M A RI N E RI
1/2006

tässä numerossa

Sisältö
Sisältö ........................................................... 2
Marinerit ry lukuina ....................................... 2
Kommodorilta ............................................... 3
Vuosikokous kutsu ....................................... 5
Vuosikokous ohjelma ................................... 6
Esityslista ..................................................... 8
Toimintakertomus ......................................... 9
Muistokirjoitus .............................................. 14
Matka ja mailimestarit ................................. 19
Kevätkokous 2005 ....................................... 20
Vaalikokous 2005 ......................................... 22
Hallitus on istunut ........................................ 24
Valmennustilaisuus 2006 ............................ 26
Pelastautumiskurssi ..................................... 28
Helaeskaaderi ............................................. 31
Haaveesta tuli totta ...................................... 32
Miten siinä nyt näin kävi? ............................. 35
Marinerit 2006 .............................................. 38
Marineriveneet ............................................. 40
Marineritkalenteri 2006 ................................ 41
Hallitus ja vastuualueet ................................ 42
Myyntihinnasto ............................................. 43

MARINERI 1/2006
Jäsenlehti no 1/2006
Maaliskuu 2006
Julkaisija

Matkamoottoriveneilijöiden
Yhdistys Marinerit ry

Toimitus

Hannele Naatula
Klaus Salkola

Paino
Painos

Monikko Oy, Espoo
50 kpl

Kansikuva Perä kohti Porkkalaa
/K Salkola

Lehti ottaa vastaan toimialaan liittyviä
kirjoituksia. Jäsenkuntaa pyydettään
kantamaan kortensa kekoon lehtemme
hyväksi.

Marinerit ry lukuina
·
·
·
·
·
·
·
2

Perustamisvuosi: 1989
Yhdistysrekisterinumero: 153.691
DSCryhmäkutsunumero: 0 230 99720
Pankkiyhteystiedot: Ålandsbanken Tapiola 6601003859485
Jäsenmäärä 1.3.05: 43, joista 26 päällikköjäsentä. 15 miehistöjäsentä ja 2 kunniajäsentä
Venemäärä 1.3.05: 24, joista 21 uppoumarunkoista ja 3 liukuvarunkoista venettä
Marineriveneiden kotiseurojen lukumäärä: 17

kommodorilta

Kommodorilta
Täysin voimin kaudelle 2006

Emme ehkä usko, mutta veneilykausi 2006 on jo käynnissä. Enää ei ole aikaa
hukattavana jos aikoo selvittää kalustonsa vesille ajoissa ja sen lisäksi ladata
omatkin akkunsa avovesikauden koitoksia varten. Kevät painaa todella päälle –
etenkin kun on näin leuto talvi.

Hallitus on odotetusti istunut pääkokouksensa ja pukenut suunnitelmaksi sen,
mitä vaalikokous syksyllä edellytti tulevalta. Lupasin kaudelle 2006 perinteistä
linjaa, mutta itse asiassa, tänä vuonna toimitaan vauhdikkaammin kuin ehkä
koskaan.

Projektirahaston purku toteutuu siis sekä pelastautumiskurssin, että nettisivujen
luonnin avulla. Molemmat ovat hieno saavutus näin pienelle yhdistykselle.
Meriturvan pelastautumiskurssi on yhdistyksen puitteissa ennennäkemätön ja
(toivottavasti ei kuitenkaan) toistumaton. Toivon osallistuville menestystä ja ennen
kaikkea, että omaksuttuja taitoja ei milloinkaan tarvitsisi soveltaa käytäntöön.
Kurssi on eräänlainen sisäinen henkivakuutuksemme.

Nettisivut näkyvät ulospäin. Niitä lukee moni ja niiden avulla vaikutamme siihen,
mitä meistä ajatellaan ja miten meistä kiinnostutaan. Sivujen jatkuvuus vaatii
hieman rahaa vuosittain mutta ennen kaikkea sitä, että aktiivisesti itse käytämme
niitä mm keskustelupalstan merkeissä. Jatketaan mm. polttoainehintojen esit
tämisellä ja asiallisten matkaveneilyaiheiden käsittelyllä. Toiminta palvelee myös
keskinäistä yhteydenpitoamme – julkisuus huomioiden.
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kommodorilta

Käykää rekisteröitymässä uudelleen, sillä tietokonepaholainen on hukannut kaiken,
mitä viime vuonna saimme aikaan.

Toivoisi jäsentemme myös voivan lähettää matkakertomuksia ja vastaavaa nettiin.
Henkilökohtaiset ja yksityiskohtaiset huomiot voi jättää pois ja kiteyttää juttu sellai
seksi, jonka voisi kertoa vaikkapa naapurikaupungin pursiseuran kokouksessa.
Myös kuvia otettaisiin mielellään lisää – ei niinkään ihmisiä vaan asioita, kokemuk
sia jne.

Lehtemme jatkuu myös. Ja siihen voidaan kirjoittaa ja kuvata paljon läheisempää
aineistoa sillä rajoittuuhan lehden vaatimaton jakelu jäsenkuntaamme muutaman
pr. kappaleen lisäksi.

Orjakun parin vuoden takainen ”akka” tapetaan helatorstaina. Tämä edellyttäen,
että sää suosii meitä nyt. Helatorstai sattuu toukokuun lopulle, joten uskoisin
osallistujia riittävän. Muista tilaisuuksista on kerrottu lehdessä toisaalla.

Kangasalan kokouksessa nähdään heti maaliskuussa – tavataan siellä jollei sitten
aikaisemmin.

Klasu
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vuosikokous

Marinerit ry

Kokouskutsu

Marinerit miehistöineen ja ystävineen kutsutaan yhdistyksen sääntömääräiseen
vuosikokoukseen:

Paikka:

Pikon Taimisto Oy:n kokoustilat,
Laatoittajantie 3
Aseman teollisuusalue
Kangasala

Aika:

Lauantaina 11.03.2006 kello 16.
(kokouspäivän ohjelma alkaa kello 11 alkaen ja päättyy perinteiseen
tapaan…)

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat.

Hallitus
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vuosikokous
Marinerit ry

VUOSIKOKOUS
LAUANTAINA 11.3.2006, KANGASALA

OHJELMA

(ilmoittauduttava 4.3. mennessä)

11:00 – 13:00


Kokoontuminen hotelli Urussa, Kangasalalla
kirjoittautuminen ja huoneiden vastaanotto

11:30 – 13:15

Lounas Hotelli Urussa, hinta noin 12,5 €/ henkilö.

13:30 – 14:00

Siirtyminen Kaivannolle, hieman matkaa Pälkäneelle
ja Lahteen päin.

14:00 – 15:30

Tutustuminen Willa Kosmokseen. kts. www.willakosmos.com

15:30 – 16:00

Siirtyminen kokouspaikalle Pikon Taimisto Oy,
Laatoittajantie 3, Aseman teollisuusalue,Kangasala
(sama paikka missä oli vuoden 2004 vaalikokous).

16:00 – 17:00

Vuosikokous Pikon Taimiston toimistotiloissa.

17:00 – 19:00

Vuosikokousesitelmä, Jukka Silvennoinen:
”Kokemuksia pidemmältä venematkalta  Atlantin ylitys 2005”

19:00 –>

Marineripäivällinen Pikon Taimiston toimistotiloissa,
noin 17 € /henkilö.
 alkupaloiksi kommodorin graavia ja Bosin savulohta
 pääruokana hollantilainen talviruoka "Hutspot"
 jälkiruoka ja kahvi
 mahdolliset alkoholipitoiset juomat on laseineen tuotava itse

sen jälkeen:

Siirtyminen Sopentielle Bosin vieraaksi
 sauna Keesin vanhassa saunassa, oma pyyhe mukaan!
 yms.
 lopulta yöpyminen hotelli Urussa tai kotiin paluu…
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vuosikokous

ILMOITTAUTUMINEN VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 4.03.2006:
 ksalkola@saunalahti.fi,
 kees.bos@luukku.com,

0400 385530
0400 910010

VARAA HUONEESI:
Hotelli Urku
Kangasalantie 1108,
36200 Kangasala
Puh. (03) 3140 1300,
Fax (03) 3140 1330
Hinta 78 € / 2h huone
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Matkamoottoriveneilijöiden yhdistys

Esityslista

MARINERI RY

VUOSIKOKOUS 11.3.2006
1

Kokouksen avaus

2

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3

Kokousvirkailijoiden valinta
· puheenjohtaja
· sihteeri
· kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

4

Työjärjestyksen hyväksyminen

5

Ilmoitusasiat

6

Tilinpäätöksen 2005 esittäminen ja vahvistaminen
·
·
·
·

8

toimintakertomus
tuloslaskelma
tase
tilintarkastuskertomus

7

Tili ja vastuuvapauden myöntäminen tili ja vastuuvelvollisille 2005

8

Muut asiat

9

Kokouksen päättäminen

vuosikokous
Matkamoottoriveneilijöiden yhdistys

Toimintakertomus

MARINERI RY

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2005
Kertomusvuoden aikana yhdistys jatkoi perinteistä toimintaansa perustamis
asiakirjassa lausutussa hengessä aikaisempina vuosina omaksutulla ohjelmalla.

