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Haukiputaan maisemallinen tunnusmerkki
meren lisäksi on ehdottomasti Kiiminkijoki.
Matkailijakaan ei voi ohittaa Haukipudasta
huomioimatta jokea ja Haukiputaan keskus-
talle se antaa aivan erityisen leiman. Vali-
tettavasti vain joen kunto on huonontunut
vuosi vuodelta ja tämä tunnusmerkki ei kai-
kilta osin ole nykyisellään
edustuskelpoinen.

Kiiminkijoki antaisi mahdollisuudet hy-
vinkin monenlaiseen käyttöön. Joen nykyi-
nen kunto estää käyttäjien ja vaikutusalu-
eella asuvien kannalta kuitenkin sen hyö-
dyntämisen sillä tavoin kuin se voisi antaa
mahdollisuuksia.

Turvetta ja suomutaa

Jo ohi kulkijat voivat todeta sillalta ala-
juoksulle päin katsoessaan joen
rehevöitymisen tunnusmerkit. Kaislikot
valtaavat yhä suurempia osia jokiuomasta.
Jotkut ilkeämieliset puhuvat jopa
lääseiköstä, joka lilluu hitaasti kohti Perä-
merta. Ja tottahan onkin, että kun jokeen
sukeltaa, se on kuin suomutaan hyppäisi.
Osin se kuuluu joen luonteeseen. Kulkee-
han joki soisen valuma-alueen läpi. On kui-
tenkin selvää, että metsäojitus (josta ei tut-
kimusten mukaan ole ollut juuri mitään
hyötyä, haittoja ei ole edes ilmeisesti tut-
kittu) ja turvetuotanto on lisännyt huomat-
tavasti joen humuspitoisuutta ja
ravinnekuormitusta. Siitä kärsivät eniten
juuri joen alajuoksun asukkaat, jotka eivät
kuitenkaan juuri hyödy edellä mainituista
toimista. Hitaasti virtaava jokisuisto on

Kiiminkijoesta Haukiputaan tunnusmerkki
erittäin herkkä ekosysteemi, jota on help-
po horjuttaa.

Suunnitelmat joen kunnostamiseksi

Kiiminkijoen kunnostamiseksi on tehty
ilmeisesti useitakin suunnitelmia, joissa on
huomioitu joen eri osia ja osa-alueita. Ke-
väällä järjestettiin kunnantoimistolla
ideointitilaisuus, jossa yritettiin löytää yh-
teisiä säveliä ja uusia ideoita
Kiiminkijokisuun moninaiskäytön paranta-
miseksi. Kaislikon niittämisestä on tehty
kuntalaisaloite. Tilaisuudessa todettiin kui-
tenkin, että koko kaislikon niittämiseen
liittyy erittäin suuria uhkia ja toisaalta ny-
kyinen kaislikko ohjaa joen virtaamaa
ruopattuun väylään, joka näin pysyy pa-
remmin auki. Asiantuntijoiden esitys
kaislikon osittaisruoppauksesta saattaa olla
parempi ratkaisu. Sen mukaan kaislikkoa ei
kokonaan leikattaisi, vaan siihen jätettäisiin
saarekkeita, jotka näin sitoisi edelleen joen
pohjaa ja ohjaisi samalla virtaamaa. Tässä
asiassa on lienee parempi kuunnella asian-
tuntijoita ennen kuin ryhdytään kovin suu-
riin toimiin. Hyvää tarkoittavassa toimin-
nassa saatetaan tehdä karhunpalvelus koko
joen alajuoksulle, jos pahimmat uhkakuvat
sitten toteutuvat.

Vierasvenesatama

Samassa tilaisuudessa keskusteltiin pal-
jon myös veneilymahdollisuuksista ja nii-
den parantamisesta. Jossain suunnitelmissa
on vierasvenesatamaksi suunniteltu sillan ja

kirkon väliin jäävää rantaa. Sinänsä se kun-
nan palveluiden kannalta olisi varmaankin
hyvä paikka. Mutta myös siihen liittyy
useita kysymysmerkkejä, kuten esimerkik-
si rakentamis- ja ruoppauskustannukset ja
siihen rakennetun sataman ja väylän pysy-
vyys. Miten joen virtaamat tuovat siihen
massoja. Paikka on perusteltu sillä, että
kunnan palvelut olisivat lähellä ja se toisi
yhä voimakkaasti kasvavan venematkailija-
joukon  myös Haukiputaalle. Sinänsä erit-
täin kannatettava asia. Haukiputaan
telakkayhdistys on tehnyt jo aikaisemmin
esityksen kunnalle, että vierasvenesatama
voitaisiin hyvin sijoittaa Santaholmaan,
telakkayhdistyksen hallinnoiman alueen
yhteyteen, johon se olisi mahdollista tehdä
erittäin edullisesti. Tätä vaihtoehtoa ei si-
nänsä ole kumottu, mutta usein on vedot-
tu siihen, että satama olisi kaukana kunnan
palveluista.  Jos kuitenkin verrataan muita
perämeren kuntia ja kaupunkeja, ei niissä-
kään varsinaiset kauppapalvelut ole aivan
vieressä, vaikka satama olisi lähes keskellä
kaupunkia. Esimerkiksi Kemissä on erit-
täin hyvä, ellei Perämeren paras, venesata-
ma, Ulenin ranta, lähes keskellä kaupun-
kia. Se on ehdottomasti jokakesäinen
käyntipaikka. Siitä kaupat ovat kuitenkin
aivan yhtä kaukana kuin Santaholmasta
olisi keskustan palveluihin.
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Pursisanomat
Haukiputaan Pursiseura
ry:n vuosijulkaisu
Toimitus:
Risto Viinamäki, Jari
Ylönen, Esa Huovinen ja
Eero Aho
Sivunvalmistus: Toimitus
Paino: Suomenmaa

Puheenjohtajan palsta

Tammikuussa satoi paljon lunta
ja seuraväki nukkui karhununta.

Kyllä se kevät tulla jöllöttää,
kun jaksaa tässä vaan köllöttää.

Kun aurinko jo nousi vähän,
joku ajatteli silloin tähän

Kyllä sitä hiukan hiihtää pitää
Vaikka avovedet mielissä itää

Niinpä tehtiin lasketteluretki
Syötteellä vietettiin pieni hetki

Suksi suihki suuntaan jos toiseen
Tottuuko koskaan menoon moiseen

Kesällä aiottiin kunnostaa majaa
siispä talvella piti jo tarpeita ajaa

Renne ihan karhulta näytti
Kun mobilistiturkkia käytti

Sai turkki hieman uutta ehostusta
Ja pintaansa valkoista tehostusta

Kun laudat vähän värjäsi sitä
Mutta haittaako tuo - mitä?

Talkoissa sai kyllä hyvin syödä
Ja leikiksikin saattoi vähän lyödä

Ei tarvinnut huutaa - leipää tuokaa
koko ajan oli tarjolla oikiaa ruokaa

Siinä kyllä vähän ranta kaikui
Kun majalla Sirkan ääni raikui
Puut silloin listain päälle kaatui

Ja tuore maali vähän siinä maatui

Tavaraa paloi pitkin rantoja
Ja Pekka teki pitkiä kantoja

Meni silloin väki vähän kauemmaksi
saha oli saanut ryypyn tai kaksi

Mutta maja on nyt tosi hyvä
Kaikille siitä kumarrus syvä

Samalla tuli paljon koivurankaa
Ja Veikolle haavaan pikilankaa

Mukava on edelleen leirillä olla
Vaikka onkin pohjassa yksi jolla

Yhä sitä kuitenkin etsiä täytyy
Kun se vieläkin pohjassa räytyy.

Sukellusleiriä voi edelleen pitää
Jos maalla ukkonen alkaa itää
Silloin on hyvä olla poissa tieltä
Ja löytää itsensä Röyttästä sieltä

Merivartiosto leirillä lautan aukaisi
Joku sitten siinä itsekseen laukaisi

Siellähän voisi vaikka yötä olla
tilavampihan se on kuin jolla

Sinä yönä lautta laski - nousi
Nätisti siinä aalloilla sousi

Aamulla outo vene lahdella lillui
No Pussisen paattihan siinä killui

Elojuhlayössä sattui eteen kanto puun
Ja katkaisi Jukalta kylkiluun

Tarvittiin liimasidettä ja pullo jallua
Niin saattoi Jukka tansseihin tallua

Tansseissa ei voinut kumartaa syvään
Se vaikutti imagoon, muutoin niin hyvään.

Kun aikaa kului päivä tai kaksi
Muuttui kylki jo paremmaksi

Meinas syksyllä joltakin paleltua omat
Niin ne olivat jo sinisen somat

Se  laituri oli niin tiukkaan saatu
Solmuissa kun oli ihan oma laatu

Mutta niin se syksy saa ja minä en
Näin nyt synkkänä ajattelen

Aivan turhaa on murheet ja huolet
Kyllä joskus sattuu Amorin nuolet

Vaikka auringosta näkyy nyt vain häivä
kuluu pari viikkoa, niin pitenee jo päivä.

