri 
keulaan niin se oikenee, sanotaan. Ei tapah-
tunu mitään, okei, eiku ämpäriä lisää peliin. 
Ei mitään.
 Hellu oli hermona. Pakko keksii oh-
jelmaa. Ota esiin kuivapuvut ja avaa ne 
valmiiksi. Minä otin työkalut esiin ja ava-
sin löpön vedeneroittimen tyhjennysruu-
vin. Valutin löpöä astiaan ja tutkin onko 
vodaa tai roskia. Eipä juuri. Mutteri kiinni ja 
kaasarista lirputusta, että se täyttää suodat-
timen. 

 Starttaamaan, pitkä pyöritys ja kone 
hörähti käyntiin. Hyvä, äkkiä ämpäri ja laa-
husankkuri ylös merestä. Laahus on aika 

kova nostettava, mutta hiljaa hyvää tulee. 
Kamat paikoilleen ja matkaan. Kierrosten 
noustessa yli 1300 kone hyytyi taas. Ei suos-
tunut käynnistymään uudelleen.
 Laahusankkuri esiin ja nyt paapurin 
puoleiseen takakulmaan. Keulapotkurilla 
vene tuuleen. Siinä se pysyi hieman parem-
min. Heitin kuitenkin sen ämpärin vielä ka-
veriks jonkkaan.
 Helenalle kuivapuku päälle ja sitten 
minulle. Pakkaa lompsa, paperit, kamera, 
puhelimet ja passit vedenpitäviin pusseihin. 
Sitten vaan oottelemaan. 
 Aika karua. 42 metriä vettä alapuolella 
ja ankkurissa 50 metriä köyttä. Jos vaihtaa 
fenkun ankkurin paikalle jää ainakin se nä-
kyviin pinnalle jos venho uppoaa. Kaikkee 
sitä tuleekin mieleen avuttomana. Istuttiin 
avotilan penkeillä ja ihmeteltiin.
 Päätin ottaa nokoset avotilan turkilla 
ja rauhoittaa mieltäni. Hetken maattuani 
tuli niin hiton kuuma et oli pakko pomppaa 
pystyyn ja nakkaa kuivapuku hyttiin. Tyh-
jensin löpön vedenerottajasta vielä kertaal-
leen ja koitin lähtiskö kone käyntiin. Lähti 
se ja taas laahusankkuri ja ämpäri ylös ve-
destä. Aikaa oli kulunu neljä tuntia Erican 
lähdöstä.
 Aattelin ettei kone kestä kierroksia ja 
päätin et ajellaan sit 1200 kierroksella kohti 
Gotlantia. GPS näytti et matka aika noin 13 
tuntia. Okei, ajellaan hissuksiin ruattin poi-
kii vastaan.
 Äkkiä takaa kuului torven törähdys ja 
Latvian meripelastuslaiva ajoi siniset valot 
vilkkuen rinnalle. Kello oli 13.20 ja paik-
ka vain hieman edempänä haveripaikasta. 
Olimme ajelehtineet kaakkoon. Nuorimies 
kannella näytti peukalolla ylöspäin. Onko 
kaikki hyvin? Minä käänsin peukun alas-
päin.
 Pienen neuvottelun jälkeen hinaukseen 
omilla köysillä. Laitoin etuknaapeihin yhte-
näisen kumijoustimilla varustetun kiinni-
tysköyden ja siihen keskelle sidoin varsinai-
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sen hinausköyden. Pojat kiinnitti sen omaan 
5 senttiä paksuun köyteensä ja sit lähettiin 
kohti Ventspilssiä. Aika haipakkaa mentiin-
kin 10–12 solmua vaikka tuuli hiukanyltyi 
ja aallot nousi reilusti yli metrisiksi.

 Ventspilssin satama-altaassa pelastus-
laiva otti meidät kylkikiinnitykseen ja mi-
nut komentosillalle kipparin kuultavaksi. 
Ihmeteltiin ja puitiin uuden, vasta huolletun 
koneen vikaa. Souvineeriksi annoin kapul-
le 40 latia. Itse hinaus ei maksanut mitään 
olinhan Trossi-jäsen, tai huolimatta siitä. 
 Vene tutulle paikalle laituriin. Tulli tuli 
paikalle ja taas tehtiin paperit vaikkei ulko-
maille päästykään. Raumalaiselta veneilijäl-
tä Olli Westmannilta sain uudet suodattimet 
asevelihintaan.Vaihdoin uudet löpösuodat-
timet ja kävin koeajolla. Eipä auttanu. Voi-
han vitalis!
 Onneksi laiturilla oli myös paikallinen 
veneilijä ja hänen mekaanikko kaverinsa. 
Vikaa etsittiin melkein neljä tuntia ja löytyi-
hän se vihdoin viimein, Silikonipala löpön 
vedenerottajassa lähtevän letkun karassa. Se 
jojotti siinä edestakaisin ja aina imun lisään-
tyessä se tukki koko järjestelmän. 
 Koeajolla Marino lähti taas lentoon 
vanhaan malliin ja väsymyksestä huolimat-
ta jaksettiin hymyillä. Pimeys laskeutui so-
pivasti päästyämme laituriin ja mekaanikko 
Andrei pyysi ja sai 100 euroa palkkioksi. 
Kohtuullista niin monen tunnin duunista. 

 Kello lähenteli puoltayötä ja samalla 
iski jano, nälkä ja väsy. Ruoka ei juuri ollut 
maistunut. Olut ja smörgäri naamaan niin 
uni tuli ja vei. 
 Aamulla lähdettiin kävellen kohti kau-
pungin keskustaa, mutta laiturin päässä otti 
Sergei Popov meidät kyytiin ja kertoi toi-
mistaan sukelluskurssien ja ryhmien parissa 
Ventspilssissä. Vaihdettiin käyntikortit ja 
aurinko paistoi.
 Torstaina tullattiin jälleen itsemme ulos 
ja lähdettiin takaisin kohti Kuressaarta. Keli 
oli merellä aika kova kun vastaiseen pusket-
tiin vain 9 solmua ja aallot toista metriä (12 
m/s NW). Hinku oli kuitenkin kova päästä 
jo jonnekin muualle. 
 Sivumyötäiseen käännyttäessä uskal-
si vauhdin nostaa 17–19 solmuun kun ajoi 
aallon pohjaa pitkin. Kura Kurk merialue 
Latvian ja Saarenmaan lounaiskärjen välissä 
teki meille uudet tepposet. Kone hyytyi taas 
ja manöveerit alkoi alusta. Nyt jo rutiinilla. 
 Laahusankkuri mereen styrpurin puo-
leiseen takakulmaan ja keulapotkurilla vene 
suoraan. Ihme ja kumma sehän toimi hyvin. 
Välillä voimakas aalto tössähti ilkeästi perä-
partaaseen paiskasi vettä takakannelle. Nou 
hätä. 
 Vaimo parka oli aivan päreinä. Nyt soi-
tat kyllä heti apua ja mieluimmin Virosta. 
Kännyhän toimii eli eikun luuria käteen ja 
toimiikohan trossi tai muut Suomen hätä-
numerot? 
 Ei toimi! Sitten vaan Viron meripelas-
tusnumeroon ja VHF päälle ja kuunteluun. 
Sekin laite alkoi oikuttelun tosipaikassa. 
Tangentissa oli jotain vikaa emmekä saaneet 
kunnon keskustelua aikaiseksi. Puhelin kui-
tenkin toimi ja sain itseni ymmärretyksi ja 
koordinaatit annettua. Odotelkaa rauhassa. 
 Hetken päästä soi puhelin ja apua tulee 
Ventspilssistä. Tunnin päästä näkyi hori-
sontissa laiva joka lähestyi meidän tulos-
uunnastamme. Venho kaartoi viereen ja 
samat kaverit partaalla katsoi hetken meitä 
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ja huusi räpylät ilmassa: Hello My Friends! 
Kyllä hävetti, vaikka samalla helpotti. No 
pääasia oli että saatiin apua. 
 Laahusankkuri ja ämpäri ylös, hinaus-
köydet valmiiksi ja kiinni. Sitten mentiin 
Ventspilssiin kolmannen kerran. Soitin mat-
kalla Sergei Popoville mitä on tapahtunut ja 
pyysin apua. Löpötankki on tyhjennettävä 
ja pestävä ja kiillotettava. Löpö suodatettava 
jos siitä on vielä käyttöön. 
 Sergei lupasi tulla laiturille vastaan ja 
hoitaa apua. Rannassa kiiteltiin meripelas-
tajia jo toiseen kertaan, sitten tullimuodolli-
suudet tietenkin. Mistä tulette? Ventspilssis-
tä, vai niin? Ja paperit kuntoon. 
 Sergei soitti kavereita apuun. Pihaan 
kaarsi upouusi Hummeri ja minulla kylmät 
väreet selässä. Nyt tuli Timolle kallis korjaus. 
 Käytiin keissi läpi ja kamu lähti hake-
maan kuution säiliöö johon löpö pumpat-
taisiin. Samalla keikalla paikalle tuli me-
kaanikko joka kävi ongelman kimppuun. 
Luukut auki ja manusluukku irti. Tankki 
näytti kiiltävältä ja puhtaalta. Joukossa vaan 
killui jotain höytyviä jotka olivat tukkineet 
löpön kulun. 
 Silikonipalleroita löytyi viisi lisää. Löpö 
pumpattiin erilliseen säiliöön ja suodatet-
tiin. Pojat häipyi manusluukun kanssa pa-
jalle ja me jäätiin ihmettelemään mitä nyt 
tapahtuu. Luukku tuli takaisin kiiltävänä ja 
uudella tiivisteellä varustettuna. Jostain oli 
löytynyt myös löpön- ja vedeneroittimen 
suodattimet.
 Pojat putsas tankin ja vaihto suodatti-
met. Pintalöpö pumpattiin takaisin tank-
kiin ja suodatettiin vielä kerran. Ison tankin 
pohjalle jäi noin 10 litraa hiukan epämää-
räisen näköistä kamaa. Eli olimme jossain 
vaiheessa saaneet löpön mukana jotain 
kökköä. Ventspilssin pojat olivat sitä mieltä, 
että se on ilman muuta Kuressaaresta ja Ku-
ressaaressa pitivät ilman muuta selvänä että 
moska on Ventspilssistä.
 Kysyin varovasti korjauksen hintaa ja 