Marinerikalenterin tapahtumat
Vuosikokous pidettiin Porvoossa 2.4. Tutustuttiin Nissen perämoottorimuseoon ja
BH Johanssonin (mm. UTÖ 31) veneveistämöön. Kokous pidettiin Combinent
Oy:n tiloissa ja päivän aikana nautittiin lounas ja päivällinen paikkakunnan
parhaissa paikoissa. Koska Jouko Toivosen sekstantti oli edellisenä vuonna
voitettu ainiaaksi, eikä korvaavaa palkintoa ole saatu, ei kokouksessa jaettu
palkintoa. Kokouksessa oli läsnä yhteensä marineria ja vierasta.
Yleisölle avoin matkaveneilyn valmennustilaisuus järjestettiin Meritie ry:n
majalla Espoon Suomenojalla 3.4. Tilaisuudessa esitelmöivät marinerit Klaus
Salkola, Kalevi Lallukka, Timo Totro ja Mikko Maanila. Yleisöä oli paikalla
runsaasti.
Helaeskaaderi 5.8.5. suuntautui Viron Vergiin. Eskaaderille osallistui 5 Mari
nerivenettä ja yksi myöhemmin liittynyt kokelasvenekunta. Bussilla kierrettiin
Lahemaan kansallispuiston aluetta ja vierailtiin useassa erityisen kauniissa
kohteessa. paluumatkalla kolme venettä kiinnitti kyljittäin täydessä tyvenessä ja
vietti grillijuhlaa laivareitin vieressä lähes keskellä Suomenlahtea.
Juhannuksenviettoon NötMarskärissä 24.25.6. kokoontui 4 marinerivenettä.
Kesäkokoontumisen 20.8. tapahtumapaikkana oli Aspö. Tapahtuman ohjelmassa
oli tutustuminen paikalliseen historiaan, kappeliin ja luontopolkuun. Tapahtumaan
pisimmän matkan takaa saapuneena palkittiin. Paikalla oli 8 marinerivenettä ja yksi
marineriviiriä kantava moottoripurjehtija.
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vuosikokous
Toimintakertomus

Matkamoottoriveneilijöiden yhdistys

MARINERI RY

Saaristomeren syystapaaminen järjestettiin 17.9. Airistolla. Airistolla oli ohjel
massa mm. tutustuminen alueen vanhaan historiaan ja uuteen asuntomessu
alueeseen. Sataman hotelli/ravintolassa nautittiin sekä saunasta, että maitta
vasta illallisesta. Paikalla oli 7 marinerivenekuntaa.
Suomenlahden syystapaaminen 8.10. oli alkujaan suunniteltu pidettäväksi
Sipoon Kaunissaaressa, mutta tilaisuuden koittaessa siirrettiin tapahtuma
Tammisaaren Jussaröhön, joka oli juuri avattu yleisölle. Saimme tutustua saaren
historiaan, johon kuuluu luotsi ja majakkatoimintaa, rautamalmin louhintaa eri
aikakausina ja lopuksi hylätyn kaivoskylän käyttö kaupunkisodankäynnin harjoitus
alueena. Erinomainen sauna ja maittava illallinen paikallisen yrittäjän toimesta.
Paikalla oli 6 marinerivenettä.
Vaalikokous oheistapahtumineen pidettiin 19.11. Uudessakaupungissa hotelli
Aquariuksen tiloissa. Käyntikohteina olivat Bonkmuseo ja Uudenkaupungin
museo. Läsnä oli yhteensä marineria ja vierasta.
Mestarit 2005
Matkamestari 2005
Mailimestari 2005

Nimi
Timo Totro
Klaus Salkola

Vene
Marinella III
Ohta

Tulos
Pariisi (F)
3165 mpk

Tiedotus
Marinerijäsenlehti ilmestyi tammi, maalis ja marraskuussa, yhteensä 3 kertaa.
Lehden taittoon oli saatu tervetullutta apua. Lehti oli sisäisen tiedotuksen
pääasiallinen väline.
Sisäisessä tiedotuksessa hyödynnettiin myös sähköpostia. Havaittiin, että lähes
koko jäsenkunnalla on käytössään sähköposti joten puhelinsoitto tai kirje tarvittiin
lähettää vain muutamalle jäsenelle. Menettelyllä tavoitettiin jäsenkunta nopeissa
asioissa tehokkaasti ja edullisesti.
Yhdistyksen nettisivut keskustelupalstoineen saatiin ensi kertaa auki ja käyttöön.
Nettisivujen kautta pyritään hoitamaan yhdistyksen ulkoinen tiedotus. Sivuilla
olevan keskustelupalstan avulla voivat jäsenet ja muut rekisteröityneet käyttäjät
keskustella aihepiiriin kuuluvista asioista. Useita keskustelun aiheita avautui kesän
mittaan.
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Toimintakertomus

MARINERI RY
Jäsenistö
Jäsenkunnan koko pysyi kertomusvuoden aikana likimain samana. Yhdistys
menetti ensimmäisen kunniajäsenensä Aarre Virtasen ja kaksi päällikköjäsentä
heidän irrotettuaan trossinsa viimeistä kertaa maallisessa elämässään. Yhdistys
kunnioitti poistuneiden muistoa tilanteen mahdollistamilla tavoilla.

JÄSENREKISTERI
31.12.2004 lisäykset poistot
Päällikköjäsenten lkm
26
1
2
Miehistöjäsenten lkm
15
1
Kunniajäsenten lkm
2
1
Yhteensä
43
2
3

31.12.2005
25
16
1
42

VENEREKISTERI
Veneiden lkm

31.12.2005
23

31.12.2004 lisäykset poistot
25
2
4

Hallinto
Hallituksen kokoonpano ja nimetyt vastuualueet olivat seuraavat (sääntömääräiset
tehtävät on esitetty tummennettuina)
Hallitus kokoontui vuoden aikana fyysisesti kerran tammikuussa mutta piti
tarvittaessa kokouksia viestivälineiden välityksellä..
Klaus Salkola
Markku Piekkola
Mirja Kahila
Hannele Naatula
Sirkka Rajavuori
Erkki Virkelä
Kees Bos
Ulla Maanila

kommodori
varakommodori
rahastonhoitaja
sihteeri
Suomenlahden yhteyshenkilö
Saaristo ja Selkämeren yhteyshenkilö
JärviSuomen yhteyshenkilö
perinnearkiston hoitaja

Talous
Tilikausi muodostui alijäämäiseksi 552,50 euroa. Suurimman ylimääräisen
menoerän muodostivat nettisivut sekä odottamattomat huomionosoitukset.
Taloudellinen tilanne käy laajemmin ilmi tilinpäätöksestä ja taseesta.
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Muistokirjoitus