Siispä ilo siivittäköön tätä juhlaa
En sanojani enempää nyt tuhlaa

Toivotan näin kaikille vain hyvää iltaa
Yhdessä käykäämme ystävyyden siltaa

Kuinka monella meistä vanhemmis-
ta on hyvä omatunto, kun pysäh-
dymme miettimään olemmeko osoitta-
neet riittävää kiinnostusta lastemme
harrastuksia kohtaan. Itseni kyllä
soisin kernaasti kykenevän antamaan
enemmän aikaa omien nuorteni harras-
tusten tukemiseen. Moni vanhempi
katsoo tehneensä riittävästi, kun kus-
kaa autollaan jälkikasvunsa harraste-
paikalle ja maksaa jäsenmaksut, sekä
mahdolliset muut harrastuksesta ai-
heutuneet kustannukset.

Lapsella saattaa kuitenkin olla ai-
van toisenlaiset ajatukset. Harrasta-
maan voi kulkea myös omin neuvoin,
kuten minun ikäluokkani tottui teke-
mään. Kyydityksiä ja uusia varusteita
tärkeämpää saattaisi monessa tapauk-
sessa olla yhdessä tekeminen, van-
hemman mukanaolo lapsen omassa
harrastuksessa. Parhaassa tapauksessa
koko harrastus saattaa olla yhteinen.
Eikä sen vanhemman tarvitse välttä-
mättä olla oma isä tai äiti. Pääasia on,
että joku vanhempi henkilö pitää lasta
niin tärkeänä, jotta ”uhraa” omaa ai-
kaansa hänen harrastukseensa.

Haukiputaan Pursiseuran, ensi ke-
sälle suunnittelema, ohjelma tarjoaa
erittäin hyvän mahdollisuuden kokeil-
la kevytvenepurjehdusta koko per-
heen voimin. Vesillä aloittelijoiden
kanssa ollessamme on mukana hyvä
olla mahdollisimman monta ”turva-
venettä”. Ei niinkään todellisen varan
takia, kuin mahdollisesti jollalla kaatu-
van lapsen kokemuksen keventämi-
seksi. Moni lapsi hätääntyy jos tur-
vallinen aikuinen ei heti olekaan läsnä,
pienen vahingon sattuessa, eikä sitten
enää vapaaehtoisesti jollaan astu.
Myös laiturilla on hyvä olla aikuisen
vastaanottamassa ensimmäisiltä pur-
jehduksiltaan palaavaa lasta. Ne il-
meet kyllä muistaa lopun ikänsä. Kai-
kissa näissä tehtävissä on lasten van-
hemmilla tai isovanhemmilla luonteva
tapa ottaa osaa oman lapsensa harras-
tukseen.

Veneily on ehdottomasti koko per-
heen ja samalla myös kaiken ikäisten
harrastus. Pienimmät veneilijät opet-
televat vasta kävelemään, vanhimpien
askelta jo vuosien lyhentäessä. Silti
viihdymme, tai ehkäpä juuri sen takia,
kaikki samoissa tilaisuuksissa samoilla
nuotiotulilla. Mikäpä sen luontevampi
paikka, tiedon siirtämiselle sukupol-
vilta toisille, kuin pursiseuran grilli-
katos tai seuran laiturin edustalle kan-
nettu penkki, jolla usein istumme kat-
se merellä harhaillen.

Se kiireettömyys, mikä rannassa
vallitsee, odottaessamme saunan läm-
piämistä tai arvuutellessamme hori-

Koko perheen
harrastus

sontissa lähestyvän veneen ni-
meä, on vertaansa vailla. Nykyi-
nen elämänrytmi on niin
kiireistä että joillekin oravan-
pyörään juuttuneille on joka iki-
nen hetki oltava jotain ”oikeaa”
tekemistä. Pursiseuran majalla
se on korvattavissa vaikkapa
käsitiskillä tai sitten
polttopuiden teolla, monelle ny-
kyihmiselle arjen rutiineista
poikkeavalla toiminnalla, silti oi-
kealla tekemisellä. Siellä voi
työtön, tai työn äärimmilleen
väsyttämä kokea kuuluvansa sa-
maan joukkoon, kokea
yhteisöllisyyden kantavan voi-
man.

Miten tähän kummalliseen
porukkaan sitten pääsee Useim-
mat perheet liittyvät seuraamme
lasten harrastuksen kautta.
Jollaleiriltä tai jollakoulusta on
lapsi saanut parantumattoman
kipinän ja siinä tulee sitten van-
hemmat kaupanpäällisenä. Tämä
on huomattavasti järkevämpi
tie, kuin se että ostetaan iso
vene ja lähdetän merelle kokeile-
maan onko perhe lopulta kiin-
nostunut merellisestä harrastuk-
sesta. On virheellinen käsitys,
että Pursiseuraan voivat liittyä
pelkästään veneen omistajat.
Meidän perustehtäviimme kuu-
luu tarjota nuorille mahdollisuus
myös merellisiin kokemuksiin,
seuran omistamalla koulutus-
kalustolla. Tarvitaan pelkästään
aito kiinnostus seuramme jolla-
toimintaan ja pieni talkoopanos
vanhemmilta, siitä koko perheen
yhteinen purjehdusharrastus voi
alkaa.

Uudetkin harrastajat lämpi-
mästi tervetulleeksi toivottaen:

Jari Ylönen

Risto Viinamäki

MUISTUMIA
VUODELTA 2002

MERILEIRI
Merileiri nuorille Iin

Röyttässä  17.-20.7.

-purjehdusta
-merenkulkutaitoja

-leirielämää
Nuoret ja huoltajat joukolla

mukaan!

TTTTTAPAPAPAPAPAHTUMA-AHTUMA-AHTUMA-AHTUMA-AHTUMA-
KALENTERISTKALENTERISTKALENTERISTKALENTERISTKALENTERISTAAAAA
 POIMITTU POIMITTU POIMITTU POIMITTU POIMITTUAAAAA

17-18.5.
Santaholman tukikohdan

kunnostustalkoot

Kesäkuu
Pusrjehduskoulut

7-8.6.
Siivoustalkoot

Röyttässä

14.6.
Jäsentapaaminen

Röyttässä

ELOJUHLAT
Iin Röyttässä

2. elokuuta 2003

Elokuu
Pusrjehduskoulut

8-10.8.
Ouluregatta ja Zoomien

SM kisat

Syksy 2003
”Uimakoulut” ja kunto-

uinti Jatulissa

16.11

Syyskokous

22.11.
Pikkujoulu aikuisille

30.11.
Pikkujoulu lapsille
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Viinirunoja

Pursiseuran 30-v juhlatilaisuudessa oli juhlivaa seuraa onnittelemassa mm. kuntaministeri Martti
Korhonen ja TUL:n Oulun piirin johtoa.

Meri-Oulun edustajina Osmo Hekkala ja Pentti Auranaho onnittelemassa juhlivaa seuraa.

Haukiputaan Pursiseuran
30-vuotisjuhla Pohjolaopistolla

Puheenjohtajan
tervetuliaissanat

Paikalla oli koko joukko ystä-
viämme lähialueiden pursiseuroista
sekä muista harrastejärjestöistä
omista jäsenistämme puhumatta-
kaan. Mitäs siinä sitten muuta
kuin juhlimaan. Puheenjohtajan ly-
hyiden tervehdyssanojen jälkeen
oli ohjelmassa Kvartettiesityksiä
Haukiputaan Mieskuoron toimes-
ta. Meriaiheisten kappaleiden luo-
ma tunnelma oli niin aito, että sa-
lissa saattoi ajoittain aistia jopa
meren suolaisen tuoksun.
Seuramme kunniapuheenjohtajan
Kauko Liedeksen suusta kuulimme
katsauksen seuran perustamiseen
ja toimintaan. Sitten siirryimme
tunnelmissamme Savonlinnaan,
oopperajuhlille, Sauli Saarelan esit-
täessä yksinlaulua. Sauli saa
satamassakin kaiken toiminnan
pysähtymään päästämällä laulunsa
valloilleen, eikä siinä
sähkövempaimia tarvita. Seuraava-
na astui Piimäperän Ponnistuksen
Osmo Hekkala puhujakorokkeelle
ja oli juhlapuheen vuoro. Siitä oli
ministeri Korhosen helppo jatkaa,
josko hän mieluisesta aiheesta pu-
humaan päästessään juuri helpo-
tusta tarvitsikaan. Kaikkien pu-
heista oli helppo päätellä sekä ai-
heen että tilaisuuden olevan lähellä
sydäntä, siksi sujuvaa ja mieluista
kuultavaa puhe oli.

hyllyjen koristeeksi tai käsis-
sämme kulumaan. Vielä sokeriksi
pohjalle, lämpimiä sanoja,
sielumme sopukoihin talletettavak-
si.