Sergei sanoi että 70 latia. Mä luulin et kaikil-
le, mutta se olikin yhteisesti. No tää oli kyllä 
halpa keissi. Suodattimetkin maksaa jo sen 
verran. Kun mukaan saatiin vielä ylimää-
räinen löpösuodatin jäätiin melkein voiton 
puolelle. Sergein ja hänen ystäviensä autta-
mishalu ja välittäminen meistä jätti lämpi-
män muiston Ventspilssistä. 

 Sääennusteet näyttivät torstaille niin 
hyviltä, että tilattiin tulli paikalle. Tulliu-
kolle sanoin, etten halua häntä vähään ai-
kaan nähdä, en ainakaan tänään uudestaan. 
Ukko naurahti ja toivotti hyvää matkaa.
 Keli oli uskomaton, lähes pläkässä 
liu’uttiin Kuressaareen ja taas oli hymyile-
vä Oskar vastassa ja toivotti tervetulleeksi 
takaisin. Hänen varastostaan löytyi myös 
m/y Erican huoltolaituriin unohtunut sep-
titankin korkki. Laiturilla otettiin scumppaa 
ankkarosyypiks ja sit mentiin ja syötiin kun-
nolla.
 Loma alkoi taas uudestaan maistua hy-
vältä. M/y Ericaltakin saatiin reittitietoja, 
heidän matkansa Gotlantiin ja Visby, sieltä 
Ruotsin rannikkoa ylös ja Ahvenanmaan 
kautta kotiin, sujui ongelmitta. Meille au-
rinko paistoi ja paluumatkalla Haapsalussa 
yhytettiin matkaan vielä m/y Linda jossa 
Huovilan Jussin ja Annen lisäksi miehistös-
sä oli Pölläsen Jari ja Mia. Yhdessä retkeä oli 
mukava jatkaa Tallinnan kautta kotiin. 
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 Koko loppukesä sujui ongelmitta, mutta 
pisti turvallisuusasiat ihan uuteen kategoriaan.

Havaintoja
Katsastus: Vene kannattaa aina katsastaa 
ja huolehtia omista varusteista viimeisen 
päälle. Katsastusmiestä on turha kusettaa. 
Omaan nilkkaan kopsahtaa jos jotain sattuu 
tai varusteet on puutteellisia.
Köydet: Ne on oltava kunnossa ja veneen 
mukaiset.
Knaapit ja pollarit: Kiinnitysten on kestet-
tävä hinaus. Pari isoa fenkkua varalle. Ison 
laivan kylki on painava, sivu-/kylkihinauk-
sessa.
Naara- / laahusankkuri: ISO ISO ISO, ko-
keile miten omasi käyttäytyy isolla selällä 
aallokossa. Todennäköisesti yllätyt. Minä 
ostin uuden ja sen perään piti saada apu-
köysi, josta sen voi helpommin  tyhjentää 
veneen vierellä.
VHF: Kokeile että se toimii säännöllisesti 
ja että osaat käyttää sitä. Antenni 3 metrin 
korkeudessa antaa noin 20–30 km kuulu-
vuuden. 42 mpk rannikosta ei kuulu mitään!
Työkalut, huolto yms: Työkalut on hyvä 
olla helposti saatavilla ja kunnolliset. 
 Vedeneroittimen tyhjennys kuuluu vii-
koittain tehtävään tarkistukseen. 
 Erilaisia suodattimia ja varaosia kan-
nattaa pitää aina mukana. Niitä kannattaa 
kierrättää siten että on aina uudet varalla. 
Koneen ilmaus ja muut kommervenkit kan-
nattaa opetella huolellisesti.
 Vakuutukset kannattaa hoitaa kuntoon 
ja Trossi-jäsenyys on halpa apu. Purkkaris-
takin voi masto katketa tai peräsin irrota. 
 Varaudu ja harjoittele. Oikeasti meillä 
ei ollut kunnon hätää mitään. Vene on tur-
vallinen, eikä varmasti uppoa pienessä eikä 
vähän isommassakaan merenkäynnissä. 
Hätäraketteja tai muita merkinantovälinei-
tä en ottanut edes esiin, koska emme olleet 
merihädässä. Tarvitsimme vain apua pääs-
täksemme pois keskeltä merta.

 Maltti kannattaa säilyttää ja hätäänty-
neille keksiä tekemistä ja muuta ajateltavaa. 
Ikävintä on olla epätietoisuudessa. Onko 
kamut päässeet perille ja onko apua tulos-
sa. Toki olisimme ekalla kerralla päässeet 
nilkuttamaan eteenpäin pikkuhiljaa, mutta 
toisella kerralla hinausapu oli aivan välttä-
mätön. 
 Merihädässä pelastetaan ihmiset. Ma-
teriaalista huolehtii Trossi tai kallis palve-
lu. Kipparin pitää aina tietää missä ollaan, 
ainakin kartalla. Älä hötkyile, mutta toimi 
ripeästi ja anna selviä ohjeita ja käskyjä. Olet 
kapteenina vastuussa miehistöstä. 
 Suoritin EA1:n ja kävin tenttimässä 
Cevni-säännöt (Euroopan sisävedet) ja Me-
renkulkuhallituksessa Kansainvälisen hu-
viveneen kuljettajan pätevyyskirjaa varten 
tutkinnon. Paperi taskuun kumminkin, ei 
siitä mitään haittaakaan voi olla. 

Turvallista veneilymatkaa kaikille.