Aarre Virtanen
16.10.1930 – 15.11.2005

Kesällä 1989, hetki Marinerit ry:n
perustamisen jälkeen, soi puhelin
kotonani Tapiolassa. Möreäääninen,
hieman koppavalta vaikuttava, mutta
silti ystävällisen utelias mies ilmoitti
avaussanoikseen "MARINERI".
Tämän päälle kuului lievä naurahdus
ja sen päälle käheä yskähdys ja vasta
sitten esittely: "Virtanen Turusta,
päivää".
Nämä olivat I kunniajäsenemme, Aarre Virtasen ensimmäisen yhteydenoton
alkusanat. Sen jälkeen olemme kaikki saaneet tutustua Arskaan, kokea hänen
huumorinsa, aistia hänen veneilykokemuksensa sekä nauttia hyvän, ja lämmin
henkisen veneilyystävän seurasta. Arska hyväksyttiin jäseneksi Saksaan ja
muualle suuntautuneiden matkojensa meriiteillä ja hän oli Kaarinan kanssa
mukana yhdistyksen ensimmäisessä kesäkokouksessa Rosalassa elokuussa
1989.
Veneenä oli silloin Fjord, joka jo perinteikkäästi kantoi nimeä Virjet. Tämä sai
kuitenkin jo seuraavaksi kaudeksi väistyä kun tilalle hankittiin se marineriveneenä
parhaiten tunnettu Virjet mallia Corvette 32. Vene saatiin vappuna hädin tuskin
nähtyä, kun Virtaset jo suuntasivat keulan Välimerelle. Moni on käynyt Rohdok
sella, mutta Virtaset kävivät siellä omalla moottoriveneellään. Myöhempinä vuosina
nähtiin Virjet niin Pohjanlahdella kuin Budapestissakin ja lukuisat kerrat marineri
yhdistyksen tapaamisissa ja eskaadereilla.
Arska tunnettiin puritaanisena aamuvirkkuna. Ei niin pitkälle venynyttä illanviettoa,
etteivätkö Virjetin Cumminsit hörähtäneet käyntiin jo aamuseitsemän pinnassa
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päällikön ollessa täydessä iskussaan aluksen puikoissa kiinni. Kotimatka Turkuun
oli syytä aloittaa ajoissa, sillä Virjetin reviiri oli laaja  viikonlopun marinerikokous
ten osalta jopa Porvoota myöten.
Saarenmaan eskaaderi 1994 oli Virjetin viimeinen Arskan päällikkyydessä.
Elämän jatkuminen edellytti suurta sydänleikkausta ja Arskan voimat olivat silloin jo
lähes nollilla. Mutta henkiset voimat olivat ikuisesti vireessä. Tästä kertoo mm se,
että kun kokonainen päivä oli tehty matkaa Lehtmasta Kihnuun ja Virjet kiinnitetty
kalasataman ruosteisen imuriputken alle, sanoi Arska kyynisesti: "Koko päivä on
tässä turhaan reissua tehty, sillä mahtaako tosta tulla edes paskaakaan..."
Virjet myytiin, jotta Arska saisi terveytensä kuntoon. Meni muutama aika veneet
tömänä, jonka aikana minulta toki kysyttiin mielipidettä useammankin myytävänä
olleen veneen ostettavuudesta. Lopulta oli meren himo liian suuri ja Arska hankki
viimeisen veneensä: Delfinin. Vene oli juuri sopiva rauhalliselle veneilyuran
jäähdyttelylle, kuin hansikas merelle ikuisesti janoavan Arskan käteen.
Kunniajäsen Aarre Virtanen muistetaan yhdistyksessä nopeaälyisenä ja sana
valmiina joka hetkessä kykeni muodostamaan käsityksen esilläolevasta asiasta ja
antaa siihen oman, joskus hivelevänkin humoristisen lisäyksensä. Hänen taitonsa
kertoa asioista oli mukaansatempaava, oli kysymys sitten seuranpito odottelu
tauolla taikka vaativan matkakertomuksen esittäminen auditoriossa. Mutta ennen
kaikkea lunasti Arska paikkansa marinereiden joukossa todellisilla moottoriveneily
ansioillaan. Hänen suorituksensa olivat ylitse useimpien muiden. Virtasen marine
reihin jättämä esimerkki on hyvä peruskivi sekä yhdistyksen, että matkamoottori
veneilyn eteenpäinmenolle. Arskan muisto elää marinereissa aina.
Klaus Salkola

Virjet
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Muistokirjoitus

Juhani Karvinen
† 7.9.2005

Yhdistyksen alkuaikoina toimin
nassamme aktiivisesti mukana
ollut marineri Juhani Karvinen
on poistunut keskuudestamme
syyskuussa 2005.
Karvinen perheineen muistetaan
aktiivisena osallistujana yhdistyk
sen tapaamisissa eri puolilla
saaristoa sekä ennen kaikkea
pitkistä matkoistaan pienellä
veneellä.

Karvisen vene m/y Arja oli 7,25 x 2,70 m mittainen Marino 725 varustettuna
rekisteröintirajan tuntumassa olevalla dieselillä. Vene ei lentänyt eikä siinä ollut
paljon tilaa nelihenkisen perheen liikkua tai oleskella matkan aikana.
Aikakaudellaankin oli vene yhdistyksen pienimmästä päästä. Tämä ei haitannut
merellä oloa eikä pitkien matkojen tekoa. Päivämatkat olivat ajassakin mitattuna
pitkät.
Tärkeintä oli innostus venematkailuun ja halu nauttia merellä olosta. Tämän koin
itsekin 18.7.1990 Blå Kustenilla Fyruddenin ja St. Kallskärin välissä kun vastaani
tuli tuttu marinerivene ”Arja” matkalla Tanskasta kohti kotia. Karvisen saavutuksista
matkamoottoriveneilyn alalla ei voi syntyä kiistaa.
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Pelkän matkan teon lisäksi harrastettiin matkoilla myös kalastusta aina
verkkokalastusta myöten. Useissa tapaamisissa saivat muutkin marinerit maistaa
tuoretta lohta tai muita meren antimia.
Elämäntilanteet erkaannuttivat Karvisen matkaveneilystä 1990 – luvun alkupuolen
kuluessa. Veneeksi vaihtui pienempi kalastuskäyttöön paremmin sopiva avovene.
Mielenkiinto matkaveneilyä kohtaan ei kuitenkaan kadonnut ja Karvinen säilytti
yhdistyksemme jäsenyyden loppuun saakka.
Kerran marineri on aina marineri!
Klaus Salkola

Karvisen Jussin marinerivene Arja kuvattuna matkavauhdissa 1990 luvun alussa.
Ruorissa Karvinen itse.
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Kiitos

Lämmin kiitos Marinerit ry:lle osanotosta ja muistamisesta
Arskan poismenon johdosta.
Upeat kukat, monet muut tervehdykset, osallistumisenne
muistotilaisuuteen sekä kauniit sanat Klasun muistopuheessa
lämmittivät mieliämme ja toivat lohdutusta
suuressa surussamme.

Kaarina miehistöineen
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Matka ja mailimestarit 2005

vene

omistaja

kaukaisin kohde

mpk

Aquara

K Bos

Vergi

230

Argo

M Rajama

Maarianhamina itä

930

Elisabeth

M Piekkola

Narva

900

Helmi

H&M Naatula

Umeå

2050

Karibu II

E Virkelä

Maarianhamina länsi

1366

Marinella III

T Totro

Pariisi

2913 MATKAMESTARI

Merena

J Lintunen

Kuhmoinen

579

Nicolina

M Kahila

Naantali

490

Ohta

K Salkola

Nurmes

3165 MAILIMESTARI

Penelope

K Bos

Kalmar

2640

Saukko

M Maanila

Nurmes

2000

Tabasco

P Enarvi

Oslo



Tamore

A Holappa

Nexø

1973

Wench

K Lallukka

Katanpää

1068

(purjealus)
Jymykatti

K Koskinen

Eckerö

1134
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kevätkokous 2005

Kevätkokous Porvoossa
Perinteinen kevätkokous lauantaina 2.
huhtikuuta alkoi Marinereiden tapaami
sella Kahvila Helmissä Vanhassa
Porvoossa. Meille oli katettu maittava
ja tuoksuva kahvipöytä yläkertaan.
Hetken ihasteltuamme paikan viehät
tävyyttä istahdimme pöydän ääreen,
johon myös Nissen moottorimuseon
perustaja Nils Häggblom saapui.
Hän kertoi museon vaiheista ja kahvit
juotuamme lähdimme itse museolle
jokirantaan. Siellä Nisse kertoi
mukaansa tempaavasti erilaisten ja
ikäisten moottorien tarinoita. Monta
uniikkikappaletta hän oli saanut
entisöityä.

Perämoottorimuseon voimahahmo Nisse
Hägglund jokirannassa olevan museon edessä.

Varsinainen vuosikokous pidettiin
Oy Combinent Ab:n tiloissa.
Tutustuimme veneilyä vain kaukaa
sivuavan konepajayrityksen toimin
taan värikkään ja mielenkiintoisen
esitelmän sekä kiertokäynnin välityk
sellä. Kahviautomaatti oli vapaassa
käytössämme.
Kokouksen yhteydessä ratkottiin
Jouko Toivosen sekstantti ja se meni
Marinella III:n miehistölle, Merja ja
Jouko Toivosen sekstantti jaettiin viimeistä kertaa
sillä Totrot voittivat sen ainiaaksi.
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Timo Totrolle jo kolmatta, kertaa
jäädäkseen heille ainiaaksi.

kevätkokous 2005
Yhdistys on tällä hetkellä ilman
vastaavaa kiertopalkintoa.
Seuraava käyntikohteemme oli
Kråkössä, hieman Porvoon ulko
puolella, jossa tutustuimme BH
Johanssonin veneveistämöön.
Siellä valmistetaan UTÖtyyppisiä
veneitä. Mm. Elisabeth ja Marinett
ovat täällä veistettyjä.
Myös marinerinaiset olivat kiinnostuneen näköisiä.