Herra ministeri, arvoisat kutsu-
vieraat, hyvät ystävät – minulla on
ilo ja kunnia – Haukiputaan
Pursiseuran tuoreena puheenjohta-
jana – toivottaa teidät lämpimästi
tervetulleeksi tähän pursiseuramme
30 vuotis juhlaan. Olemme ko-
koontuneet paikalle, jolla on pitkät
ja kunniakkaat perinteet. Lähistöllä
on sijainnut Maunun saha, joka toi
leipää silloisten Sahankyläläisten
pöytään, vuodesta 1863 vuoteen
1908.  1956 tällä paikalla on aloit-
tanut toimintansa Pohjolan Opisto,
jonka taustatekijöinä olivat Väinö
Voinmaan Säätiö ja Työväen Sivis-
tysliitto. 1970 opisto siirtyi
SAK:n omistukseen ja parhaillaan
opiskelijoita oli vuosittain lähes
2000. Viime vuodet tätä paikkaa
on hallinnoinut Oulun Setlementti
ry. ja nyt on näköpiirissä toimin-
nan lakkaaminen. Näin ajat muut-
tuvat ja pakottavat ihmistä sopeu-
tumaan kulloinkin vallitsevaan ti-
lanteeseen. Meidän Pursiseuramme
on tässä mittakaavassa varsin nuo-
ri, vasta ensimmäisen sukupolven-

vaihdon edessä oleva.
Taataksemme seurallemme  pitkän
ja kunniakkaan historian, kuten täl-
läkin paikalla on, meidän täytyy
pysyä mukana muuttuvassa yh-
teiskunnassa ja kyetä vastaamaan
meille esitettäviin haasteisiin

Lukiessani vanhoja vieraskirjoja
ja muita selostuksia seuramme toi-
minnan alkuvaiheista, voin vain
ihailla sitä yhteishenkeä, joka aktii-
visten toimijoiden keskuudessa on
vallinnut. Meidän on hyvä vaalia
tätä henkeä, joka on syntynyt yh-
teisissä ponnistuksissa seuran pe-
rustaa rakennettaessa. Kunnian-
osoituksena seuran perustaja-
jäsenille ja toiminnassa pitkään
mukana olleille olemme aloittaneet
Röytän tukikohtamme 22v. huol-
lon ja lisäpanostuksen
Optimistijolliin painottuvaan nuor-
ten purjehduskoulutukseen.
Seuramme toiminnassa meillä kai-
killa on erinomainen mahdollisuus
osoittaa kykymme saavutuksiin,
joita tulevat polvet voivat aikoi-
naan ihailla.

Välillä lahjottiin ansioituneita
seuramme jäseniä, Pentti Pussista,
Kauko Liedestä ja Esa Huovista
pienillä muistoilla ja vilpittömillä
kiitoksilla heidän pyyteettömästä
työstään seuramme hyväksi.

Kahvin vielä maistuessa suussa,
kuulimme jälleen, Olavi Aholan ja
Reino Ruuskan säestäessä, Sauli
Saarelan yksinlaulua. Tämän miehi-
sen äänen jälkeen, ikään kuin
kontrastin korostamiseksi, saimme
kuulla todella heleän naisäänen.
Leila Ukkola lausui runoja, yleisön
ollessa hiljempää kuin koskaan,
siksi vaikuttava oli Leilan esitys
hänen kohotessaan perunanvartena
kohti taivasta. Kaunein näkemäni
ja kuulemani perunanvarsi. Taitaa
nousta runon hinta, purjehdusleirin
keittiössä, koko päivän tiskeihin.
Sitten lavalle astuivat varsinaiset
veitikat, siis Purren omat pojat.
Taisi olla tippa monen naisen sil-
mäkulmassa kun köörin suusta
kuultiin laulelmia merimiehen nai-
sista ja ikävästä, ei ihme että
Purren Pojilla on niin viehättävät
vaimot. Herrasmiehiä kun ovat,
kuivasivat lopuksi naisten silmät,
laulamalla vähän railakkaampiakin
lauluja. Taisivat muuten kertoilla
omista reissuistaan, siksi todelta se
laulanta kuulosti. On sitä aikoinaan
pitänyt hempeästi kotona laulaa-
kin, josko omia tarinoita olivat.

Lopuksi seuramme varapuheen-
johtaja Vesa Ojala lausui päätös-
sanat, vieraita vuolaasti kiitellen.

Opiston juhlasalissa oli tiivis tunnelma, yli seitse-
mänkymmenen juhlavieraan ja lukuisan esiintyjä-
joukon täyttäessä pöydät viimeistä paikkaa myöten.
Tilaisuuden arvoa oli omiaan lisäämään Kunta- ja
alueministeri Martti Korhosen liittyminen kutsu-
vieraiden joukkoon. Samassa pöydässä istui myös
pursiseuralaisten vanha tuttu Osmo Hekkala, mies
jonka aloitteesta koko joukko perämeren alueen
pursiseuroja on saanut alkunsa.
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Leirin nuorentunut emäntäjoukko. Maija Veikkola (vasemmalla), Leila Ukkola, Maria Ojala-Ahokas,
Kaisa Ollikainen, Sirpa Ylönen.

Osa leiriläisistä yhteispotretissa. Etualalla leirin purjehduskilpailun mitalistit, keskellä mestari Suvi
Ukkola, vasemmalla toiseksi tullut Jaakko Kropsu ja oikealla kolmanneksi kiihdyttänyt Heja Länsman.

Seuran junioritoiminta pyörähtää
jälleen käyntiin kesää odotellessa.
Uusia tuulia ja ideoita seuran
junioritoimintaan on haettu talven
aikana esimerkiksi Suomen Purjeh-
tija Liiton ja Varalan urheiluopiston
järjestämältä junioriohjaaja
kurssilta. Sieltä haetun opin lisäksi
olemme ideoineet muiden Oulun
alueen purjehdusseurojen kanssa
tulevaa kesää ja vaihtaneet ajatuk-
sia. Tietenkin menneistä kesistä
aina opitaan ja pyritään pistämään
paremmaksi.

Tulevana kesänä olisi tarkoitus
kehittää seuran organisaatiota eri-
tyisesti juniori toiminnan osalta ja
saada jatkuvuutta toimintaan.
Perus ajatuksena on uusien
junnujäsenien saaminen purjehduk-
sen pariin ja jatkaa liikkumista ja
yhdessäoloa myös talvella. Monet
junioripurjehtijat ovat ehtineet jo
kasvaa ulos optimistijollasta. Jat-
kuvuutta seuran kevytvene-
purjehdukseen tuo seuraan
investoidut kaksi uutta Zoom 8
jollaa. Zoom 8 on aivan uusi
kevytveneluokka koko Suomessa.
Zoomeja päästään sitten heti jäiden
lähdettyä kokeilemaan ja niitä var-
masti, muun muassa Kiiminkijoella,
tavataan ahkerassa käytössä.

Junioritoiminta käynnistyy kun
alamme kevään aikana herätellä
vanhoja ja uusia harrastajia
talvihorroksesta. Starttaamme ke-
sän purjehdus harjoituksilla, joita
on tarkoitus pitää pari kertaa vii-
kossa, aina kunnes lumi tulee uu-
destaan. Harjoituksiin on
tevetulleet edistyneemmät jollailijat
aina tiistai iltaisin. Torstai iltoina
on vuorostaan vasta-alkajille tarjol-
la purjehdus opetusta. Myös
viimekesästä suosittu jollakoulu on
aikeissa järjestää. Jollakoulu on 7-
12 vuotiaille suunnattu purjehduk-
sen alkeiskurssi, joka järjestetään
16-20.6.

Haukiputaan pursiseuran ja alu-
een muiden pursiseurojen yhteis-
työnä järjestettävät viikoittaiset
keskiviikkokisat ovat kaikille avoi-
met kevytvenekisat. Kisat on tar-
koitettu kaikille kevytveneluokille,
eikä omaa jollaakaan ole pakko
omistaa. Leikkimielisiä keskiviikko-
kisoja on tarkoitus järjestää koko
kesän ajan. Kisojen myötä seurojen
välinen yhteistyö tulee varmasti

JUNNUASIAA

Kesänä 2002 juhlittiin Merileirin
30-vuotista historiaa. Paljon on
elämä muuttunut kolmenkymme-
nen vuoden aikana. Näin on tehnyt
myös merileiri. Vuosien saatossa
merileiristä on tullut monipuoli-
sempi, kiinnostavampi ja hauskem-
pi paikka, olit leiriläisenä tai
talkoolaisena. Merileirillä opetetaan
lapsille ja nuorille purjehdus- ja
merimiestaitoja. Saahan merileiriltä
myös muitakin mukavia kesä-
kokemuksia, toimintaa järjestetään
vesihiihdosta polttopalloon ja
rantasaunasta leiridiskoon.

Leiriläisenä minäkin aloitin. Pik-
kupoikana eräänä kauniina kesäpäi-
vänä olin menossa tapaamaan ka-
vereita naapuriin ja tiedustele-
maan mitä ilkeyttä tänään keksi-
tään. Yllätykseksi löysin ystäväni
pakkailemassa pelastusliivit päällä
kumisaappaita reppuun.
Hölmistyneenä kysäisin syytä
moiseen pakkaamiseen. Merileirille,
kaverini haastoivat ja pyysivät läh-
temään mukaan. Kiinnostus heräsi
välittömästi. Juoksin oitis kotiin
kysymään äitiltä ja isältä lupaa.
Lupa myönnettiin ja parin tunnin
kuluttua olin matkalla Iin röyttään.
Siitä alkoi minun ensimmäinen
Merileiri, josta tuli ikimuistoinen.
Olin ollut jos jonkinmoisilla lasten-
leireillä ja reissuilla, mutta kesäleiri
saaressa oli minulle jotain uutta.
Sain paljon uusia kokemuksia ja
muutaman uudentäväkin. Lipun-
nostoa ja laskua, leirihuutoja,
jiippejä ja jollankaatoa. Välillä oli
merivartiosto tai palokunta kerto-
massa toiminnastaan. Hauskaa oli
maalla ja merellä, ja välillä tuntui
olevan ilmassakin. Taisinpa ottaa
välillä mittaa laituristakin. Jolla
vaan meinasi hajoita, kun tömäytin
sillä päin laituria niin lujaa kuin
opparista irti sain. Olin kuulemma

MERILEIRI KESÄN KOHOKOHTANA
hieman vilkas leiriläinen ja aina pa-
han teossa, mutta se leinee huhu-
puhetta. Tuosta lähtien olen lähes
joka kesä ollut merileirillä, siitä tuli
minulle kesän kohokohta. Paljon
on kertynyt mukavia muistoja joita
vieläkin mielelläni muistelen.