Timo ja Helena Lehtinen



GARO Finland Oy
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Kaj Laaksonen

Useimpien veneilijöiden kevään rutiinei-
hin kuuluu antifouling- eli myrkkymaalin 
levittäminen pohjaan. Peruste on selvä, 
leväkasvuston ja merirokon kiinnittymisen 
estäminen. Kauden lopuksi pohja putsataan 
ja sama rumba taas seuraavan kauden aluksi 
ja lopuksi.
 Näin on aina tehty. Kovin moni tuskin 
on pysähtynyt kyseenalaistamaan tapaa tai 
miettimään josko perinteisille myrkkymaa-
leille olisi vähemmän ympäristöä kuormit-
tavaa vaihtoehtoa. Samaan aikaan olemme 
kuitenkin huolissamme Itämeren heikosta 
tilasta, sinilevästä ja saasteista. Eikä ihme, 
meri on se elementti joka mahdollistaa rak-
kaan harrastuksemme.

Olemmeko osa ratkaisua vai ongelmaa
Myrkkymaaleissa käytettävät yhdisteet ovat 
haitallisia paitsi merelle ja sen eliöstölle,
myös meille ihmisille. On vaikea tehdä 
myrkkymaalia joka ei olisi myrkyllistä.

 Itämerellä ongelma on erityisen suuri, 
koska vedet ovat matalia ja veden vaihtu-
vuus hidasta. Koko Itämeren altaan veden 
vaihtuminen kestää kolmekymmentä vuot-
ta. Myrkyn haitallisuus korostuu myös siksi, 
että Itämerellä on vain muutama avainlaji, 
joista monen muun lajin hyvinvointi ja ole-
massaolo riippuu.
 Vuosien saatossa myrkkymaaleissa on 
käytetty erilaisia aineita. Aiemmin käytetty 
lyijy on nykyään kielletty, joten maaleissa 
käytetään lähinnä kuparia ja sinkkiä. Mo-
lemmat ovat suurissa määrissä haitallisia ih-
miselle ja jo pieninä pitoisuuksina haitallisia 
Itämeren eliöstölle. Erityisen vaarallisia ne 
ovat aiemmin mainituista avainlajeista rak-
kolevälle ja sinisimpukoille, vahingoittaen 
molempien lisääntymiskykyä.
 Haittavaikutusten voimakkuutta lisää 
se, että suurin osa myrkkymaaleista liuke-
nee veteen keväällä, kun vene on juuri las-
kettu vesille. Se on samalla aikaa, jolloin 
leväkasvua ei vielä ole, eikä myrkkymaalille 
siksi olisi vielä tarvetta. Mikä pahinta, juu-
ri kevät on useimpien vesieliöiden parasta 
lisääntymisaikaa. Toisin sanoen, keväällä 
myrkystä on olemattomasti hyötyä, mutta 
paljon haittaa.
 Karinkiertäjille monet myrkyttömyy-
teen liittyvät toimenpiteet ovat sellaisia, 
että seurana emme pysty niitä toistaiseksi 
toteuttamaan, koska meillä ei ole omaa te-
lakka-aluetta. Toisaalta yksittäisinä venei-
lijöinä voimme tehdä paljonkin, vaikka te-
lakka sinänsä ei olisi luonut veneen pohjan 
asiallista käsittelyä helpottavia olosuhteita. 
Tässä jutussa keskitytään pääasiassa niihin 
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Pohjan pesussa tai maalinpoistossa myrkyt päätyvät herkästi 
maahan ja sieltä mereen.



keinoihin, joihin voi ryhtyä itse ilman isoja 
investointeja.

Maalin poisto ympäristöystävällisesti
Maalin poisto veneen pohjasta on yksi työ-
läimmistä ja harmittavimmista työvaiheista. 
Maalin poistoa tehtäessä on kuitenkin syytä 
kiinnittää muutamaan asiaan erityistä huo-
miota, jotta työvaiheesta ei aiheudu haittaa 
itselle tai ympäristölle. Useimmiten maali 
poistetaan ulkoilmassa, jolloin riskin maa-
perän pilaantumisesta on suuri. Suositelta-
vaa onkin tehdä maalinpoisto suhteellisen 
tyynenä päivänä, jolloin maalin palaset ja 
pöly eivät leviä.
 Maalia raaputtaessa on huolehdittava, 
että maalia ei päädy maaperään. Maalin pa-
laset saadaan hyvin talteen esimerkiksi lait-
tamalla pohjan alle suojapeite johon palaset 
putoavat. Peitteeltä palaset otetaan talteen ja 
toimitetaan vaarallisten jätteiden vastaan-
ottopisteeseen. Mikäli kotisatamassa ei ole 
erillistä vaarallisten jätteiden vastaanotto-
pistettä, kannattaa olla kunnan ympäristö-
viranomaiseen yhteydessä ja kysyä mihin 
maalijätteen voi toimittaa. 

 On olemassa myös hiontaraappoja, ku-
ten ProScraper, joissa on imuriliitäntä. Täl-
lainen raappa on erittäin hyvä vaihtoehto, 
sillä silloin raaputuksessa irtoavat palaset 
menevät suoraan imuriin, josta ne on help-
po toimittaa vaarallisen jätteen vastaanotto-
pisteeseen. 

 Maalin hionnassa kuten raaputukses-
sakin, on kiinnitettävä erityistä huomiota 
siihen, että maalipöly saadaan talteen. Kos-
ka maalinpöly on huomattavasti vaikeam-
paa saada talteen, hionta kannattaa tehdä 
hiomalaitteella, joka on kytketty imuriin. 
Imurissa on kuitenkin kiinnitettävä huo-
miota siihen, että suodatin on tarpeeksi 
tehokas ja siten ottaa talteen kaiken maali-
pölyn. 
 Maalipöly, kuten aiemmin mainitut pa-
laset, tulee toimittaa vaarallisten jätteiden 
vastaanottopisteeseen. Näistä pisteistä saa 
tietoa kunnan ympäristöviranomaiselta tai 
kunnalliselta jätehuoltoyhtiöltä. 

 

 Veneen pohjan pesu. Veneilykauden 
päättyessä vene nostetaan ylös ja veneen 
pohja pestään. Useimmiten vesiä ei johdeta 
erilliseen puhdistusjärjestelmään, vaan ne 
joko imeytyvät maaperään, menevät asfal-
toidulta kentältä viemäriin sellaisinaan tai 
päätyvät vesistöön. Veneiden pohjien pe-
sussa syntyy suuret määrät jätevettä, joka 
sisältää samoja kemikaaleja kuin nykyisin 
käytettävät antifouling-maalit, kuten kupa-
ria ja sinkkiä. 

Sallitut antifouling-maalit
Nykyisin Suomessa käytettävät antifou-
ling-maalit, joiden teho perustuu kemialli-
sen ominaisuuteen, tulee hyväksyttää Tur-
vallisuus- ja kemikaalivirastossa (Tukes). 
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Kelluke kulmaharjassa helpottaa harjan pitämistä pohjaa 
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Ilman Tukesin hyväksymismenettelyä ja lu-
paa, maaleja ei saa myydä tai markkinoida 
Suomessa. Kupari ja sinkki ovat yhdessä ja 
erikseen yleisimmät tehoaineet nykyisissä 
Suomessa käytettävissä antifouling-maaleis-
sa. Tukesin verkkosivuilta (www.tukes.fi ) 
löytyy ajantasainen lista Suomessa hyväksy-
tyistä maaleista. 
 Markkinoilla on nykyään myös maale-
ja, joiden teho ei perustu niiden kemialli-
seen ominaisuuteen, vaan niiden fyysiseen 
ominaisuuteen. Tällaisia ovat silica-pohjai-
set maalit. 

Antifouling-maalin tarpeellisuus
Antifouling-maalin tarkoituksena on pitää 
poissa kasvusto ja erityisesti merirokko. 
Esiintyäkseen ja menestyäkseen merirok-
ko vaatii tietyn suolapitoisuuden vedessä. 
Suomessa suolapitoisuuden tulee olla noin 
kolme promillea. Käytännössä se tarkoit-
taa, että merirokkoa ei juurikaan esiinny 
Perämerellä, eikä Itäisellä Suomenlahdella, 
sillä kyseisillä alueilla vesi on vähäsuolaista. 
Antifouling-maalien käyttö ei myöskään ole 
tarpeellista eikä edes sallittua sisävesillä. 