Parhaillaan oli tekeillä yksi uuden
mallinen UTÖ, jota kiipeilimme
katselemaan. Veistämön omistaja

Veistämökierroksen jälkeen jo kaipa
simme ruokapöydän ääreen. Vanha

kertoi, miten tämän tyyppinen yhdis
tetty lasikuitu ja puuvene rakennetaan.

Laamannissa vietimme makoisan,
yhteisen illan päättäjäisen ja puhut
tavaa riitti pitkälle iltaan asti.

Museoitu on myös 1950 – luvun moottoriverstas – ja yhä käytössä.
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Vaalikokous 2005

Uusikaupunki marraskuussa
Iloinen joukko marinereita oli kokoon
tunut viettämään vaalikokouspäivää.
Hotelli Aquariuksen lounaspöytä notkui
herkuista ja hieman kateellisina
ruokailun lomassa silmäilimme merelle,
jossa vene silloin tällöin auringon
paisteessa lipui silmiemme ohi.
Vuosikokouksen alussa kommodori
puhui edesmenneiden jäsenten Juhani
Karvisen ja Aarre Virtasen muistolle,
jonka jälkeen vietimme hiljaisen
hetken. Muilta osin kokous sujui
tavanmukaisesti. Hallitus valittiin
kokonaisuudessaan uudelleen.
Matkamestarin titteli meni tänäkin
vuonna Marinella III:n miehistölle Merja
ja Timo Totrolle, kääntöpisteenä Pariisi.
Mailimestariksi ylettyi kommodori
Ohtansa kanssa. Matkoilla oli kyllä
Sirkkakin mukana.

Kokouksen päätyttyä esittäytyi Uuden
kaupungin merihistoriallinen yhdistys
puheenjohtajansa pitämän esitelmän
uodossa. Yhdistyksellä on vankka aine
asianharrastajien keskuudessa ja
järjestettyihin esitelmätilaisuuksiin on
yleensä tungosta.
Tämän jälkeen Joonaslokki ky:n isäntä
pari Taina Engroos ja Tapani Salonen
esittelivät Echo Pilot sonareita eli
eteenpäin näyttäviä kaikuluotaimia ja
kestäviä fenderisuojia. Heiltä saimme
myös maistuvat kahvit. Kiitokseksi
heille luovutettiin Sirkan tekemä lasinen
lokki.
Kokouksen jälkeen kiirehdimme Bonk
museoon tutkimaan tekniikan ihmeel
lisiä saavutuksia. Näyttely oli sinänsä
mielenkiintoinen ja hauskakin mutta
ennen kaikkea se opetti meille kuinka
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ammattimaisella tiedotuksella voidaan
saada mikä hyvänsä asia aivan uskot
tavan näköiseksi – jollei ihan todeksikin.
Ja seuraavaksi tutustuimme Uuden
kaupungin museoon ja varsinkin
yläkerrassa olevaan meriaiheiseen
museon osaan. Paljon kiinnostavia
tavaroita löysimme ja keskustelut
rönsyilivät mielenkiintoisesti.
Meriaiheiden lisäksi näkyi suoma
laiseen elämänmuotoon kuuluva
vallanpitäjien alituinen tarve laatia
sääntöjä ja hallintoalamaisten rajaton
kekseliäisyys näiden kiertämiseksi.
Vanhan museorakennuksen eri
huoneista tulevat savuhormit oli näet
suurella vaivalla muurattu vintillä

yhteen yhdeksi katon läpäiseväksi
piipuksi jotta aikoinaan käytössä ollut
savupiippuvero oli saatu pysymään
alhaisena eikä huoneiden lämmi
tyksestä ollut tarvinnut tinkiä.
Illallista nautimme hotelli Aquariuk
sessa maittavan joulupöydän vierellä.
Vaalikokouksen illanistujaisissa oli
osallistujilla kesän matkoista kertovia
valokuvia mukanaan muille näytettä
viksi. Tämä osoittautui mukavaksi
tavaksi jota voitaisiin jatkaa perin
teenä edelleen. Seurustelu jatkui
pikkujoulujuhliaan viettävien uusi
kaupunkilaisten joukossa. Päät
tiukasti yhdessä keskustelu jatkui
tiiviinä pitkälle yöhön.
Suuret kiitokset Ullalle järjestelyistä.
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Hallitus on istunut
Marinerihallitus piti pääkokouksensa
21.1.2006 Nummelassa Scanmess
Oy:n tiloissa. Hallitus oli paikalla
vajaalukuisesti johtuen kahdesta
sairastapauksesta mutta silti täysin
päätösvaltaisena. Kokouksessa
käsiteltiin vuoden 2005 toiminta
kertomus ja tiliasiat jonka jälkeen
käytiin käsiksi tulevan kauden toteut
tamiseen.
”Ministerinsalkut” jaettiin ja ne käyvät
ilmi toisaalla lehdessä. Jokaisella
hallituksen jäsenellä on omat tehtä
vänsä – vapaamatkustajia ei ole.
Lisäksi saamme erikoisapua hallituk
sen ulkopuoleltakin. Lissu Hellberg
on luvannut antaa apunsa kesä
kokouksen asioissa ja Yuki Kikugawa
Rajama taittaa lehden. Näille muistam
me antaa aplodit tilaisuuden koittaes
sa!
Meriturvan kurssi vaati paljon hiomi
sta. Meriturva ei ole ”auki” kuin arkisin
ja toisaalta on kurssin märkäosuuden
osallistujamäärä rajoitettu. Tämä voi
aiheuttaa harmia jollekin jäsenelle,
mutta niin hallitus, kuin koko yhdistys,
on asialle voimaton. Hallitus otti käyt
töön parhaan mahdollisen ratkaisun.
Parempi näin kuin kokonaan ilman.
Kuivasta osuudesta muistutan vielä,
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että sen osallistujamäärää ei ole rajoi
tettu. Kympillä saa kuunnella aamu
päivän luennot ja katsoa iltapäivällä
vedessä tapahtuvaa harjoittelua aitio
paikalta. Tähän kannattaa erityisesti
osallistua niiden, jotka syystä tai toises
ta eivät ole tilaisuudessa mennä
veteen. Meriturvan kurssista on paljon
kin asiaa tässä lehdessä. Sen kutsu on
aikataulusyistä jouduttu laittamaan
sähkö ja tavallisella postilla liikkeelle
ennen tätä lehteä.
Vuosikokous päätettiin viedä jälleen
Kangasalalle. Tilaisuus muistuttaa puo
lentoista vuoden takaista vaalikokousta
paitsi, että pääruoka on vaihdettu eikä
automuseossa käydä. Esitelmän pitää

hallitus on istunut
monitaitoinen jäsenemme Jukka Silven
noinen ja se käsittelee purjeveneen
matkaa Atlantin yli viime kesänä.
Esitys painottuu muuhun kuin purjeh
dukseen ja olen saanut ymmärtää, että
sellaista matkalla tosiaan riitti. Kärkyllä
oleva perheenlisäys saattaa kuitenkin
muuttaa Jukan tilanteen ja ”vara
miehistö” on valmistautunut kertomaan
aiheesta ”Kameran käyttö veneessä”.
Mutta odotamme kyllä suurimmalla
mielenkiinnolla Jukan esitystä.

kertoja. Se on Gullkronan eteläpuolella
oleva Stenskär. Paikka on useiden
veneilijöiden mielipaikkoja ja nyt
menemme ottamaan asiasta selvää
heti koululoman päättymisen jälkeen.
Kalaruokaa on ainakin tiedossa ja
luontopolku, mutta mitähän muuta?
Länsisuunnan syystapaaminen on
tänä vuonna aikaisin – heti syyskuun
alussa. Paikka onkin hieman pohjois
empana eli Katanpäässä joka ei kovin
pitkään ole ollut yleisölle avoimena.