Kesä kesältä purjehdus- ja
merimiestaidot alkoivat olla parem-
min hallussa. Optimistijollakin jäi
pieneksi. Taitoa karttui sen verran,
että aloin toimia leirillä ohjaajana.
Kuten moni muukin jollasta ulos
kasvanut kaverini teki. Olen aina
ottanut haasteet rohkeasti vastaan
ja pian huomasin olevani osa leiri-
henkilökuntaa jakamassa vastuuta
ja toteuttamassa onnistunutta lei-
riä.

Merileirillä kuten  kaikilla muil-
lakin leireillä on kaikilla omat teh-
tävänsä. Ohjaajia, apuohjaajia, ensi-
apu vastaava, saunamajuri, keittiö-
väki, yleismies Jantunen, leiri-
päällikkö ja tietenkin tärkeimmät
eli leiriläiset. Tähän päivään men-
nessä olenkin ollut jokaisessa näis-
tä rooleista, paitsi keittiöön minua
ei ole päästetty muuta kuin syö-
mään. Suurimman ja mielenkiintoi-
simman haasteen olen saanut vas-
tuullisesta leiripäällikön virasta. Se
miten olen tehtävässä pärjännyt
saa jokainen arvioida itse. Yksin ei
kuitenkaan leiripäällikkö leirihenkeä
luo. Siihen tarvitaan joukko luotet-
tavaa ja asiantuntevaa väkeä ympä-
rille. Parhaan palkinnon leirillä mu-
kana olemisesta saa kesällä, kun
näkee leiriläisten nauttivan ja
hommien toimivan.

Merileiristä on tullut oleellinen
osa minunkin kesänviettoa. Kesät
jolloin en ole päässyt paikalle ovat
olleet kovin tyhjän tuntuisia.
Viimekesän juhlaleiri meni armeijan
harmaissa, mutta jos ensi meri-
leirille eivät minua päästä niin jou-

dun alkamaan sotilaskarkuriksi.
Saataisiinpa merivoimatkin paikalle
antamaan havaintoesitystä. Tällä
hetkellä tuntuu, että olen kasvanut
Merileirin henkeen ja vereen niin
tiiviisti. En varmaan
viisikymppisenäkään malta pysyä
poissa. Olenkin varma, että saam-
me tulevana kesänä nauttia
hauskasta ja onnistuneesta Meri-
leiri 2003:sta.

Taneli Ojala

korostumaan ja tätä myötä saamme
myös näkyvyyttä koko purjehdus
harrastukselle.

Heinäkuun lopulla perinteinen
Merileiri 2003 tulee olemaan var-
masti monen lapsen ja nuoren ke-
sän kohokohta. Leirille uutta pot-
kua tuo varmasti uudet Zoom 8
jollat. Viime vuoden leirin päätyt-
tyä olemme välittömästi käynnistä-
neet Merileiri 2003:n
suunnittelemisen. Leirin onnistumi-
sen kannalta oleellisia asioita on
pyritty parantamaan entisestään.
Kalustoa on kunnostettu ja leiri-
ohjelmaa parantamaan entisestään.
Leiriläisten ja leirihenkilökunnan
turvallisuus on otettu entistä pa-
remmin huomioon. Ainoita asioita
mitä ei merileirillä pysty paranta-
maan on mainio ruoka ja sää johon
on hankalampi vaikuttaa.

Kesä mennä jolkottaa purjehdus
puuhien parissa, mutta talvi saa-
puu väistämättä. Junioritoiminta ei
kuitenkaan lopu vesien jäätyessä.
Viikoittaisia harjoituksia jatketaan
niin pitkään kuin sormet tarkenee,
jonka jälkeen kalusto huolletaan
talviteloille. Aloitamme ”halli-
kauden” Haukiputaan urheilu ti-
loissa. Sählyä, jalkapalloa ja muuta
kivaa, tietenkin myös uuden uima-
hallin myötä pidämme vesihommat
mielessä ja veneilijälle elintärkeää
uimataitoa yllä. Edistyneimmille
purjehtiolle on tarkoitus pitää tal-
ven aikan oppitunteja purjehduk-
sesta ja tarkastella seuraavaa kesää.
Talven aikana  järjestetään varmasti
erillaisia tapahtumia ja retkiä.
Lasketteluretkeä tai makkaran
paistoa saaressa. Näissä merkeissä
olisi tarkoitus odotella seuraavaa
kesää.

Kaiken tämän toteuttamiseen
tarvitaan paljon työtä, joten van-
hempien talkooapu tulee olemaan
kultaakin kalliimpaa. Kourallinen
puuhamiehiä ei tahdo aina riittää.
Tarvitaan paljon asiasta innostunei-
ta ihmisiä, jotka ovat valmiit myös
sitoutumaan eri tehtäviin. Uskon
meidän yhdessä saavan paljon ai-
kaan tulevana suvena, joten haluan
jo nyt kiittää kaikkia panoksesta
nuorisotyön hyväksi. Kesäisiä tuu-
lia kaikille ja tavataan vesillä.

Nuorisotoimintajaosto
Taneli Ojala
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Uusi purjehduskausi tekee
taas tuloaan. Veneiden huolto-
ja kunnostustyöt ovat alkamas-
sa sekä venesatamissa että
merivartioasemilla. Kaikkien ve-
sillä liikkujien onkin syytä kiin-
nittää erityistä huomiota kalus-
ton kuntoon, koska huollon
laiminlyönti on alkukesän mer-
kittävin syy meripelastus- ja
avustustehtäviin. Tyypillisin
avuntarpeeseen johtanut syy
on polttoainesuodattimen
tukkeentuminen.

Vene tulee myös varustella
huolellisesti ennen purjehdus-
kautta. Tärkeimpiä varusteita
ovat pelastusliivit, asianmukai-
sesti huollettu sammutin, riittä-
vä määrä eri tarkoituksiin sopi-
via köysiä ja tietysti ankkuri.

Jotta kevätkunnostus kävisi
helpommin eikä mitään unohtui-
si, kannattaa jokaisen tehdä
omaan veneeseensä räätälöity
muistilista tarvittavista huolto-
ja tarkastuskohteista sekä luet-
telo tarvittavista varusteista.
Tämän listan mukaan veneen
voi ”katsastaa” ennen ensim-
mäistä merimatkaa.

Meri-
vartioston
tervehdys

Myös kipparin on hyvä har-
joituttaa itsensä ja miehistönsä
”iskukuntoon”. Merenkulun ja
merimiestaitojen kertaaminen
kuuluu olennaisena osana
veneilykauteen valmistautumi-
seen. Kipparin tulee myös huo-
lehtia omasta ja miehistönsä
kunnosta – alkoholi ja veneily
eivät sovi yhteen.

Joskus kuitenkin
huolellisimmillekin veneilijöille
tulee ongelmia. Niistä tulee il-
moittaa mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa, jotta apu ehtii
paikalle ajoissa. Meripelastus-
asioissa kannattaa soittaa meri-
pelastuksen hälytysnumeroon
0204 1000. Virpiniemen meri-
vartioaseman puhelinnumero on
020 410 7930.

Toivotan Oulun merivartio-
alueen puolesta kaikille lukijoille
oikein antoisaa veneilykesää
2003! Merivartiosto pyrkii omal-
ta osaltaan vaikuttamaan siihen,
että kesästä tulisi turvallinen ja
”hyvän tuulinen”.

Matti Kropsu

Merivartioston opastustilaisuus nuorille merileiriläisille.

Purjehdusleirillä 2002 perehdyt-
tiin pelastuslautan oikeaan käyt-
töön ja pelastusliivien huolellisen
päälle pukemisen tärkeyteen Meri-
vartioiden asiantuntevassa opas-
tuksessa. Ensiksi laukaistiin M/S
Uivelon pelastuslautta. Seuraavaksi
näimme havaintoesityksen lautan
oikeaan asentoon kääntämisestä ja
lauttaan nousemisesta, yksin sekä
avustettuna. Ei näyttänyt homma
liian helpolta kokeneenkaan esittä-
mänä, mutta Veikkolan Pekka sai
jo todella pinnistellä suoriutuak-
seen tehtävästä. Sama mies joka
ottaa talon räystäästä kiinni ja

Merivartiosto on  ollut kiitettävästi mukana lähes kaikilla
Pursiseuran järjestämillä Purjehdusleireillä jakamassa valistusta
tuleville merenkäviöille.