Vaihtoehtoiset menetelmät
Veneen pohjan voi pitää puhtaana kasvus-
tosta ilman myrkkymaaleja mekaanisten 
menetelmien avulla. Tällaisia menetelmiä 
ovat muun muassa varrellisen harjan käyttö, 
perinteisen harjan käyttö (käsinpesu), var-
rellisten lastojen ja raappojen käyttö, pohjaa 

suojaavien ja pohjaa harjaavien mattojen 
käyttö, vedessä olevan harjapesurin käyttö 
tai veneen nosto ja pohjan painepesu. Ve-
nettä voi myös säilyttää maalla, sitä varten 
erikseen suunnitellulla pienvenetelakalla 
silloin kun vene ei ole käytössä. Markkinoil-
la on olemassa myös ultraäänilaitteistoja, 
jotka pitävät pohjan puhtaana lähettämänsä 
äänen ja sen aiheuttaman resonoinnin avulla.
 Moottoriveneille on olemassa enem-
män vaihtoehtoja kuin purjeveneille. Purje-
veneiden kölien vuoksi pohjaa suojaavat ja 
harjaavat matot eivät toistaiseksi ole toimi-
via ratkaisuja purjeveneille.
 Purjeveneissä toimiviksi todettuja rat-
kaisuja ovat varrelliset harjat ja lastat, ult-
raäänilaitteisto, nosto ja painepesu, sekä 
perinteinen käsinpesu vedessä.
 Vaihtoehtoiset menetelmät on todettu 
toimiviksi muun muassa monissa eri vene-
lehdissä tehdyissä testeissä. Niiden onnistu-
nut käyttö vaatii käyttöä läpi veneilykauden, 
kuitenkin vieden vain muutaman tunnin 
koko kauden ajan.

 Erityistä huomiota tulee kiinnittää poh-
jan puhdistamiseen silloin, kun merirokon 
toukat kiinnittyvät. Tämä tapahtuu Suomes-
sa tyypillisesti heinäkuun aikana. Veneilijäl-
lä on noin kaksi viikkoa aikaa pestä toukat 
pois, ennen kuin ne kiinnittyvät tiukasti ja 
kovettuvat, jolloin niiden irrottaminen on 
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huomattavasti työläämpää.
 Pidä Saaristo Siistinä ry tarjoaa jäsenil-
leen Roccopalvelun, jonka avulla pesuajan-
kohdasta saa tarkempaa tietoa. Palveluun 
voi tutustua yhdistyksen verkkosivuilla. 
 Kuten veneen pohjan kunnostuksessa 
yleensä, myös mekaanisia menetelmiä käy-
tettäessä on syytä kiinnittää huomiota sii-
hen, ettei veneen pohja ole antifouling-maa-
leilla käsitelty, jotta pesun yhteydessä ei irtoa 
haitallisia aineita vesistöön, maaperään tai 
sedimenttiin.

Pohjaharjat, -lastat ja -raapat
Pohjaharjat, -lastat ja -raapat ovat käytän-
nössä pohjan harjapesua veneen ollessa 
vedessä. Pesu tehdään yleensä joko veneen 
kannelta tai laiturilta. Harjat ja lastat ovat 
yksi käytännöllisimmistä ja halvimmista 
tavoista pestä veneen pohja mekaanisesti. 
Ne ovat oiva keino siirtyä mekaanisiin me-
netelmiin ja toisaalta myös hyvä tukikeino 
toisen mekaanisen menetelmän, kuten har-
jasmaton tai harjapesurin, rinnalla. Harjan 
tai lastan tukena on hyvä olla myös niin sa-
nottu raappa, jolla saa tiukemmankin lian 
irti, kuten esimerkiksi merirokon joka on jo 
kehittynyt toukkavaiheesta kovaksi ”kukak-
si”. Tällaisia lastoja/harjoja/raappoja ovat esi-
merkiksi Scrubbis ja Seaboostin Powerbrush.

Ultraäänilaitteisto
Ultraäänilaitteisto perusajatuksena on tehdä 
pohjasta mahdollisimman vähän houkutte-

leva alusta kasvustolle. Järjestelmän teho 
perustuu ultraääneen, joka resonoi veneen 
pohjassa ja siten estää eliöiden kiinnittymi-
sen pohjaan.
 Erityisen tärkeää järjestelmän käyt-
töönotossa on oikea asennus, ja se onkin 
hyvä antaa maahantuojan suositteleman 
ammattilaisen hoidettavaksi. Suomessa 
käytetään paljon Sonic Shield -järjestelmää, 
jota käytetään myös monissa isoissa purje-
veneissä. Järjestelmä onkin erityisen hyvä 
purjeveneisiin, joihin ei muuten ole monia 
mekaanisia vaihtoehtoja tarjolla. Järjestelmä 
soveltuu yhtä hyvin myös moottorivenei-
siin. 

Lopuksi
Ympäristöasioiden merkitys yhteiskunnas-
sa on ollut jatkuvassa kasvussa viimeistään 
1980-luvulta lähtien. Toistaiseksi venesa-
tamia ei ole katsottu ympäristölupaa vaa-
tiviksi toiminnoiksi ja vain harva kunta on 
kieltänyt veneiden huoltotoimet (maalin-
poiston) omistamillaan alueilla. Kehityksen 
suunta on kuitenkin arvattavissa.
 Tämän vuoksi veneilyväen kannattaa 
ryhtyä varautumaan tarkempaan sääntelyyn 
jo nyt. Tässä raportissa on pyritty tuomaan 
esille, että monia erilaisia vaihtoehtoja ve-
neenpohjan pitämiseksi puhtaana ilman 
myrkkymaaleja on tarjolla ja kehitteillä. 
Toimintatapojen muutos vaatii aina pon-
nisteluja. Ne kannattaa kuitenkin tehdä kun 
vastuu on annettu veneseuroille ja telakoille 
ja asioiden hoito perustuu vielä vapaaehtoi-
suuteen. Uusia lupamenettelyitä tai pakko-
keinoja ei varmasti kukaan halua.

Lähteet: Askeleet myrkyttömään veneilyyn 
- Katseet veneiden pohjiin. Haaksi Hanna, 
Gustafsson Jenny, Seppälä Janne. Pidä Saa-
risto Siistinä ry.

Kuvat: Pidä saaristo siistinä ry, 
Kaj Laaksonen

Karinkiertäjät 33

Ultraäänilaitteet estävät eliöiden kiinnityksen resonoimalla 
veneen pohjaa.



Juha Mikkonen

Idea purjehduslomasta Välimerelle syntyi 
helmikuussa. Viikko 42, eli lokakuun puo-
liväli, oli meille syyslomien vuoksi ainut 
mahdollinen. Otimme pienen sääriskin. 
Matkaan olivat lähdössä Jukka ja Virpi sekä 
Juha ja Seija.
 Kevään venemessuilla pääsin sopivasti 
tutustumaan matkatarjontaan. Sieltä löytyi 
uusi tuttavuus, pieni ja ketterä Mizzen, joka 
välittää useamman vuokraamon reissuja, 
lähes minne tahansa. Tietysti vuokraukset 
voisi tehdä itsekin netistä, mutta hinnat oli-
vat ainakin meidän tapauksessamme samat 
suoraan vuokraajalta kuin välittäjän kautta 
otettuna. Rahaliikenne toimi näin Suomes-
sa, ja jos olisi tullut ongelmia, niitä olisi ol-
lut helpompi selvitellä täällä. Kävimme heti 
messujen jälkeen sähköpostikirjeenvaihtoa, 
ja parissa päivässä meillä oli optiovaraus 
sopivaan veneeseen. Varausmaksun mak-
soimme heti varauksen jälkeen helmikuus-
sa. Loput venevuokrasta kuukautta ennen 
lähtöä ja kaikki lisäpalvelut vasta perillä ve-