Pidämme perinteisen valmennustilai
suuden matkaveneilystä kiinnostuneil
le. Nyt on pitopaikka siirtynyt hieman
lännemmäksi Soukan Venekerhon tiloi
hin. Vapaaehtoisia marinereita kaiva
taan paikalle vaikka vain olemaan
läsnä – tai sitten hieman auttamaan eri
asioissa.

Paikan valinta toivottavasti houkuttelee
Selkämeren jäsenkuntaa paikalle.
Suomenlahdella vuorostaan menem
me Sipoon Kaunissaareen, joka on
pääkaupungin yleisön täyttämä virkis
tysalue siinä määrin, ettei sinne kesä
kauden aikana juuri tule mentyä.

Helaeskaaderista Orjakuun on eri
kirjoitus lehdessä joten ei tässä siitä
sen enempää.
Juhannusta yhdessä viettävät mari
nerit suuntaavat keulansa perinne
paikallemme Rosalan TB – Marinille.
Jollei hirveästi sada niin kävellään
kylään ja katsotaan se viikinkimuseo.
Muutoin on ohjelma vapaa ja iloinen.
Kesäkokouspaikkaa on käyty tiedus
telemassa kesällä 2005 muutamia

Myöhäinen ajankohta antaa meille
toivottavasti kivasti tilaa laitureissa ja
toivomme, etteivät marineriveneet
olisi mitenkään vielä maissa silloin.
Vaalikokouspaikka on tarkemmin
vielä avoin, mutta alueena on Länsi
Uusimaa ja Karjaan alue. Paikka on
valittu silmälläpitäen mahdollisuuksia
päästä tutustumaan alueen teolliseen
perintöön Fiskars, Billnäs, Mustio...
Jäämme odottelemaan mitä Sirkka
löytää kokouspaikaksi syksyyn
mennessä
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Matkamoottoriveneilyn
valmennustilaisuus
Marineri! Vie tämä viesti eteenpäin omassa veneseurassasi ja tuttavapiiris
säsi. Itse olet tervetullut mukaan joko puuhamieheksi tai läsnä olevaksi
esimerkiksi onnistuneesta matkasta.
Matkamoottoriveneilijöiden yhdistys Marinerit ry järjestää jälleen avoimen
valmennustilaisuuden matkamoottoriveneilystä kiinnostuneille.
MATKAMOOTTORIVENEILYN VALMENNUSTILAISUUS
Tilaisuuden tarkoitus on valmentaa ja antaa tukea veneilijöille, jotka suunnittelevat
pitemmän venematkan suorittamista omalla moottoriveneellä. Tule kuuntelemaan
kokeneita matkamoottoriveneilijöitä aiheesta, josta vain harvalla on omakohtaista
kokemusta.
Tilaisuus on suunnattu kaikille miehistön jäsenille – yhtä hyvin vanhemmille kuin
perheen varttuneemmille nuorillekin.
Aihepiiriin kuuluu mm:
 veneen tekniset asiat
 matkan teon taktiikkaa
 sää ja merenkulkuolosuhteet ja niiden huomiointi matkalla
 psyykkiset tekijät, ihmisten toimeentulo keskenään, pitkät ajopäivät
 lapset matkaseurana
 matkabudjetti
 muonitus, muu yleishuolto ja terveysnäkökohdat
 viralliset asiat ja asiakirjat
 eskaaderimatkat
 Euroopan sisävedet, kanavat
 ym.
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Valmennustilaisuus pidetään:

Sunnuntaina 19.3. kello 13 – 18.
Soukan venekerhon kerhotalolla
”Klobben”
Soukanlahdentie 15
Espoo

Osallistumismaksuna peritään 10 € aikuisilta ja 5 € 4 – 12 v lapsilta vanhempien
seurassa. Maksu kattaa paikan päällä jaettavan sähköisessä muodossa olevan
aineiston, joka toimitetaan sähköpostilla tai paikan päällä osallistujan omalle
muistikortille. Paperimuotoista aineistoa toimitetaan erikseen sovittaessa.
Paikalla on pienimuotoinen puhvetti joten aivan kuivin suin ei tarvitse istua.
Jotta yhdistys voisi paremmin valmistautua osallistujamäärään, pyydetään mikäli
mahdollista ilmoittautumaan ennakolta.
Tilaisuus on yhtä tärkeä sekä päällikölle, että muulle miehistölle. Vaimot, miehet ja
lapset – kaikki mukaan!

Tervetuloa!
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Marineiden Pelastautumiskurssi
7.4.2006
Vuosikymmen sitten kerätty ja sittemmin hillottu projektirahasto otetaan nyt
käyttöön. Vaalikokous 2005 Uudessakaupungissa päätti asiasta ja linjasi rahat
pelastautumiskurssin toteuttamiseen. Hallitus on tammikuun kokouksessaan
laittanut asian vireille ja toteuttaa sen tulevan kevään aikana. Nyt tarjotaan
jäsenistölle mahdollisuutta osallistua muutoin hyvin kalliille kurssille yhdistyksen
tuella. Tilaisuus on ainutkertainen eikä näköpiirissä ole, että se voisi toistua.
Se on käytettävä hyväksi nyt!
Ammattimerenkulun pelastautumiskoulutus annetaan Suomessa Lohjalla olevassa
Meriturvan koulutuskeskuksessa. Kaikki merimiehet saavat vaaditun
koulutuksensa siellä. Paikalla on ajanmukainen välineistö ja tilat, jotka
mahdollistavat veden varaan joutuneen pelastautumisen harjoittelun
todenmukaisissa, mutta silti valvotuissa ja turvallisissa olosuhteissa. Altaassa voi
mm. napin painalluksesta piestä tuuli, velloa metrinen maininki, sataa ja olla
pimeää.
Laitoksen opettajat ja muu henkilökunta ovat alansa huippua maassamme.
Osallistuminen on turvallista ja tavalliselle ihmiselle mahdollista. Riittää, että
kurssille osallistuja tuntee itsensä terveeksi ja on uimataitoinen. Lisäksi on painon
ja käsivoimien oltava jokseenkin oikeassa suhteessa silmälläpitäen kykyä nousta
tikkaita.
Kurssin pohjana käytetään veneilijöille kohdistettua vakiokurssia, johon marinerit
kenties esittää pientä räätälöintiä huomioiden jäsenkunnan veneilykokemuksen,
veneet ja venematkat. Kurssi kohdistuu vedestä pelastautumiseen ja muu asiaa
sivuavakin aihepiiri jätetään tällä kertaa pois.
Kurssin aamupäivä on kuiva eli teoriaopetusta luokkahuoneessa. Ruokailun
jälkeen meille jaetaan varustus kuten koulutuksessa käytettävät puuvillahaalarit ja
kumitossut. Jokaiselle suositellaan mukaan otettavaksi pitkää keinokuituista
alusasua (kerrasto), joka lämmittää haalarin alla sekä sukat tossuihin. Nämä
kastuvat koulutuksessa. Pyyhkeet saa käyttöön Meriturvan puolesta.
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Kurssin märkä osuus suoritetaan altaassa. Täällä harjoittelemme eri pelastus
välineiden käyttöä ja toimintaa veden varaan jouduttua yleensäkin. Useimmat
veneen välineet ovat paikalla kuten pelastuslautta ja liivit.
Loppuhuipentumana on nosto ”helikopteriin” jonka päälle on sauna ja loppukahvit.
Milloin ja missä?
Aika
Paikka

Perjantai 7.4.2006 klo 8.30  n. 16.30
Merenkulun turvallisuuskeskus Meriturva, Rajapartiokaari 6, Lohja.
Tarkempi ajoohje annetaan pyydettäessä.