Pelastuslautta harjoitukset
pyörähtää katolle. Vaikeusastetta
oli kylläkin lisäämässä paksut
pelastautumispuvut, jotka toivotta-
vasti ovat päällä myös tositilan-
teessa. Kuinka vaikeaa se olisikaan
jos vesi olisi kylmää ja meri
möyryäisi ympärillä. Kyllä kannat-
taa harjoitella. Tämän havainto-
esityksen jälkeen oli lasten vuoro
kokeilla lauttaan nousemista
pelastusliivit yllään. Siinä onnistut-
tuaan saivat lapset sitten kokeilla
veteen hyppäämistä ilman liivejä,
vedessä sitten puettiin liivit uudel-
leen päälle. Kun jalat eivät yltäneet
pohjaan oli pelastusliivin pukemi-

nen yllättävän vaikeaa, vaikka vesi
oli lämmintä eikä tarvinnut suotta
hätäillä. Siinä nähtiin miten vaike-
aan tilanteeseen joudutaan, jos
huonosti puettu liivi luiskahtaa
päältä tai jos veteen joutuu tyystin
ilman liiviä. Jotta lautan laukaisus-
ta saataisiin irti kaikki mahdollinen
hyöty, ja ehkä hivenen huviakin,
päätti osa leirin ohjaajista yöpyä
merelle ankkuroidussa pelastuslau-
tassa. Toivottavasti kukaan luki-
joista ei joudu sitä tositilanteessa
tekemään, mutta meidän nuorisom-
me saattoi siitä harjoitusmielessä
jopa nauttia.

Satama- ja laituripaikkoja                        Venepaikkatiedustelut
Villenniemi
Satamatoimikunta

Katiska Heikki
puh. 5471 327

Pussinen Aatos
puh. 5400 304

Halosenniemi
Kylätoimikunta
-Kolju

Lepikkö Veikko

Väänänen Heikki
puh. 5400 700

Haukiputaan Telakkayhdistys
-Santaholma

Viinamäki Risto
puh. 5472 011

Pussinen Pentti
puh. 5471 551

Haukiputaan kunta
Kalasatamat:
-Kiviniemi
-Martinniemi
-Häyrysenniemi
Ympäristöpalvelut
puh. 8874 364
Pasi Haapakangas
puh. 0400-183 767 Huom! Venepaikkoja rajoitetusti vapaana.
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Sähkönsaanti
Röyttän
laiturissa.
Röyttän satamaan on syk-

syllä asennettu uudet
sähköpisteet, joihin käy

ainoastaan ns.euro-pistoke
(vastaava kuten

esim.asuntoautoissa) ja
urosmallisena.

Sähkön käyttöä varten voi
lunastaa koko kauden

voimassaolevan tarran hin-
taan 15 •

Mauri Kangasluomalta
(m/s HETA)

Päiväkohtainen sähkön-
käyttömaksu on 2 •, joka
suoritetaan paikalla oleviin

lippaisiin.

Hyvää veneilykesää
toivottaa

Röyttätoimikunta.
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Pursiseuramme on päättänyt jär-
jestää, lähinnä lapsille ja nuorille
tarkoitettuja, harjoituskilpailuja

Kiviniemen sataman lähistöllä,
yhteistyössä alueen muiden venei-
lyseurojen kanssa. Rata tullaan si-
joittamaan siten, että kilpailuja on
helppo seurata aallonmurtajalta kä-
sin. Sovimme tällaisesta harjoitus-
kilpailujen sarjasta, joista osa pi-
detään iissä, jo kesällä 2002 Iin
Meriseuran kanssa ja talven aikana
olemme sopineet myös muiden
alueen pursiseurojen mukaantu-
losta. Haukiputaan Pursiseuran ja
Iin Meriseuran lisäksi joukkoon on
ilmoittautunut jo Patelan Ven-
neilijät, Oulun Työväen Pursiseu-
ra, Varjakan Vene ja tietysti myös
Kellon Vene. Lisää kilpailuhenkisiä
veneilijöitä odotetaan myös muista
lähialueen seuroista.

Keskiviikot 11 ja 25.6 sekä 13
ja 27.8 kisaillaan siis Kivi-
niemessä, päävastuun järjestelyistä
ollessa Haukiputaan Pursiseuralla.
Patelan Venneilijät ovat luvanneet
suojaisemman Taskisen rannan toi-
mivan kilpailujen varapaikkana,
mikäli liian kovat tuulet eivät mah-
dollista toimintaa Kiviniemessä.
Silloin päävastuu järjestelyistä siir-
tyisi luonnollisesti patelalaisille.
Alustavan tiedon mukaan me kil-
pailemme Taskisenrannassa ainakin
23.8, kun Patelan Venneilijät jär-
jestävät Venetsialaisten yhteydessä
kevytvenekisat. Iissä on tarkoitus
ottaa mittaa toisista purjehtijoista
4 ja 18.6 sekä 6.8. Elojuhlien yh-
teydessä 2.8 on tarkoitus kisailla
jo virallisissa kilpailuissa, Oulun
Merenkävijöiden ja Iin Meriseuran
isännöidessä kevytvenekilpailuja
Praavan lahdella Iissä.

Kilpailuissa tulemme näkemään
lukuisia Optimistijollia, Zoom8-
jollia sekä E- jollia.

Harjoituskilpailujen tarkoitukse-
na on  lisätä lasten ja nuorten roh-
keutta osallistua virallisiin
purjehduskilpailuihin kevytvene-
luokissa. Samalla saavat kilpailujen
toimihenkilöt tarpeellista harjoitus-
ta myös virallisten kilpailujen jär-
jestämiseksi. Toivomme paikallis-
ten veneilijöiden edesauttavan har-
joitusten onnistumista
huomioimalla pienet purjehtijat ja
heidän tarpeensa.

Tulevan kesän veneilytapahtu-
mien onnistuminen, sekä niihin
osallistuvien hyvät muistot, var-
mistavat Kiviniemen vakiinnut-
tavan asemansa yhtenä perämeren
alueen merkittävimpänä veneily-
satamana.

Kevytveneille harjoituskilpailuja
Eskaaderi 2003 toteutetaan

leppoisassa perhepurjehdushenges-
sä. Eskaaderille ovat tervetulleita
niin moottori- kuin purjeveneet.
Eskaaderin järjestää Perämeren piiri
ja reitin kokonaispituus on noin
160 mpk.

Retkelle voivat osallistua veneili-
jät, joiden kotiseura kuuluu Perä-
meren piirin. Näitä ovat: Tornion
Veneseura, PURSI-82 Tornio, Ke-
min Purjehdusseura, Kemin Työvä-
en Pursiseura, Kemin Moottori-
venekerho, Iin Meriseura, Hauki-
putaan Veneilijät, Haukiputaan
Pursiseura, Kellon Vene, Patelan
Venneilijät, Oulun Merenkävijät,
Oulun Purjehdusseura, Oulun Työ-
väen Pursiseura, Varjakan Vene,
Hailuodon Veneilijät, Raahen
Purjehdusseura, Raahen Meriseura,
Kallan Purjehtijat, Gamlakarleby
Segelförening, Kokkolan Purjehtijat
ja Kokkolan Venekerho.

Etappisatamat

Ma 23.6.03: Kokoonnutaan
Kemin Uleninrantaan klo 18.00
mennessä

Ti 24.6.03: Kemi - Kuivaniemen
Vatunginnokka n. 23 mpk

Ke 25.6.03: Kuivaniemi - Kellon
Kiviniemi n. 26 mpk

To 26.6.03: Kiviniemi - Hailuo-
don Marjaniemi n. 20 mpk

Pe 27.6.03: Marjaniemi Raahe n.
25 mpk

La 28.6.03: Raahe Kalajoki,
Konikarvon kalasatama n. 38 mpk

Su 29.6.03: Kalajoki - Kokkolan
Mustakari n. 27 mpk

Osallistumismaksu ja
ilmoittautuminen

Osallistumismaksu 50 • tulee
maksaa to 5.6.2003 mennessä Han-
delsbanken tilille: 313130-1142454.

Ilmoittautuminen tapahtuu netti-
sivulla olevalla lomakkeella.

www.om.oulu.fi/eskaaderi.htm
Merkitse pankin lisätietokent-

tään Veneen ja kipparin nimi.
Osallistumismaksua vastaan:
· Reittipistesuunnitelma GSM
· Kipparikokoukset aamuisin klo

9.00.
· Eskaaderi 2003-viiri oikeaan

saalinkiin.
· Etappisatamien satamamaksun,

laiturisähkön, roskapalvelu ja
WC- ja suihkun käytön, sekä
saunan saunallisissa satamissa.

· Tunnistenauha kaulaan.
· Meripelastusalus seuraa

eskaaderia koko matkan. Kok-
kolasta voi palata halutessaan
p/v Hauen vanavedessä Kellon
Kiviniemeen.

· Satamien tarjoamat yllätykset.

Päättäjäisillallinen?

Voitaisiin ajatella yhteistä päät-
täjäisillallista GSF:n Pursiravinto-
lassa. Illalliselle osallistuisi haluk-
kaat eikä sitä sisällytettäisi osan-
ottomaksuun, vaan jokainen vene-
kunta maksaa illallisensa itse.

Lisätietoja: Sauli Vuolteenaho
OTPS
sauli.vuolteenaho@mail.suomi.net
koti 347 155, 0440-681 530
Leo Hahtonen OPS
leo.hahtonen@lhplastoy.inet.fi
0400-682 700
Martti Heikkinen OM
martti.heikkinen@storaenso.com
työ 02046 33390  040-584 4496

www.om.oulu.fi/eskaaderi2003/
eskaaderi.htm

Eskaaderi 2003
Kemistä
Kokkolaan
23-29.6.2003

Perämeren alueen pursiseuroissa
on sovittu lisenssistä, jonka mak-
samalla seurojen purjehtijat voivat
osallistua kaikkiin pohjoisen alueen
kilpailuihin. Jos purjehtijalla ei ole
lisenssikorttia, hän maksaa
osanottomaksun aluesuosituksen
mukaan 5• kevytveneeltä ja 10•
köliveneeltä/kilpailu. Tämä pohjoi-
sen alueen lisenssi ei kata MM-,
PM-, SM-kisoja, eikä näiden
rankingeja.