nettä noutaessamme. Pienenä kuriositeet-
tina, maksoimme kaikki lisäpalvelut kätei-
sellä, kortti ei käynyt. Maassa maan tavalla.  
Lisäpalveluina ostimme noudon ja palau-
tuksen lentoasemalle, loppusiivouksen, Wi-
Fi yhteyden ja kasan ruokatarvikkeita. Eri-
tyisesti vedet, juomat ja muut raskaimmat 
kantamukset tulivat näin kätevästi venee-
seen saakka. Vuokraamolla oli englannin-
kielinen tilauslomake, jossa oli valikoima 
ja hinnat. Pientä täydennystä teimme vielä 
hyvävalikoimaisesta lähimarketista. Perä-
moottoria emme ottaneet. Se pikkuisen har-
mitti myöhemmin, kun jäimme viimeiseksi 
matkayöksi ankkuriin ihailemaan Poseido-
nin temppeliä veneestä käsin. Tuuli oli sen 
verran navakka, että kumiveneen soutami-
nen olisi ollut vähintäänkin urheilusuoritus. 
 Alkuperäinen tavoitteemme oli läh-
teä Kroatiaan, mutta kausi oli siellä loppu-
massa ennen matkustusaikaamme. Niinpä 
käänsimme katseemme kohti Kreikkaa. 
Mizzen toimitti meille tarjoukset parista eri 
venevaihtoehdoista. Päädyimme Olympic 
Yachting:in Bavaria 39 Cruiseriin. Siinä oli 
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sopivasti tilaa kahdelle pariskunnalle ja kap-
säkit viihtyivät mukavasti omassa hytissään.
 Vene oli valmistettu vuonna 2006, eli 
aika iäkäs vuokraveneeksi. Se oli kuitenkin 
erittäin siisti ja tekniikka toimi moitteet-
tomasti. Olympic omistaa kaikki veneensä 
itse ja on siksi saanut tehdä kaikki huollot 
ja korjaukset tarpeen mukaan. Useinhan 
vuokraamoiden käytössä olevat veneet ovat 
yksityisten henkilöiden tai porukoiden 
omistuksessa, jolloin korjauksista ja niitten 
kustannuksista neuvotellaan heidän kans-
saan vaihtelevalla menestyksellä. 
 Vene oli hyvin varusteltu ja alkutar-
kastuksen tukena oli kuvitettu luettelo joka 
ikisestä varusteesta sijaintipaikkoineen. 
Vastoin netissä ollutta varusteluetteloa ve-
neessä ei ollut keulapotkuria. Navigaattorit 
oli toteutettu iPadeillä, jotka löytyivät ulkoa 
ja navigointipöydältä. Ulkona auringonpais-
teessa näytön kirkkaus ei kunnolla riittänyt. 
Navionicsin reittisuunnitteluominaisuudet 
olivat vaatimattomat, tosin ei niitä noilla 
vesillä juuri kaipaakaan. Pääasia on, että ei 
törmää saareen. 
 
Matkaan
Norwegianilla on suorat lennot Helsingistä 
Ateenaan, ja ne varattiin itse ennen veneen 
sitovaa varausta. Veneellä oli optiovaraus 
sen ajan. Kone saapui aikataulun mukaan 
10:15 Ateenaan. Vastassa tuloaulassa oli 
Olympicin lähettämä taksinkuljettaja. Auto 
oli pikkuinen Toyota Avensis, mutta jollakin 
kummalla tavalla laukkumme mahtuivat ta-
kakonttiin. Meillä ei ollut erityistä kiirettä, 
mutta kuski ajoi mieletöntä nopeutta, sel-
västi yli kortin menettämislukemien, aina-
kin suomalaisella laskutavalla. 
 Onneksi pääsimme ehjänä satamaan. 
Olympic Yachtsin veneet olivat rivissä odot-
tamassa heidän toimistokatoksensa edessä. 
Siivoustyöt olivat vielä meneillään, joten 
meitä pyydettiin hetkeksi istumaan ja tarjot-
tiin odotellessa virvokkeita. Oluesta kieltäy-

dyimme, oli sen verran pitkä ja kapea lan-
konki odottamassa kapsäkkien kantamista. 
Kerroimme että lähdemme vasta seuraava-
na aamuna, jolloin henkilökunta keskittyi 
ensin samana päivänä lähteviin veneisiin. 
Saimme toimistorouvalta ennakkovaroituk-
sen lähiravintolasta kuuluvasta musiikista. 
Ja kyllä sitä kuuluikin, seuraavaan aamuun 
saakka. Kokeneemmat purjehtijat ymmär-
sivät mennä ankkuriin muutaman mailin 
päähän Sounioon.
 Siivouksen loputtua pääsimme laitta-
maan ruoka- ja matkatavaroita paikoilleen. 
Huoltomiehet kävivät vielä tarkastamassa 
tekniikan toimivuuden ja neuvomassa lait-
teitten toimintaa. Genua oli pistäytynyt pur-
jemaakarilla ja laitettiin paikalleen rullalle. 
Loppuiltapäivä ja ilta totuteltiin veneeseen. 
 

 Teimme yksinkertaisen matkan Lavrion 
– Aegina – Poros -Sounion – Lavrion. Reit-
tivalintaan vaikutti luvattu kova pohjoistuu-
li alkuviikolle. Ensimmäinen matkapäivä oli 
lähes tuuleton, joten se meni enimmäkseen 
moottoriveneilyksi. Aeginan satama oli täy-
si, ja saimme paikan, kun meille viittoiltiin 
vihannestoriveneiden väliin tyhjään paik-
kaan. Ilahtuneena valmistauduimme perä 
edellä sivutuuliparkkiin ahtaaseen väliin, 
ilman keulapotkuria. Valmistauduimme 
mooring-liina kiinnitykseen. Täydellinen 
pysäköinti, paitsi että mitään mooring-lii-
noja ei ollutkaan siinä paikassa. Vain ank-
kuroimattomia köyden pätkiä, jotka roik-
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kuivat laiturilenkeistä mereen. 
 Ei auttanut muu kuin uusi pysäköinti. 
Neronleimauksena jätettiin yksi pitkä pe-
räköysi rantaan. Big mistake! Sivutuuli vei 
meidät oitis alatuulen puolen veneiden koh-
dalle. Sitten äherrettiin, kun olimme kol-
men veneen takana poikittain. Ja jokaisesta 
meni liinoja mereen potkurin ja peräsimen 
välistä. Jotenkin siitä selvittiin vihannes-
veneiden naisistojen kanssa ilman että tuli 
naarmuakaan yhteenkään veneeseen. 
 Lopulta olimme taas laiturissa perä 
edellä, ilman ankkuria. Jukka hyppäsi kumi-
jollaan ja otti näppärästi ankkurin kyytiin ja 
lähti soutamaan. Pohjaan laskettu ankkuri-
ketju ei ollut nöyrimmästä päästä. Onneksi 
ohi ajoi joku elämäntaiteilija pienellä perä-
moottorilaivallaan ja antoi hinausapua.  
 Näin hienosti kävi ensimmäinen rantau-
tuminen, ilman keulapotkuria. Ja minä kun 
olin mainostanut miten näppärästi nuo joka 
paikasta löytyvät mooringliinat toimivat. Ai-
nut paikka jossa ne toimivat, oli palatessam-
me lähtösatamaan. Sielläkään emme pääs-
seet edes koskemaan niihin, kun palvelualtis 
henkilökunta hoiti homman puolestamme.