Kustannusten jako
Kurssi on hyvin kallis (1 650 euroa). Siitä hinnasta yhdistys maksaa 750 euroa
purkamalla projektirahaston. Loppuosa jaetaan osallistujien maksettavaksi.
Jokainen maksaa tämän lisäksi henkilökohtaiset kulunsa ja mahdollisen ruokailun
kurssipaikalla. Projektirahasto on kartutettu yhdistyksen alkuaikoina 1990 – luvulla
silloisten jäsenten jäsenmaksujen avulla.
Kurssin koko
Meriturva rajoittaa osallistujien määrän 16 henkilöön. Tämä on kurssin
maksimikoko ja samalla yhdistyksen toivoma minimikoko jotta maksettavaksi jäävä
hinta olisi alin mahdollinen.
Mainitun osallistujamäärän lisäksi voi osallistua pelkästään oppitunneille ja seurata
allasharjoituksia kuivalta maalta käsin. Tällaisten osallistujien määrää ei
käytännössä ole rajoitettu. Katso jäljempänä.
Osallistujien valinta ja tarvittaessa karsinta
Kurssiilmoitus on julkaistu sähköpostilla ja kirjeitse tammikuun lopussa. Lehden
ilmestymisaikoihin lienee oppilasvalinta märkään osuuteen jo selvillä.
Kurssille otetaan osallistujia seuraavassa suosituimmuusjärjestyksessä:
1. Yksi osallistuja jokaisesta marineriveneestä tai venekunnasta. Osallistujan ei
välttämättä tarvitse olla päällikkö itse, vaihtoehtoisesti huomioidaan myös
yksi venekuntaan kuuluva miehistöjäsen (marineri).
2. Yhdistyksen muut jäsenet (marinerit).
3. Marineriveneen vakiomiehistöön kuuluva henkilöt, jotka eivät ole yhdistyksen
jäseniä.
4. Muut, myös yhdistyksen ulkopuolisetkin henkilöt.
Kurssin järjestäjällä (Hannele) on luonnollisesti etuoikeus osallistua kurssille.
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Ryhmien 1 ja 3 sisällä suoritetaan tarvittaessa karsinta päällikkönumeron
perusteella siten, että vanhimman päällikön veneestä ilmoitettu osallistuja on
etusijalla.
Ryhmän 2 sisällä suoritetaan tarvittaessa karsinta jäsenen jäsenyysiän perusteella
siten, että pisimpään jäsenenä ollut on etusijalla. Päällikkö ja miehistöjäsenillä on
samat oikeudet tulla valituksi.
Ryhmän 4 sisällä suoritetaan tarvittaessa karsinta ilmoittautumisjärjestyksessä.
Peruutus
Mikäli maksanut osallistuja on estynyt osallistumasta kurssille, voi valitsematta
jäänyt henkilö saada luvan osallistua kurssille kurssin järjestäjän luvalla. Lupaa
myönnettäessä otetaan huomioon edellä mainittu suosituimmuusjärjestys siinä
määrin kun käytännössä on mahdollista ja kohtuullista. Kurssimaksun sopivat
asianomaiset keskenään eikä yhdistys ole asiassa välikätenä. Mikäli kurssi
peruuntuu, palautetaan osallistumismaksut maksaneille.
Kuunteluoppilaspaikat
Henkilö, joka ei halua osallistua allasharjoitteluun, voi osallistua oppitunneilla
annettavaan tietopuoliseen opetukseen ja seurata allasharjoittelua ”katsomosta”.
Tällaisesta osallistumisesta perii yhdistys 10 euron kurssimaksun ja siihen voi
osallistua ryhmiin 1 – 3 kuuluvat henkilöt. Ilmoittautuminen kuunteluoppilaspaikoille
tulisi tehdä pe 31.3. mennessä Hannelelle. Maksu kerätään kurssipaikalla.
Ruokailu
Meriturvassa on erinomainen ruokala Merituuli, jonka käyttö on järkevää myös sen
sijainnin vuoksi. Tilaisuus päätetään mukavasti loppukahvien merkeissä. Kahvin
kanssa tarjotaan suolainen kahvileipä (joka ei ole rasvainen pasteija!). Kaikkien
osallistujien tulee ilmoittautumisen yhteydessä halutessaan ilmoittautua myös
muona ja kahvivahvuuteen Hannelelle, joka tekee tilauksen ruokalaan. Sekä
ruokailu että loppukahvit ovat omakustanteiset, ja niiden hinta lisätään yhdistyk
sen osallistujalta laskuttamaan summaan. Lounaan hinta on 7,70 e ja loppukahvin
3, e.
Lisätietoja
Katso: http://www.meriturva.fi/fi/pela/koulutus.html
Lopuksi
Kerrataan vielä, että kyse on ainutkertaisesta tilaisuudesta, joka ei toistu. Mikäli
olet haaveksinut osallistumisesta tällaiselle kurssille, tee se nyt!
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Helaeskaaderi 2006
Orjaku uudelleen 24. – 28.5.
Pari vuotta sitten annoimme säälle
periksi ja peräännyimme Orjakusta jo ennen
Suomenlahtea. Tapaus johtui kovasta säästä – ei siitä, ettemmekö olisi olleet
menossa Orjakuun. Tänä vuonna menemme helatorstaina Orjakuun – uudella
yrityksellä. Kokoonnumme lähtöpaikkojen lähistöllä edellisenä keskiviikkoiltana
24.5. ja valmistaudumme aamulla lähtöön.
Helaeskaaderi lähtee helatorstaina sekä Hangosta, että Porkkalasta kahtena
osaeskaaderina. Näiden tavoitteena on yhtyä merellä Suomenlahden etelärannan
lähestyessä. Lähtöajat porrastetaan nopeusluokkien mukaisesti siten, että 1990 –
luvulla toteutunut näyttävä suoritus jälleen uusiutuisi. Nopeusluokat muodostetaan
lähtijöiden mukaisesti normaalilla tavalla.
Matkalla on jälleen yksi välisatama Dirhami tai Lehtma – ilmoitetaan myöhemmin.
Sinne saavumme torstaiiltana ja perjantaina kierrämme Hiidenmaan
itärannan ja
oikaisemme epävirallisia vesiä pitkin Orjakuun – yli 1 m veneet kiertävät etelämpää
väyliä pitkin. Orjakun ohjelma on vielä avoin, mutta ainakin siellä on komea
lintutorni kävelymatkan päässä. Eiköhän sieltä löydy sauna, museo ja vähän
muutakin kunhan selvittelemme. Paluu tapahtuu samaa reittiä lauantaina ja
sunnuntaina.
Matkan vetäjä on Markku Piekkola, joka tiedottaa asiasta myöhemmin lisää.
Markulta voi myös kysellä asioiden perään oman kiinnostuksen rajoissa.
Tämä(kin) eskaaderi on ulkopuolisille venekunnille avoin. Marinerit voivat vapaasti
tiedottaa asiasta omille veneilyystävilleen, kerhossaan ja muualla.
On myös herätetty ajatus kesäloman jatkamisesta suoraan Orjakusta nyt kun
helatorstai on aivan toukokuun lopulla. Pari venettä suunnittelee asiaa. Ehkäpä
olisi muitakin tulijoita matkalle Baltian rannikkoa pitkin Puolaan ja sieltä Saksan ja
Tanskan kautta länsirantaa tai keskeltä ylös.
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Haaveesta tuli totta
Kun veneilystä oli alkuhankaluuksien,

loa alkoi yllättäen näkyä tunnelin

useiden venevaihdosten ja monen
moisten kommervenkkien jälkeen tullut

päässä, kun edelliskeväisessä Kippari
lehdessä oli ilmoitus, että joukko

meille todellinen koko perheen harras
tus, oli aika antaa matkahaaveiden tulla

marinereita järjestäisi kesällä tuon
kauan haaveillun Ruotsin rundin.

mieleen ihan vapaasti. Kaksi niistä oli
yli muiden: ensinnäkin pitäisi päästä

Innostusta ryyditti ja mieltä sykähdytti
se tosiasia, että edellä mainitut Åke ja

kotimaan sisäjärville seilaamaan ja
toiseksi kiertämään Ruotsin eteläkärki

Matti ovat myös marinereita. Eikä siinä
muu auttanut kuin rynnistää eskaaderin

Götan ja Trollhätten kanavien kautta.

ensimmäiseen kokoukseen kuuntele
maan alustavaa matkasuunnitelmaa.

Haave Ruotsin reissusta tuntui todella
kaukaiselta, mutta utopistisinta oli

Jo ensi meetingissä kävi selväksi, että
matkan tavoitteena ei ollut kierrellä

sittenkin saada perhe lähtemään niin
”kovaan menoon” mukaan.

katsomassa nähtävyyksiä, vaan saa
vuttaa määränpää eli Kööpenhamina.