Haukiputaan Pursiseuran lisenssi
kevytveneille on tänä vuonna 0• ja
köliveneiden lisenssihinta päätetään
seuraavassa hallituksen kokoukses-
sa, ennen äitienpäivää.

Erityisesti seuran juniori-
purjehtijoiden toivotaan lunastavan
lisenssinsä, jotta voimme joukolla
ottaa osaa lähialueella järjestettä-
viin kevytvenekisoihin.

Lisenssit on lunastettava touko-
kuun loppuun mennessä puheen-
johtajalta tai sihteeriltä.

Kilpailu-
lisenssi

Veneiden katsastus
Veneiden katsastus on
suoritettava kesäkuun
loppuun mennessä.
Vain katsastetut veneet
ovat oikeutettuja käyt-
tämään seuran perä-
lippua.

Valuutusyhtiöt myöntä-
vät alennuksia
vakuutusmaksuissa
katsastetuille veneille.

Immo Teräsmö p. 5471 441Jari Luokkanen p. 0400-341837

Kauko Liedes p. 0400-181859

Reino Ruuska p. 040-7557464
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Veneilyharrastukselle uusia
ulottuvuuksia Botnia Marinan
tilojen valmistumisen myötä

Kellon Kiviniemeen syys-
talveksi 2002 valmistuneet
Botnia Marinan venehalli ja
kokoustilat tarjoavat huomat-
tavasti aiempaa paremmat
mahdollisuudet veneily-
kauden jatkamiseen. Tämä
mittava investointi sisältää yli
300 neliötä varsinaista venei-
den säilytystilaa, joka itse
tarkoitukseen suunniteltuna
soveltuu kaikenkokoisten
huviveneiden säilytykseen,
sekä tarvittaessa myös kun-
nostukseen.

Ti –halli veneilijöille

Veneiden runkoon kohdistuvia,
ja yleensä ”sottaisempia”, työvai-

heita varten on 85 neliötä
kunnostustilaa eristetty väliseinällä
isommasta tilasta, jotta
säilytyksessä olevat veneet eivät
turhaa likaantuisi.

Tässä osassa on mahdollista teh-
dä lähes kaikki veneeseen liittyvät
huolto- ja korjaus toimenpiteet.
Mikäli haluaa veneensä veteen heti
jäiden lähdettyä on tällainen läm-
min halli lähes ehdoton edellytys
riittävien huoltotoimenpiteiden on-
nistumiseksi, jos ei sitten halua ve-
neensä muistuttavan Merivuokkoa.
Sitten vaan vene syksyllä takaisin
halliin talvihuollettavaksi, kun jäät
lopulta estävät purjehtimisen. Us-
koakseni  tässä pienemmässä hal-
lissa tullaan jo tänä keväänä kun-
nostamaan aika monta venettä,
huonojen säiden liiemmin häiritse-
mättä.

Tällainen ”Ti – halli” meiltä

Haukiputaalaisilta on aiemmin
puuttunut.

Tilaa myös yrittäjälle

Pitkällä tähtäimellä on oletetta-
vaa, että veneilyharrastuksen yhä
kasvaessa, jonain päivänä joku saa
elantonsa veneiden ja moottoreiden
huollosta myös Kiviniemessä. Yrit-
tämisen kynnyksen madaltamiseksi
on halliin sisällytetty myös 58 ne-
liön verstastilat sosiaalitiloineen,
jotka odottavat mahdollista yrittä-
jää vuokralaiseksi.

Puitteet purjehduskilpailujen
 järjestämiseen

Haukiputaan Pursiseura taitaa
olla näiden ”verstastilojen” ensim-
mäinen maksava asiakas, kun
aloitamme, yhteistyössä alueen
muiden pursiseurojen kanssa,
kevytveneille tarkoitetut harjoitus-
kilpailut Kiviniemessä. Olemme
tehneet Botnia Marinan kanssa so-
pimuksen näiden tilojen käyttämi-
sestä ko. kilpailujen yhteydessä.
Näin meillä on tarjota omat suih-
ku- ja wc tilat kilpailuihin osallis-
tuville tytöille ja pojille. Raken-
nuksesta löytyy kyllä tilaa
mittavampienkin kilpailujen järjes-
tämiselle, jahka nuorisomme vielä
vähän harjaantuu.

Korkeatasoista kokoustilaa

Verstasosan yläpuolella sijaitse-
vat viihtyisät kokoustilat, saunoi-
neen ja ajanmukaisine AV-
välineineen. Se on varsinainen ”Seil
– In” osasto, josta löytyy kaikki
tarpeellinen kokouksen tai
koulutustilaisuuden järjestämiseen.
Keittiö on täysin varusteltu ja sa-
lin pehmeisiin tuoleihin voi pari-
kymmentä ihmistä sijoittua väljäs-
ti. Toki sinne mahtuu suurempikin
ryhmä, vieläpä ilman sisään työn-
täjiä, pöytiä ja tuoleja hieman
järjestelemällä.

Tunnelmaa ja nautintoa

Kokoustiloista löytyy myös
viihtyisä nurkkaus, jossa voi ihailla
vaikkapa elävää takkatulta.

Tilavan saunan lauteilta voi,
pehmeiden löylyjen lomassa, seu-

rata rannan tapahtumia. Saunan ik-
kunoista avautuu kaunis näköala
koko Kellon merelle. Kokous-
tiloista on kulku myös tilavalle
parvelle, josta on esteetön näkymä
koko sataman alueelle. Toivotta-
vasti saamme joskus ihailla sieltä
korkeatasoisia purjehduskilpailuja
kotivesillämme. Iltaa voi myös jat-
kaa katsomalla TV:tä tai elokuvia
jättiruudulta ja laulajat voivat ko-
keilla karaoketaitojaan.

Vierasvenesataman palvelut

Botnia Marinan rakennuksessa
ovat myös Haukiputaan kunnan,
vierasveneilijöiden käyttöön,
vuokraamat suihku- ja wc-tilat.

Nyt Kiviniemestä löytyvät kaik-

ki vierasvenesataman vaatimat pal-
velut, kuten vesi- ja sähköpiste,
septitankin tyhjennys, jätepiste,
polttoaineasema, nostoluiska, ui-
maranta ja nuotiopaikka. Satamassa
on runsaasti merkittyjä vierasvene-
paikkoja ja satama on vartioitu.
Alueen läheisyydessä on myös ra-
vintola Camillo, SIWA- lähikauppa
sekä sokerina pohjalla herkuistaan
kuuluisa Kalapuohi. Kalapuohista
on aina saatavilla savukalaa ja
silakkamarinadeja, tuoretta kalaakin
tiskistä löytyy jos ahti on suonut
antejaan. Omatoimisille savustajille
on tarjolla myös maanmainio savu-
kalakastike. Mikäpä siinä Kalapuo-
hin patiolla istuskellessa, mahat
täynnä veikkaisin.
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Syksyksi 2002 valmistui Kivi-
niemen satamaan myös polttoai-
neen jakeluasema.

Jakeluaseman salossa liehuu
Haukiputaalaisille veneilijöille, jo
suljetulta Santaholman venease-
malta, tuttu Teboilin lippu. Tä-
mäkin investointi on toteutettu
täysin yksityisin varoin, joten
suosittelen kaikille veneilijöille
aseman suosimista veneiden tank-
kauspaikkana, kiitokseksi käden-

Polttoaineen jakelu
Kiviniemen satamassa

ojennuksesta palveluiden paranta-
miseksi. Tankkaamalla Kiviniemes-
sä, tuet samalla myös paikallisen
Meripelastusseuran arvokasta toi-
mintaa.

Jakeluaseman laiturin välittömäs-
sä läheisyydessä on myös septi-
asema, joten kyllä Kiviniemeen
kannattaa veneilijän poiketa. Oli
tankki sitten täyttymässä tai
tyhjenemässä.

...jatkoa sivulta 1

Tilaisuudessa kunnan teknisen
johtajan esitys, että kirkon luona
olisi palvelulaituri ja varsinainen
vierasvenepaikka olisi Santa-
holmassa oli erittäin hyvä. Se olisi
toteuttamiskelpoinen lyhyessäkin
ajassa ja huomattavasti halvempi
vaihtoehto kuin täysimittaisen
vierasvenesataman rakentaminen
kirkon viereen.

Mistä satamapaikkoja?

Haukiputaan väkiluku kasvaa
kaiken aikaa ja rakentaminen on
voimakasta. Se vaatii myös kunnal-
ta paljon panostusta palveluihin.
Nyt on kaavoitettu uusia alueita
keskustan ja Santaholman väliin.
Alueen markkinoinnissa erityisesti
rakentajat käyttävät jo nyt yhtenä
valttina, että lähellä on pien-
venesatama. Sinänsä siinä ei ole
mitään väärää, kyllä satama on,
mutta sieltä ei ole juurikaan mah-
dollisuutta saada venepaikkaa.
Haukiputaan telakkayhdistys, joka
toimii kunnalta vuokraamallaan alu-
eella, on rakentanut talkoovoimin
nykyiset noin 70 venepaikkaa ja

Nyt kyseinen vuokra-alue on
kokonaan käytössä. Venepaikkoja
ei juurikaan siihen voi lisää raken-
taa, ellei aluetta laajenneta. Ne ovat
joka tapauksessa ainoat rakennetut
venepaikat koko kuntakeskuksen
alueella. Kunnalla itsellään ei ole
tarjota yhtään venepaikkaa
Kiiminkijoen alueella.