 Seuraavana päivänä pääsimme vaih-
tamaan varsinaiseen vierasvenepaikkaan, 
jossa oli myös sähköt ja vesi. Jukka meni 
kännykän kanssa tarkastamaan tilannetta, 
ja kun paikka oli vapaa, teimme pikairro-
tuksen ja tyylikkään peruutuksen ankkuri-
kiinnityksellä viralliselle paikalle. Laiturilla 

oli hieno tietokoneohjattu sähkö/vesipiste, 
johon piti hakea koodit satamatoimistosta. 
Emme saaneet koodeja pelaamaan, mutta 
sähköä ja vettä silti saatiin. Ennakkomaksu 
oli 39,25 € kolmelta yötä, vihannesvenelai-
turi mukaan lukien. Lähtiessämme meille 
palautettiin 25 €. Maksettavaa jäi vajaat 5 € / 
yö. Emme ymmärtäneet mistä maksoimme, 
ei sitä vissiin ymmärtänyt satamahenkilö-
kään. Pääasia että kaikki olivat tyytyväisiä.
 Aeginassa olimme tuulta pitämäs-
sä kaksi kokonaista päivää ja vuokrasim-
me vuorokaudeksi auton, jolla kiersimme 
saarta. Hyvin kreikkalaista saarimaisemaa 
ja kyliä. Keskeneräiseksi jääneitä hotelleja 
ja 2500 vuotta sitten rakennetun Apollon 
temppelin rauniot sekä arkeologinen museo 
kävelymatkan päässä satamasta. Syömässä 
kävimme ravintolassa kadun toisella puolel-
la. Tarjontaa oli koko kadun varsi täynnä.
Aeginasta jatkoimme lounaaseen Po-
rokseen. On-Off  tuulet olivat vaihteeksi 
Off -asennossa. Toki kokeilimme purjeh-
tiakin, kuuluihan se matkan luonteeseen, 
kun purjeet olivat kerran mukana vuok-
rassa. Enimmäkseen koneajeluksi se meni 
jälleen, mutta ei se matkan hauskuutta häi-
rinnyt. Pääasia oli olla merellä, ja vieläpä 
hienoissa maisemissa ja hienossa seurassa.
 Poroksen satamassa oli pari viikkoa 
aikaisemmin vieraillut trombi tai syöksy-
virtaus ukkosen yhteydessä. Osa laitureista 
oli ilman sähköä ja vettä, kun veneet olivat 
tuhonneet laituria ja sähkö/vesitolppia. Yksi 
vene oli jopa uponnut. Vapaita ja toimivia 
pisteitä olisi kyllä löytynyt, mutta meillä 
ei ollut veden eikä sähkön tarvetta. Yöpy-
mismaksuakaan ei kukaan tilanteen vuok-
si perinyt. Poros miellytti meitä satamana 
melkein enemmän kuin Aegina. Ehkä se oli 
väljyyden ansiosta. Poroksesta on ihan lyhyt 
lauttamatka mantereelle ja muitakin kuin 
veneturisteja liikkunee maisemassa seson-
kiaikana.
 Poroksesta käännyimme itään ja vas-
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tatuulimatkalle Sounioon, kryssimällä olisi 
tullut auringonlasku vastaan. Meri oli aika 
kuoppainen, vene rysähti välillä aaltojen 
väliin oikein kunnolla, Nopeutta pidettiin 
maltillisena. Sounion lahti näytti kartalta 
katsottuna suojaiselta itä -koillistuulella. Ei 
se nyt aivan aallotonkaan ollut ja puuskat 
tulivat niemen yli ja pyörittivät meitä niin 
kuin muitakin veneitä. Poseidonin temppeli 
oli komea etäämmältäkin katsottuna, myös 
iltavalaistuksessaan. Kumiveneellä souta-
malla ja pimeän lähestyessä tarkempi tutus-
tuminen jäi toiseen kertaan.

 Viimeisenä matkapäivänä tuuli oli lep-
poisa, ja kuinka ollakaan, suoraan vastai-
nen. Aikaa kun oli, nautiskeltiin aikamme 
kryssimisestä ja otettiin pakolliset purjeet 
pulleena-kuvat. 
 Olimme hyvissä ajoin rannassa ennen 
klo 17:00 takarajaa. Vähitellen tulivat muut-
kin veneet rantaan. Vain neljä jäi puuttu-
maan. Henkilökunta osasi kertoa, että yksi 
siitä seurueesta oli ajanut karille. Se on kyllä 
saavutus noilla vesillä. 
 Henkilökunta vei aiemmin tulleista ve-
neistä purjeita laiturille ja pesi jollia sekä 
huolsi perämoottoreita. Kausi alkoi todella 
päättyä. Meidänkin vene nostettiin telakalle 
jo seuraavana päivänä, kuuden muun ve-
neen kanssa. Pieni Shellin tankkiauto tuli 
tankkaamaan ja maksoimme kuskille polt-
toaineet ihan tulostetun kuitin kanssa. Sen 
jälkeen kävimme vielä syömässä paikalli-

sessa ravintolassa. Ennalta sovittu taksi tuli 
aamulla viemään meidät lentokentälle.
 Säät suosivat lämmön ja auringon puo-
lesta. Viimeisenä iltana oli mitätön sadekuu-
ro, kun olimme ravitolassa syömässä. Tuulet 
eivät sattuneet ihan kohdalleen, niinhän se 
tahtoo purjehtiessa olla.
 Kuulimme että vuokraamo aikoo myy-
dä kaikki pienet veneensä, eli 39-jalkaiset ja 
alle. Xeniakin oli jo myyntilistalla, ensi ke-
sälle sillä on vielä muutama varaus.
 Yleisvaikutelma pienestä vuokraamosta 
oli positiivinen. Ihmiset olivat ystävällisiä ja 
vene hyvässä kunnossa. Tuonne uskaltaisi 
lähteä uudelleenkin.

Mitäpä lysti sitten maksoi?
Olimme liikkeellä low season aikaan, eli 
veneitten hinnat olivat edullisimmillaan. 
Veneen vuokra oli viikolta 1035 €. Venee-
seen liittyviä lisämaksuja oli vapaaehtoinen 
omavastuun poisto 200 € ja loppusiivous 
90 €. Omavastuu vahinkotapauksessa, ilman 
sen poistoa, olisi ollut 1500 €. Makuasia 
kumman valitsee. Jollan perämoottori olisi 
maksanut 50 €. Langaton jatkuva nettiyhteys 
on nykyään yhtä tärkeää kuin hengitysilma, 
joten siitä maksettiin mielellään 50 €.
 Venepaikkamaksuja jäi maksettavaksi 
vain 15 euron verran. Normaalisesonkina 
tämä tuskin riittäisi.
 Lentokenttätaksit Lavrioon maksoivat 
40 € suuntaansa. Ruokiin, juomiin ja ra-
vintoloihin meni reippaat 400 €, tosin syö-
tävähän se on kotonakin. Auton vuokraus 
kevensi polttoaineineen kukkaroa 75 €. Ja 
veneeseenkin lorotettiin dieseliä 90 € edestä.
 Suorat lennot varasimme Norwegia-
nilta hyvissä ajoin, ja kapsäkkimaksuineen 
koko neljän hengen potti oli 1700 €. Ti-
linpäätös näytti siten kokonaisuudessaan 
3735 €. Hintaa henkilöä kohti jäi siis noin 
930 €. Luvusta puuttuu ainoastaan lento-
kenttätaksit kotimaassa. Ne riippuvat jokai-
sen asuinpaikasta.
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Ralf Klenberg

Olen käytännössä veneillyt koko ikäni, lap-
sena vanhempieni kanssa isäni puufi skarilla 
ja myöhemmin omilla veneilläni. Kulku-
muotona ollut pääosin moottorivene mutta 
2009 hän harrastus vaihtui purjeveneeseen. 
Sillä purjehdittiin viisi kesää Itämerta ristiin 
rastiin kunnes mieli taas alkoi kaipailla ta-
kaisin moottoriveneilyyn. 
 Kun purjevene viimein muutaman kuu-
kauden prosessin jälkeen oli myyty, alkoi 
sopivan venetyypin etsiminen netistä sekä 
kotimaasta että maailmalta löytääkseni kuk-
karolleni soveltuvimman vaihtoehdon. Tar-
jontaa veneistä on todella hurjasti ja onkin 
melkoinen seulominen myytävien veneiden 
tietojen pohjalta mitä ollaan oikeasti hake-
massa. 
 2014 tammikuussa päätin sitten lähteä 
ostosreissulle Italiaan. Matkaseuraksi vali-
koitui appiukko, jolla on vankka kokemus 
globaalista venekaupasta ja omiakin intres-
sejä niille.
 Olin jo valmiiksi ottanut yhteyttä pai-