Ajoitus oli epäilemättä saanut tuulta
kippareiden Åken ja Matin kertomuk

Tämä tiesi pitkiä ajopäiviä, mikä pudotti
osan alustavassa kokouksessa olleita

sista heidän tehtyä saman matkan.

veneilijöitä eskaaderista.
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Meidän perheemme starttasi ensim
mäisenä, koska lomamme alkoi
viikkoa ennen muita. Ajelimme
Maarianhaminan kautta Gotlantiin,
ihailimme Visbyn ruusuja ja nautimme
upeista kesäpäivistä odotellen tosin jo
malttamattomina muun eskaaderin
kohtaamista.
Eskaaderiin liityttiin Memissä, Götan
kanavan suulla ja heti alkoi hurtti, mutta
hyväntahtoinen huumori räiskähdellä
veneestä toiseen. Miehistöt hitsautuivat
yhteen uskomattomalla nopeudella
ilman mitään vaikeutta, vaikka toisia
veneellisiä ei ennestään oltu tavattu
kuin muutamassa suunnittelukokouk
sessa. Mahtava yhteishenki oli yksi
koko matkan rikkaimmista kokemuk
sista. Mutta matkaan: 1800luvulla
rakennettu Götan kanava on 190 km
pitkä Memistä Sjötorpiin. Se muodos
tuu 58 sulusta: 37 sulkua ylös ja 21 alas
– on yksittäisiä, tuplia, triploja jne.
Trollhätten kanava, jossa on kuusi
sulkua, on rakennettu myöhemmin.
Molemmat kanavat sekä Götan joki,
Vänernin ja Vätternin järvet muodos
tavat 398 km vesiväylän halki Ruotsin.
Matkamme Ruotsin läpi kesti noin
viikon ja siinä olivat muutkin kuin
köydet tiukalla, mutta siitä selvittiin
onneksi vain muutamalla ärräpäällä.

Suluissa ylös ensimmäisenä kulkeneet
joutuivat kaikkein kovimmalle ja välillä
köysiä oli kiskottava ihan tosissaan.
Hellesää oli upea, mutta teki urakasta
hieman tukahduttavan. Moniportaisissa
suluissa joutui sulun reunalla välillä
juoksemaan naama punaisena jyrkkää
rinnettä ylös kiinnittämään ensin keula
köyttä ja sitten oli rynnättävä mäkeä
alas samaan operaatioon peräköyden
kanssa. Runsaslukuinen yleisö kanavi
en laidoilla sai todistaa kuuluisaa
suomalaista sisua oikein tositoimissa.
Göteborgista oli tarkoitus paahtaa
melkein suoraan Kööpenhaminaan,
mutta 15 meripeninkulman jälkeen
matka oli keskeytettävä yhtäkkiä
yllättäneen mahtavan myrskyn vuoksi.
Kaksi vuorokautta pidettiin myrskyä
Donsössä, sitten perheemme oli pakko
jatkaa matkaa, koska aika alkoi loppua
ja meidänhän piti olla takaisin Espoos
sa viikko ennen muita. Niinpä oli jätet
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meidän piti varhain aamulla suunnata
Bornholmiin, missä yövyimme. Sieltä
kohdistimme keulan kohti Itämerta ja
Öölannin eteläkärkeä, jonka peitti
auringonlaskun punaiseksi värjäämä
aavemainen sumu.
Kotimatka olikin todella kovaa ajoa,
keskimäärin 18 h päivässä, koska
tävä ”varajäähyväiset” muulle eskaa
derille, mikäli sää estäisi meitä myö
hemmin tapaamasta Kööpenhami
nassa. Sitten suuntasimme möyryä
välle Kattegatille.
Meri velloi yhtaikaa pieninä tyveninä,
jättimaininkeina ja rytisevänä risti
aallokkona – tuntui kuin se ei olisi
osannut päättää mihin suuntaa vyöryä.
Sellainen vellominen sai lähes joka
iikan voimaan pahoin niin, että välillä
oli jopa rantauduttava tasapainoelimen
hetkelliseksi rauhoittamiseksi.
Pääsimme kuin pääsimmekin aika
lähelle Kööpenhaminaa ja vielä yhden
yöpymisen jälkeen saavuimme sinne
kevyessä tuulessa ja häikäisevässä
auringonpaisteessa. Ehdimme tutustua
kaupunkiin yhden päivän ajan. Muut

moottorin jäähdytysjärjestelmä reistaili
ja meidän oli ajettava vain viittä solmua.
Siinä oppi kummasti etsimään mahdol
lisuutta ratsastaa mainingin harjalla,
joka kuljetti meitä jopa 13 solmun
nopeudella ja aina kaksi mailia kerral
laan. Hankoa lähestyttäessä tuli väki
sinkin mieleen, olisiko ajamisen tarve
vähäksi aikaa tyydytetty. Saunan ja
hyvin nukutun yön jälkeen tuli kuitenkin
taas se jokavuotinen tunne, että olisipa
reissua vielä neljä viikkoa jäljellä.
Kotiin saavuimme väsyneinä, mutta
onnellisina, sillä olihan taas yksi elä
mänhaave toteutettu. Matka oli antoisa
ja unohtumaton. Saimme uusien
kokemuksien lisäksi upeita ystäviä,
joiden kanssa suunnittelemme jo
seuraavan kesän matkoja.

eskaaderin veneet saapuivat paikalle
myöhään saman päivän iltana, jolloin

Hyvää veneilykesää meille kaikille!

oli seuraavien jäähyväisten aika, koska

Markku Piekkola
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Miten siinä nyt näin kävi?
Luonnehtisin itseäni alun perin
pesunkestäväksi maakravuksi,
joka kyllä mielellään istui toisten
veneissä, mutta jolle ei tullut
mieleenkään ostaa omaa venettä.
Vaan elämä on ihmeellistä, totesin,
kun oma vene sittenkin silloin
tällöin alkoi välähdellä mielessäni 
aluksi himmeänä kuin pilke silmä
kulmassa. Lähestyvä lama –
kuitenkin sammutti tuon pilkkeen.
Muutamaa vuotta myöhemmin eräs
ystäväni sairastui ja hän tarjosi ostet
tavaksi Bellaansa. Eikä aikaakaan, kun
huomasin olevani ensimmäisen venee
ni onnellinen omistaja. Retket tuolla
ensimmäisellä veneellä muodostuivat
vähäisiksi useastakin syystä. Heti
aluksi totesin, että veneessä pitää
olla WC ja myöskin lämmityslaite.
Muuten tuskin saisin vaimoa ja kahta
pientä poikaani innostumaan upo
uudesta harrastuksesta, josta olin
itsekin vielä hämmästynyt. Toisekseen
en tiennyt veneilystä, merimerkeistä ja
–kartoista yhtikäs mitään. Bellalla
tekemäni kolme reissua muodostuivat
siis ymmärrettävän jännittäviksi.
Ensimmäisen matkan suoritin ystäväni
Matin, vanhan merikarhun, avustuksel

la, kun haimme Bella 660:n Kruunun.
haasta ja ajoimme sen Espoon Otso
lahteen. Matti yritti parhaansa mukaan
selostaa miltä puolelta punaista tai
vihreää keppiä piti kulloinkin ajaa.
Kuulin myös käsittämättömiä sanoja
kuten ”kummeli”, ”linjataulu”, ”navigointi
” ym. sittemmin kristallisoituneita
termejä.
Toisen matkan tein ypöyksin, mutta
silloin toinen merikarhu Åke toimi lähes
suojelusenkelinäni antaen lähtiessäni
neuvoja ja yhä odottaessaan minua
palatessani kahden tunnin kuluttua
pitkältä matkaltani. Ihmettelen vieläkin
kuinka niin puutteellisin tiedoin saatoin
kiertää Otsolahdesta Lehti ja Kuusi
saaret sekä Lauttasaaren ja ilman
havereita palata takaisin Otsolahteen.
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Seuraavan matkan tein jälleen Matin
kanssa lähes ulkomaille eli Espoon
lahteen asti. Kuulin jälleen lukemat
tomia outoja termejä liittyen meri
karttaan, jossa olevia merkkejä,
viivoja ja värejä saatoin vain hiljaa
itsekseni hämmästellä. Sen arvokkaan
asian tuolla matkalla opin, että kun
seuraa merikartassa olevaa mustaa
viivaa – ohittaa kummallisen väriset
merimerkit taatusti oikealta puolelta.
Alussa mainituista syistä johtuen
luovuin Bellasta jo noiden kolmen
reissun jälkeen, mutta en suinkaan
luopunut veneilystä, kuten moni
voisi luulla. Toisen veneeni ostoa
en harkinnut sen kummemmin kuin
ensimmäisenkään. En tietenkään
tutkinut venelehteä tai kierrellyt vene
liikkeitä, vaan Matin vanavedessä
astelin ensimmäiseen veneliikkeeseeni
ja siinä se oli: Marex 24. Ja sen minä
tahdoin! Ja ostin! Tuttavuuteni tähänkin
veneeseen jäi lyhyeksi: tein sillä
vain kaksi matkaa. Navigointi
taitoni olivat edelleen niin puut
teelliset, että etäisyys merikartan
pisteiden välillä teki todella epä
varmaksi. Jouduin pysähtele
mään jatkuvasti tarkistaakseni
kompassin suunnan ja tarkis
taakseni veneen sijainnin.
Matka kesti kuitenkin ruhtinaal
liset 8 tuntia, joiden aikana pääsin
puoleen väliin Porkkalaa
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ja onneksi takaisinkin. Skarppina
piti olla koko ajan ja kyllä se ”navigointi”
jännittikin. Yllätys, yllätys – juuri tällä
reissulla ”veneilykärpänen” ja sen
ihanuus iskivät täydellä voimalla.
Palatessani huomasin oivaltaneeni sen
tärkeimmän veneilyssä: Tunsin olevani
villi ja vapaa!
Toinen eli jäähyväisreissu Marexilla
tehtiin aivan samoin ja yhtä epävar
mana, mutta onnekkaasti päästiin
takaisin Otsolahteen. Seuraavana
päivänä oli meri jäässä ja sen kesät
veneilyt veneilty eli vene oli nostettava
ylös. Ja sitten taas eikun venekaup
paan!
Veneilykuume oli jo niin korkea, että
nyt oli viimeistään saatava sellainen
vene, johon lapsillekin tulisi oma hytti
ja vanhemmille se toinen, eli vene,
jossa voisi jo asua. Jälleen Matin avus
tamana paineltiin venekauppaan ja
uuden tuttavuuteni nimi oli Nimbus 26,
jonka ostin siltä seisomalta kummem
min kursailematta.