Santaholman alueelle olisi mah-
dollisuus lisätä huomattavastikin
venepaikkoja. Hyvin nopeastikin
niitä saisi pienille avo- ja
tuulilasiveneille ns. rimasaarten vä-
liseen suojaiseen lahteen, nykyisen
sataman alapuolelle. Se alue ei kui-
tenkaan kuulu Telakkayhdistyksen
vuokra-alueeseen vaan on kunnan
omistuksessa ja hallinnassa. Jos
venesatamatoimintaa haluttaisiin
kehittää, olisi lahdet puhdistettava
pohjassa olevista proomujen ja
puiden jätteistä. Koska rojut ovat
vanhan sahan jätteitä, voisi olla
mahdollista, että ympäristöpiiri
osallistuisi siivoustyöhön.

Jos myös osa tästä alueesta lii-
tettäisiin Haukiputaan telakka-
yhdistyksen vuokra-alueeseen, il-
man, että se nostaisi kohtuutto-
masti alueen vuokraa (joka jo nyt
vie neljänneksen venepaikka-
maksuista), yhdistys voisi rakentaa
lisää venepaikkoja. Tarvetta kyllä
tuntuu olevan joka vuosi
lisääntyvässä määrin.

Virkistyskäyttö

Santaholman alueelle on raken-
nettu voimakkaasti ja nyt on

kaavoitettu uusia alueita. Kiimin-
kijoen virkistyskäyttöä ei kuiten-
kaan ole huomioitu mitenkään,
vaikka se antaisi erittäin paljon
mahdollisuuksia. Esimerkiksi
alueen nuoriso ja lapset käyttävät
venesatamaa uimapaikkana. Satama
ei kuitenkaan ole kovin turvallinen
uimapaikka, johtuen esimerkiksi lai-
tureiden kiinnitysankkureista ja -
ketjuista, eikä muutoinkaan satama
ole tarkoituksenmukainen uima-
paikkana. Viime kesänä sattui muu-
tamia vaurioita veneille ja laitureille
epäasiallisesta käyttäytymisestä.

Niin sanotut rimasaaret antaisivat
mahdollisuudet monenlaiseen vir-
kistystoimintaan. Esimerkiksi ulom-
man saaren jokiuoman puolella on
hiekkaranta uimarannaksi. Saareen
voisi rakentaa muun muassa
kokoontumis- ja makkaranpaisto-
paikkoja.

Ummetustako?

Valtuustosalissa käydyssä erit-
täin rakentavassa ja asiallisessa kes-
kustelussa esitettiin huoli myös
jokiuoman umpeenkasvamisesta.
Yläjuoksulta tulee kaiken aikaa ra-
vinteita, humusta ja karkeampaakin
maa-ainesta, joka laskeutuu
jokisuistoon virtaaman heiketessä.
Toisaalta meri tuo hiekkaa joen ja
meren yhtymäkohtaan ja näin ollen
suisto mataloituu kaiken aikaa. Sitä
lisää vielä Perämeren alueelle omi-
nainen maannousema. Veneilijät
huomaavat sen joka kevät, kun
väylän syvin kohta on aina hieman
eri paikassa kuin syksyllä. Väylää
ruopattiin muutama vuosi sitten ja
silloin Kalevassa oli otsikko, että
nyt pääsee köliveneelläkin Hauki-
putaalle. Valitettavasti väylä ruo-
pattiin vain osalta matkaa,
Ämmönnokan ja Halkokarin väliltä.
Siitä eteenpäin merta kohti jäi kui-
tenkin pari, kolme matalaa, jotka
haittaavat edelleenkin vene-
liikennettä.

Tilaisuudessa keskusteltiinkin
mahdollisuudesta läjittää mahdolli-
set ruoppausjätteet Rivinokan
eteen, joka estäisi meren aiheutta-
mat haitat ja mahdollisesti ohjaisi
virtaaman väylään, joka pysyisi
näin ollen auki. Todettiin kuitenkin,
että tämä saattaisi vaatia sitovaa
kivilouhosta, jotta massat pysyisi-
vät paikoillaan.

Joka tapauksessa Kiiminkijoki on
oleellinen osa Haukiputaan julki-
suuskuvaa ja siihen on  syytä pa-
nostaa. Vuoropuhelua joen ja sen
tarjoamien mahdollisuuksien puo-
lesta on syytä jatkaa. Tilaisuus,
joka kevättalvella pidettiin oli hyvä
ja antoi toivoa Kiiminkijoen puoles-
ta.

risto viinamäki

Kun  jo usean kesän aikana
on ollut, suorastaan pelottava-
na ongelmana kirkonkylän-
seudun nuorten uimareiden
sukeltelu venesatamassa ja hei-
dän myös häiriökäyttäytymi-
nen, on asiasta sataman-
käyttäjien toimesta valitettu,
sekä kunnan päättäjille, että
nuorten vanhemmille.

On selvää, että nuoret eivät
tyydy alueen uimapaikkoihin,
missä pitää kahlata  nilkkavesil-
lä, eikä pääse sukeltelemaan ja
hyppimään veteen.  Osin tällai-
sen tarpeen täytti ennen niin
mainio Onganranta, mutta siel-

Lupaus nuorille...?
täkin laituri on vedetty pois, lä-
hes ainoa paikka on ollut ko-
vasti kansoitettu “Värinranta”.

Nyt vihdoinkin Haukiputaalle
saadaan “ihkaoikia”, kymmeniä
vuosia kaivattu uimahalli, mutta
kustannussyistä ja altaiden mi-
toituksen vuoksikaan sinne ei
hyppypaikkaa saada.

Nyt kuitenkin on saatu “jon-
kinasteinen lupaus”  tehdä nuo-
rille uimahyppypaikka, sellaisek-
si on katsottu sopivan  Ukon-
kaivoksen ranta, urheilukentän
huoltora- kennusten kohdalla,
johon tultaisiin rakentamaan lai-
turi, hyppytasoineen.

Tästä ei voi muuta, kuin olla
iloinen, sillä nuoret tarvitsevat
mahdollisuuden nauttia lyhyen
kesämme kaikista mahdollisuuk-
sista, kaikin tavoin.

Knaapi

MYYTÄVÄNÄ PURJEVENE ROCK 24 vm.75

pit.7.35 leveys 2.35 syv.1.50 Honda 8  perämoottorilla (lataava) Purjeet :iso 2kert, genua 150 % ,
fokka ja spinaakkeri.

Varustus : vesi WC, septi, autopilotti,VHF, navigaattori, loki , lämmitin , keitin,
kaksiakkujärjestelmä latureineen ym.

Ehdottomasti ehjä ja merikelpoinen sopuhintaan. N.6100 •. 040.5278962.

MYYDÄÄN/VAIHDETAAN  MOOTTORIVENE KULKURI 30 vm. 76

M/S ULRIKA pit.9.0 leveys 2.85 syv. 0,8 .Perkins 77 hv. Dies.moottorilla. Varustus: PortyPotti
WC, VHF, Ula radio, navigaattori, loki, lämmitin ja spriikeitin. Makuusijat 4:lle aikuiselle ja 3:lle
lapselle. Erittäin hyvin pidetty, ja vuosien saatossa peruskunnostettu, matkavene. Hintapyyntö
16.500 •  0400 895 961 Jari Ylönen Vaihdossa käy myös saman hintaluokan tai hivenen kalliimpi

purjevene. Vene Santaholman venesatamassa.

MYYTÄVÄNÄ MOOTTORIVENE
Tasaperä, pituus 6,5 m, kone 60 hv diesel. Tiedustelut p. 5471 073

Myytävänä kirjaa
HÖYRYLAIVOJA OULUN VESILLÄ, Juhani Autiop. 5472 418 tai 5471 551

Mikko Kadenius Taneli Ojala

Järjestämme jollakoulutusta 7 –
12 ikäisille lapsille, joilla ei tarvitse
olla aiempaa kokemusta purjehtimi-
sesta. Olemme päättäneet pitää
koulua 16 – 20.6 välisen ajan, mut-
ta pitopaikka on vielä jätetty auki.
Paikan sovimme, kunhan näemme
miltä alueelta on eniten innokkaita
lapsia ( ja muutama vanhempi
kaitsijaksi) tulossa. Toki valintaan
vaikuttavat myöskin paikanpäältä
saatavavilla olevat tukitoiminnot.

Koulu alkaa aamuisin klo:10.00
lyhyellä teoriaosalla ja päivän oh-
jelman suunnittelulla (sään vaiku-
tus). Vesille pyritään viimeistään
klo: 11.00 ja välipala tauolla ollaan
klo: 13.00 tietämissä.

Teoria opintojen parissa odotam-
me hetken auringon paahteen hellit-
tämistä ja vesillä ollaan sitten klo:
16.00 saakka.