kalliseen venevälittäjään, jonka kotisivut 
olin bongannut netistä. Kyseinen Valenti-
no Frosio on Valbroker-yhtiön omistaja ja 
toimitusjohtaja. Sovimme hänen kanssaan 
viikonlopun aikana kaikkiaan viiden eri ve-
neen katsastamisesta. 
 Milanon pohjoispuolelta olevassa Ses-
to Calenden pikkukaupungissa tutustuttiin 
kahteen Sealine 38S -veneeseen, mutta ne 
eivät huonosti pidettyinä vastanneet odo-
tuksiani. Illaksi ajelimme vuokra autollam-
me Varezzeen katsastamaan 2005-mallisen 
Sunseeker 41:n, mutta se oli järkyttävässä 
kunnossa. Vene oli ollut kolmatta vuotta te-
lakalla ulkona salongin ovet avoinna satees-
sa ja tuiskussa. Vene oli jokseenkin pilalla ja 
telakoinnit maksamatta, siis noin 15 000 eu-
ron edestä. Veneen omistusasiakirjat olivat 
myös erittäin epäselvät. 
 Appiukolla oli myös omana projekti-
naan ajatus tehdä tarjous venäläisomistei-
sesta, 56-jalkaisesta Princess-jahdista, joka 
oli seissyt kolme vuotta melkein käyttämät-
tömänä telakointihallissa Genovan etelä-
puolella La Spezian kaupungissa. Veneelle 
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oli kertynyt lähes 50 000 euron edestä mak-
samattomia telakointi- ja huoltolaskuja, eikä 
omistajasta ollut muuta tietoa kuin nimi ja 
puhelinnumero, joka ei vastannut.
 Seuraava kohde Sealine 38S vuosimallia 
2006 odotti laiturissa samassa kaupungissa. 
Moottoreilla oli ajettu ainoastaan 180 tun-
tia. Itse omistaja, Alessandro Franchini, oli 
vaimonsa kanssa esittelemässä venettään 
meille.
 Vene oli upeassa kunnossa, hienossa 
vahassa ja asiallisesti merkkihuollettu kuit-
teineen. Esim. kaasu-uuni oli kokonaan 
käyttämättömänä ja liedelläkin keitetty vain 
muutamat kahvit. Testasimme tekniikan 
monelta osin ja totesimme kaiken olevan 
erinomaisessa kunnossa. 
 Vene oli varustettu kattavasti ja Väli-
meren olosuhteisiin harvinaisesti kunnon 
Ebersprächer-lämmityslaitteella. Ihastuim-
me siihen oitis. Omistajan edessä pidimme 
pokkamme, ettei kaupassa hötkyillä liikaa. 
Vene oli maksanut 2007 keväällä veroineen 
347 000 euroa, ja yleisesti Suomen markki-
noilla pyyntihinnat kyseiselle vuosimallille 
ovat noin 170–180  000. Alessandro pyysi 
veneestään oli 115 000€. Vasta lentokentällä 
paluulennon lähestyessä hän hyväksyi tar-
joukseni, 100 000€
 Jo aikaisemmin oli käynyt selväksi, että 
sikäläiseen tapaan välittäjä veloittaa ostajal-
ta neljä prosenttia komissiosta ei siis myy-
jältä. Myös muista kuluista sovittiin. Selvisi, 
että veneen poistaminen Italian alusrekis-
teristä ei ole ihan simppeli juttu. Tarvitaan 
sikäläiseltä viranomaiselta ns. ”Nulla Osta”, 
joka takaa, että vene on vapaa kaikista rasit-
teista ja alvit maksettu Italiaan.
 Haluan tähdentää, että venekaupoissa 
ulkomailta on kiinnitettävä erityistä huo-
miota siihen, että arvonlisävero on mak-
settu johonkin EU-maahan. Ellei näin ole, 
voi joutua maksamaan veron uuden veneen 
alkuperäisestä arvosta, ei siis sillä hetkellä 
myytävän käytetyn veneen hinnasta. 

 Myös veneen kuljetuksesta, nostosta 
tilattavan rekan lavetille ja pesusta sovittiin 
joitakin satasia. 18-kohtainen ostosopimus, 
jonka kaikki osapuolet allekirjoittivat, oli 
erittäin yksityiskohtainen. Sovimme, että 
maksan 10 prosentin käsirahan, joka jää Va-
lentinon yrityksen haltuun, kunnes vene on 
toimitettu Varezzeen lastauspaikalle ja val-
miina rekan lavetilla lähtöön kohti Suomea. 
 Helmikuu eteni yli puolenvälin. Aloin 
jo kyselemään tilannetta sähköpostitse.
Valentino rauhoitteli, että Alessandro ete-
nee ”Nulla Ostan” kanssa. Taisin muutaman 
kerran soitellakin Italiaan, kunnes selvisi, 
ettei ”Nulla Ostaa” saada ennen kuin lop-
pumaksu, noin 60  000 euroa, on maksettu 
leasing-yhtiölle, joka itse asiassa omistaa 
veneen.
 Italiassa melkoinen osa uudehkoista 
arvoveneistä on leasing-yhtiöiden omistuk-
sessa ja veneiden haltijat maksavat niistä 
kuukausittaisen leasing-maksun. Jos sikä-
läinen leasing-vene myydään paikalliselle 
ostajalle, leasing-sopimus vaihtuu uudelle 
asiakkaalle. Varsin simppeliä. Alessandro-
kin oli hankkinut veneensä näin, sopimus-
siirrolla.
 Kun selvisi, ettei Alessandrolla ollut tar-
vittavaa summaa ja kun tämä ehdotti, että 
maksaisin puolet veneen hinnasta ennak-
koon, ajattelin jo peruuttaa koko kaupan.
Alessandro vakuutti puhelimessa vilpittö-
myyttään. Hän kertoi aikovansa ostaa ison 
huoneiston ja myyvänsä siksi veneensä. 
Seuravana päivänä lähetin maksusiirrolla 
rahat Italiaan. Sopimus ja Valentinon hyvä 
maine Euroopan veneilypiireissä vakuutti-
vat minut riittävästi asiassa. 
 Nyt asiat alkoivat edetä, vaikkakin verk-
kaisesti. Italian viranomaisten byrokratia 
iski päälle monessa asiassa. Lisäksi maan-
tiekuljetus tiemaksuineen vei aikaa yli kuu-
kauden ja maksoi runsaat tuhat euroa.
 Viimein vene nostettiin kuljetuslavetille 
Varezezza Genovan länsipuolella vappuaat-
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tona, ja Klenberg maksoi Alessandrolle lop-
pusumman veneestä kuljetusyhtiön kuor-
maamisvahvistuksen jälkeen. Itse kuljetus 
maksoi hieman yli 10.000€ Rekka kuljetti 
veneen ensin Travemundeen, mistä se rah-
dattiin laivalla Viron Paldiskiin ja lopuksi 
taas kumipyörillä Tallinnaan Piritaan. Nou-
din veneen Piritasta Baltic Boat Centerin 
teknisen tarkastuksen jälkeen 17. toukokuuta 
Suomenlahden yli kotisatamaan Helsingin 
Karhusaareen.
 Veneen nimeksi tuli M/Y Erica ja sillä 
on retkeilty nyt kolmena kesänä jokseenkin 
joka viikonloppu ja kesälomina Porvoon 
saaristossa ja Saaristo-merellä, Eestin puo-
lella Saarenmaalla, Latviassa Riikassa jne. 
Kaiken kaikkiaan loistava hankinta! FAKTA

Veneilyn eri vaiheita
• Matkaveneilyn aloittaminen vuonna  
 1958 pikkupoikana vanhempien kanssa.
• Ensimmäinen matkavene 1990 Sea Star  
 8000 FB.
• Vuosina 2000–2004 sipoolaisen navi- 
 gaatioseura Karinkiertäjät ry:n kom- 
 modorina. Valittiin toistamiseen kysei- 
 seen virkaan 2015 joka nyt jatkuu kol- 
 matta vuotta.
• Vuosien mittaan venekoko kasvoi 
 Marino Barracudaan, johon päivitti 
 uuden moottorin 2005. 
• Innostui purjehtimisesta ja vuonna 
 2009 hankki 40-jalkaisen uuden 
 Bavaria Cruiserin, jolla perhe kiersi  
 koko Itämeren useana vuonna.
• Myi purjeveneen Ruotsiin 2013.
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”Merelle on päästävä”

– Meri ja veneily on ollut minulle   
 pienestä pitäen ja sukujuuriltanikin  
 vuosisatojen takaa merkittävä osa  
 elämää, Ralf Klenberg kertoo.
 Hänen molemmat vanhempansa 
 polveutuvat Turun saaristosta, josta  
 perhe muutti 1950-luvulla 
 Helsinkiin.
– Kesäisin veneilimme vuosittain   
 Helsingistä Kemiön saarelle isovan- 
 hempieni luo.
 Nykyisin Klenbergin matkaveneily  
 on pidentynyt oman perheen kanssa  
 Itämeren eteläosiin, Tanskaan 
 saakka.
– Yleensä matkaamme Baltian ran-  
 nikkoa alaspäin ja Ruotsin rannik- 
 koa ylös. Kesäisin harva viikonloppu  
 menee kuivalla maalla, merelle on  
 vain päästävä, kelissä kuin kelissä.