miten siinä nyt näin kävi?
Tästä tuttavuudesta tuli edellisiä
pidempi etenkin kun saman
talven aikana suoritin saaristo
laivurikurssin. Samaan aikaan
liityin myös monien suosituksesta
maan mainioon Tapiolan Vene
kerhoon, jonka kipparikursseille
muu perhe osallistui talven
aikana. Venekerhon jäsenistä
saimme paljon ystäviä ja heiltä
todella hyödyllisiä neuvoja. Sinä
kesänä oli selvä, että koko kesäloma
vietettiin veneillen. Tämänkin veneen
kanssa tuttavuus muodostui sangen
ongelmalliseksi. Milloin palasimme
Otsolahteen Merivartioston hinaamana,
milloin kaasuvaijeri irtosi niin, että
ajelimme jo päin laituriakin. Sille kesälle
riitti siis muitakin ongelmia kuin se, että
säät olivat kylmät ja sateiset. Jälleen
alkoi mielessä kehittyä ajatus veneen
vaihdosta, sillä himo veneilyyn ei suin
kaan ollut lukuisista vastoinkäymisistä
laantunut vaan päinvastoin vahvistunut.
Olin kunnon suomalaisena valmis
uhmaamaan sateita ja myrskyjä, kun
han vain saisin alleni toimivan veneen.
Syksyllä päätin jälleen vaihtaa venettä,
mikä näin jälkikäteen ajatellen kuulos
taa nopeatahtisuudessaan jo koomise
lta. Sanomattakin on selvää, että innos
tus oli tarttunut perheeseen siinä kuin
minuunkin. Tällä kertaa emme kuiten
kaan etsineet enää isompaa, vaan
nimenomaan kunnollista, merikelpoista
alusta. Seuraavassa tammikuussa

päädyimme ostamaan Tristan 870:n,
joka sijoitettiin sisätiloihin niin, että sitä
saattoi käydä ahkerasti kunnostamassa
pitkin talvea. Uusi rakkauteni sai
keväällä nimen Elisabeth, jolla on sitten
valloitettu maailmaa jo kolme kesää.
On nähty Ruotsin maata ja Suomen
lahden rantoja unohtamatta.
Kesäelämä Elisabethin kanssa jatkuu
aina kun vain on pienikin mahdollisuus
päästä ulos merelle. Hämmästyksem
me ei tällä hetkellä ole ajatustakaan
vaihtaa venettä.
Kyllä Elisabethkin on kokenut myrskyt
ja tyvenet, vaan virheistäpä oppii. Kun
vielä muistaa olla nöyrä ja myöntää
virheensä, ei luontoa parempaa opetta
jaa olekaan. Olen oppinut kunnioitta
maan tuon mahtavan elementin voimaa,
mutta voitte olla varmoja, että meren ja
maiden valloitus veneillen jatkuu vielä
monet vuodet.
Terveisin
Markku Piekkola
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maaliskuu 11.

Vuosikokous

Kangasala

Bos

maaliskuu19.

Valmennustilaisuus

Espoo

Salkola

Huhtikuu 7.

Pelastautumiskurssi

Meriturva Lohja

Naatula

HUOMI

avoin
kaikille

toukokuu 25.28.

Helaeskaaderi

Orjaku

Piekkola

kesäkuu 23.25.

Juhannus

Rosala, TB Marin

Salkola

elokuu 19.

Kesäkokous

Stenskär

Virkelä/Hellberg

avoin
kaikille

syyskuu 2.

Syystapaaminen

Katanpää

Maanila

lokakuu 7.

Syystapaaminen

Kaunissaari/Sipoo

Kahila

marraskuu 18.

Vaalikokous

Karjaan seutu

Rajavuori

Useimmat matkaveneilijät käyttävät
vain 10% ajastaan itse matkan tekoon.
Loppuosasta fantasioidaan ja
kirjoitetaan romanttisia kirjoituksia.
– Ennen matkaa tai sen jälkeen.

Ihminen ei voi löytää
uusia valtameriä, ellei
hän uskalla kadottaa
rantaa näkyvistään.
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Hallitus ja vastuualueet
KLAUS SALKOLA
Luomanranta 26, 02440 LUOMA

kommodori

koti (09) 221 5510, GSM 0400 385 530
kommodori@marinerit.fi
MARKKU PIEKKOLA
Klaarantie 7 B 24, 00200 HELSINKI
koti (09) 802 3673, GSM 0400 416 617
markku.piekkola@painomaa.fi

varakommodori

HANNELE NAATULA
Ristiniementie 28 F 23, 02320 ESPOO
koti (09) 8129 9000, GSM 0500 451 492
sihteeri@marinerit.fi

sihteeri

MIRJA KAHILA
Liuskekuja 8 C 7, 00710 HELSINKI
koti (09) 387 7397, GSM 050 355 6471
mirja.kahila@hel.fi

rahastonhoitaja

SIRKKA RAJAVUORI
Luomanranta 26, 02440 LUOMA

Suomenlahden yhteyshenkilö

koti (09) 221 5248, GSM 040 754 3190
sirkka.rajavuori@finavia.fi
ERKKI VIRKELÄ
Rakuunatie 58 a C 55, 20720 TURKU
koti (02) 236 0522, GSM 0500 441 408
nina.virkela@schering.fi

Saaristo ja Selkämeren yhteyshenkilö

KEES BOS
Sopentie 39, 36200 KANGASALA
koti (03) 377 4066, GSM 040 910 010
kees.bos@luukku.com

JärviSuomen yhteyshenkilö

ULLA MAANILA
Koskelokuja 14, 23500 UUSIKAUPUNKI
koti (02) 841 2206, GSM 0400 860 789
ulla.maanila@luukku.com

perinnearkiston hoitaja
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myyntihinnasto
MARINERILEHDEN TOIMITUS
Klaus Salkola
Yuki KikugawaRajama
Ulla Maanila
Hannele Naatula
Markku Rajama

päätoimittaja
taittaja

Monikon yhteyshenkilö

JÄSENTUOTEVALIKOIMASTA VASTAAVAT
Markku Piekkola
Erkki Virkelä

liput, viirit ym.
uudet tuotteet

INTERNETSIVUJEN YLLÄPITO
Hannele Naatula

Myyntihinnasto
Marinerituotteita myydään jäsenille seuraavin hinnoin:
Marineriviiri
Jäsenviiri
Kangasmerkki
Pinssi
Lippalakki

20 e
20 e
3 e/kpl tai 20 e/10 kpl
3 e/kpl tai 20 e/10 kpl
13 e

Marineriviirejä, jäsenviirejä, kangasmerkkejä ja pinssejä myy Ritva Lampovaara/
Painomaa Oy, puh. (09) 4369 3104, ritva@painomaa.fi.
Lippalakkeja myy Klaus Salkola.
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