Kuva: Timo Lahtinen



KOTIMAISET FINPILAR-TÄYSALUMIINISET PISTORASIAKOTELOT 
PIENSATAMIIN JA LEIRINTÄALUEILLE 

FINPILAR kestää ja pitää pintansa  meriolosuhteissa, 
materiaalina anodisoitu alumiini. 
 
FINPILAR on turvallinen.  Pistorasiakäyttö  mahdollista 
lukitun oven takaa. 

 

Markkinointi: 
Sähkötukkuliikkeet 
info@kk-sahkotukku.fi 
www.kk-sahkotukku.fi 
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Björkö  Kuva: Pia Pyhälahti

Kevätregatta  Kuva: Ira Sarlin

Matkojen varrelta
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Söderskär  Kuva: Ira Sarlin

Auringonlasku Tammiossa  Kuva: Jorma Valve
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Suomen Navigaatioliitto

onnittelee 

Karinkiertäjiä 

40v - Juhlavuoden 

kunniaksi.
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Sterisol system,
se ainoa säilöntäaineeton ihonhoitojärjestelmä.

www.sterisol.fi

www.fagerhult.fi

Stockholm

Klassiset Stockholm-valaimet sopivat moniin 

eri ympäristöihin. Tutustu koko mallistoon 

osoitteessamme www.fagerhult.fi.
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Vuosittain ilmestyvä lux&lumen on jälleen ilmestynyt
Puoliksi aikakauslehti, puoliksi valaisinluettelo, täynnä inspiraatiota!

Tilaa omaksi tai lue lisää osoitteessa: http://www.e-pages.dk/glamox/424/
Web: www.glamoxluxo.fi • Puh: 010 841 0440 • S-posti: info.fi@glamoxluxo.com
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M yymme - ostamme - vaihdamme

Aarbike Oy
Vaahteramäent ie 10

04150 Sipoo
0505566829
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Innolux Design - valaisimissa 
yhdistyy ensiluokkainen valo, 
energiatehokkuus sekä ajaton 

suomalainen muotoilu. 
Innoluxilta saat myös tyylikkäät, 

himmennettävät kirkasvalot 
kaamosväsymyksen torjuntaan.

Tutustu hyvän valon taloon:

Pasila-valaisinperhe design Juho Pasila

Ahoy, 
kotimaista valoa

horisontissa!
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Huoneistokeskus Oy LKV, Valimotie 9, 00380 Helsinki. Y-tunnus 1831315-2. 
Puheluhinnat 0207-alkuisiin numeroihin lanka- ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min  (alv 24 %).

Pyydä meidät arviokäynnille jo tänään!

/ Huoneistokeskus

Alueen aktiivisimmat 
välittäjät käytössänne  
niin mantereella,  
rannikolla kuin  
saaristossakin.

ISO KYLÄTIE 29 | 04130 Sipoo, puh. 020 780 3225

PETER FORSS
Myyntipäällikkö, LKV
puh. 020 780 3249
gsm 0400 465 495
peter.forss@huoneistokeskus.fi

JAN KLENBERG
Kiinteistönvälittäjä, LKV
puh. 020 780 3247
gsm 0400 840 879
jan.klenberg@huoneistokeskus.fi

Karinkiertäjät 52



www.k-hartwall.com
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Korrek BOAT – uusi tapa hoitaa venettä.
Korrek BOAT TFC UV-Coating on suojaava pinnoite, 
jonka teet nopeasti. 

Ensimmäisenä valmis.
Ensimmäisenä vesillä.

korrek.fi

KAIKKI SAUNAASI HARVIALTA
www.harvia.com
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Johtoteiden ylivoimaa!Johtoteiden ylivoimaa!
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Autofit Nikkilä
CW Services Oy

Pornaistentie 19, 04130 Sipoo
Puh. 010 231 2180,  

autofit.nikkila@autofit.fi

Monimerkkikorjaamo
kaikille automerkeille
M i kki

Välimerelle
purjehtimaan!
WWW.MIZZEN.FI

Vuokraamme purjeveneet Kroatiasta, 
Kreikasta ja 200 muusta 
kohteesta. Suomen laajin
valikoima.

iiro.suksi@mizzen.fi
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www.utu.eu
Sähkön ammattilainen
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Iso Kylätie 20
PL 30, 04131 Sipoo
Puh. (09) 2745 220

aineisto@silverprint.fi 
www.silverprint.fi 

Kaikki graa  set palvelut

Offsetpainatus 
Digipainatus 
Kopiopalvelu 

Suurkuvatulosteet

  
 
   
itäisellä pääkaupunkiseudulla
 
 
Valitse viiden sataman
laajasta kurssivalikoimasta

Lue lisää ja tule mukaan

LAAJASALO

KULOSAARI 

VUOSAARI

TUUSULA

JOLLAPURJEHDUSKURSSIT  
7–15 -VUOTIAILLE 

E SS T
EAST SIDE SAILING TEAM

sisältävät
uimahalliharjoituksen

toimintaa tukevat:
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laadukasta 
sähkölämmitystä
jo vuosikymmenien 
kokemuksella.

DEVI.fi | DEVI-sulanapito.fi
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Norrkullalandet @ Sipoon saaristo
LLAT N 660°° 113,94´́ LLON E 225°° 221,65´́

www.seasongtravels.fi

Unelmapuutarha  
ajatuksissa?

Ota yhteyttä.

Tilaa suunnitelma unelmiesi  
puutarhaan ammattilaiselta.

Myös taloyhtiöt, senioripuutarhat 
 ja lähiliikuntapaikat.

Monica Äijälä, viheraluesuunnittelija
www.suniplan.fi  puh: 040-5932600
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Vantaan Tuotekuljetus Oy
Puh. 040-7029554 / 040-5224433

VAIHTO- JA 

ROSKALAVAT

Talkoisiin

Rakennustyömaille

Purkutöihin

Ihan mihin vain!

Myös oksa- ja

risunoudot

Lavahinta alk.

180 €*

RAKENNUSTEN PURKUTYÖTKysy tarjous.

* Sis. lavan, tuonnin ja noudon pk-seu-
dulla. Jätemaksu veloitetaan painon ja 
jätelajin mukaan.

Karinkiertäjät 62



Vantaan Tuotekuljetus Oy
Puh. 040-7029554 / 040-5224433

?
NURKISSAMETALLIROMUASoita meidän Mikalle

p. 050-3505033
niin romut lähtee...

MAAN-

RAKENNUSTYÖT

Kiviaines

Multa- ja kuorikate-

toimitukset
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Kokoukset • Juhlat • Sauna •  Tapahtumat

Söderkullantie 701, Söderkulla • www.soderkulla.fi
010 581 3670 • info@soderkulla.fi

200 m Sipoonjoelta

Tervetuloa  Söderkullan Kartanolle!
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Långö Juhannus.

Långön laituria kalliolta nähtynä.

Långön kaakkoisrantaa.

Långön kallioilta näkymä länteen.

Kuva: Raimo Aarros

Kuva: Kaj Laaksonen
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Kuva: Kaj Laaksonen