Tähän jollakouluun seura hakee
kahta kokenutta nuorta vetäjiksi,
lupaamalla hivenen palkkaakin
osaaville ohjaajille. Seuran koulute-
tut Junioriohjaajat antavat tarkem-
mat toiminta ohjeet vetäjiksi
ilmoittautuville.

Kesäkuun alusta alkaa
jollakoulutus myös vähän
kokeneemmille

Kesäkuun alusta aloitamme sään-
nölliset koulutustilaisuudet siten,
että tiistai iltaisin klo 18 – 21 on
koulutusta edistyneemmille kevyt-
venepurjehtijoille.

Keskiviikkoisin on harjoituskil-
pailuja Kiviniemessä ja niihin ovat

Jollakoulu vasta-alkajille
tervetulleita myöskin aloittelijat,
sillä seuraamalla kokeneempien
manööverejä voi myös oppia.

Torstaisin klo 18 – 21 on aloitte-
levien purjehtijoiden vuoro saada
oppia.

Heinäkuu vedetään, ainakin näillä
näkymin, henkeä ja elokuussa kou-
lutus jatkuu samoina ajankohtina.

Koulutuspaikat sovitaan jälleen
siten, että osanottajien kulku teh-
dään mahdollisimman helpoksi ja
kaikkien kannalta tasapuoliseksi,
järjestämällä harjoituksia eri pai-
koissa.

Ilmoittautumiset

Junioriohjaaja Mikko Kadenius
ottaa vastaan ilmoittautumisia ke-
sän koulutustapahtumiin ja antaa
tarvittaessa myös lisätietoja. Mi-
kon puh: 040 535 4986

Haukiputaan Pursiseuran
Junioriohjaajat

Seuran junioriohjaajista Mikko
Kadenius, Lassi Veikkola ja Taneli
Ojala ovat kouluttautuneet,Suomen
Purjehtijaliiton ja Varalan Urheilu-
opiston avustuksella, nimenomaan
jollakouluttajiksi. Heidän lisäkseen
seurassamme toimii ohjaajina lu-
kuisa joukko muitakin nuoria, jot-
ka omaavat pitkän omakohtaisen
kokemuksen kevytvenekilpailuista
ja purjehduksesta yleensä.

Kaikki seuramme järjestämä
koulutus perustuu pitkältä ajalta
saatuihin kokemuksiin ja ammatti-
laisten laatimiin koulutussuunnitel-
miin, joita ohjaajamme soveltavat
eri ikäisten ja –tasoisten koulutus-
tilaisuuksia järjestettäessä.



10    PURSISANOMAT 2003

www.hao.osakk.fi/haps



PURSISANOMAT 2003    11

www.hao.osakk.fi/haps

Meri-VHF ja sen kanavien
käyttötarkoitus

Luettelo joidenkin meri-VHF
kanavien käyttötarkoituksesta

0-5.
Turku Radion työskente-
lykanavia

6
Kauppamerenkulun alusten
välinen työskentely. Myös
etsintä- ja pelastustoimissa
olevien alusten (SAR)¹ ja ilma-
alusten välinen liikenne. Ei
huvialusten kesken

7
Turku Radion työskentely-
kanava

8
Kauppamerenkulun alusten
välinen työskentely. Ei huvi-
alusten kesken

9
VTS liikenteenohjailu. Helsinki
VTS: Helsingin edusta. Saimaa
VTS. Satamatoimistot (Neste
Naantali ja Kilpilahti)

10
SAR-kanava¹ (merivartiosto,
poliisi, hätäkeskukset, palo-
laitokset)

11
Satamatoimistot (Naantali ja
Kotka). Helsinki VTS apu-
kanava.

12
Satamatoimistot (Turku,
Helsinki, Loviisa ja Hamina)

13
Luotsit

14
Meripelastuskeskusten ja Turku
Radion simplex-työskentely-
kanava

15
Kauppa-alusten sisäinen
liikenne

16
HÄTÄ-, TURVALLISUUS- ja
KUTSULIIKENNE

17
Kauppa-alusten sisäinen
liikenne

18 - 22
Satamien ja luotsien duplex-
työskentelykanavia

23 - 28
Turku Radion työskentely-
kanavia

60 - 66
Duplex-kanavia, eivät käytössä
Suomessa

67
VTS liikenteenohjailu. Kotka
VTS: Orrengrund sekä Hami-
nan, Kotkan ja Loviisan
satamat. Hanko VTS

68
Vierasvenesatamat (mm. Nauvo,
Naantali, TPS, Hanko,
Vuosnainen)

69
Alusten välinen liikenne ja
satamatoimen tai alusten
ohjailuliikenne

70
Digitaalinen selektiivikutsu
DSC. Puheliikenne kielletty

Mikä on meri-VHF

Meri-VHF-radiopuhelimella
aluksesta voidaan pitää suoraa
radioyhteyttä muihin aluksiin tai
rannikkoradioasemiin.

Radiokanavat on numeroitu seu-
raavasti:

kansainväliset kanavat
1-28 ja 60-88;
huvialuskanavat L1, L2, L3
kalastajakanavat F1, F2 ja F3.
Meri-VHF-radion on oltava

EU:ssa hyväksyttyä tyyppiä, lait-
teelle tarvitaan radiolupa ja sen
käyttämiseen vaaditaan pätevyys-
todistus. Pätevyyden saa opiskele-
malla Viestintäviraston (ent. Tele-
hallintokeskus) julkaiseman Ran-
nikkolaivurin Radioliikenneoppaan
ja käymällä sitä koskevassa tutkin-
nossa.

Huvialusten
radioliikenne

Huvialusten välisen radio-
liikenteen työskentelykanavina
käytetään L-kanavia. Kanavaa L2
käytettiin syksyyn 1998 asti suo-
malaisten huvialusten välisen lii-
kenteen kutsukanavana. Nykyisin
L2 on huvialusten välinen
työskentelykanava kuten muutkin
L-kanavat. Sitä voi toki käyttää
vapaaehtoisesti myös kutsumiseen,
mutta huvialusten välinen kutsumi-
nen on sallittua myös kanavalla 16.
Jos L-kanavia ei voida käyttää
(alusten meri-VHF-radiopuhelimis-
sa ei ole niitä tai ne ovat varattu-
ja), käytetään ensisijaisesti kanavaa
77. Jos 77:kin on varattu, voidaan
käyttää muita alusten väliseen
työskentelyyn tarkoitettuja kana-
via, esimerkiksi 72 tai 69. Huvi-
aluksen keskustellessa kauppa-
merenkulun- tai kalastusaluksen
kanssa käytetään kanavia 6, 8, 72
tai 77.  Suomen lisäksi L-kanavat
ovat käytössä Norjassa. Ruotsissa,
Tanskassa ja Virossa on käytössä
vain L1 ja L2. L-kanavia saa käyt-
tää vain niiden maiden alueella, jot-
ka ovat ilmoittaneet sallivansa nii-
den käyttämisen.

VTS
Kaikkien alusten, joiden pituus

on yli 12 metriä ja joilla on käy-
tössään meri-VHF-radiopuhelin, on
kuunneltava keskitetyn väylän-
valvontajärjestelmän (Vessel Traffic
Service, VTS) alueella liikkuessaan
jatkuvasti kyseisen alueen VTS-ka-
navaa.

Lähetysten asiallisuus
Puhu selvästi ja lyhyesti ilman

nk. rumia sanoja sillä muutkin kuu-
levat puheesi. Kannattaa huomata,
että useimmat huvialukset kuunte-
levat jatkuvasti kanavaa L2, joten
varsinaiset keskustelut kannattaa
mieluummin käydä kanavilla L1 tai
L3.

Kaikkea meri-VHF-kanavilla
kuultua, muiden välistä keskustelua
koskee vaitiolovelvollisuus.

Helsinki Radion
puhelunvälitys päättyi
31.12.1999

Sonera on lopettanut Helsinki
Radion hoitaman puheluiden
välityspalvelun VHF-kanavilta
yleiseen televerkkoon.

Helsinki Radion lopettaminen ei
vaikuta merenkulun hätä- ja turva-
järjestelmän toimintaan. Meri-
pelastuskeskukset ja Merenkulku-
laitoksen Turku Radio päivystävät
ympärivuorokautisesti kanavaa 16.

71
VTS liikenteenohjailu.
viranomaiset: passintarkastus
(sivuutusilmoitukset)

75 - 76
Periaatteessa ei käytössä.
Käyttö rajoitettu vain aluksen
navigointitarkoituksiin. Käytet-
tävä vain alennettua 1 W tehoa
ettei aiheuteta häiriöitä kanaval-
le 16

77
Kauppamerenkulun alusten
välinen työskentely. Sallittu
myös huvialuksille

78 - 88
Duplex-kanavia, mm. 84 ja 86
Turku Radion työskentely-
kanavia

L1
Huvialusten välinen työskente-
ly

L2
Huvialusten välinen työskente-
ly (ja kutsu)

L3Huvialusten välinen työsken-
tely

F1 - F3
Ammattikalastajat

¹ SAR (Search and Rescue) eli
etsintä- ja pelastustoimi

 Archipelago VTS: Saaristomeri
sekä Turun, Naantalin, Uuden-
kaupungin, Långnäsin ja
Maarianhaminan satamat.
Helsinki VTS: Helsingin satama

72 Kauppamerenkulun
alusten välinen työskentely

73 SAR-kanava¹
(merivartiosto, poliisi, hätä-
keskukset, palolaitokset).
Meripelastusseurojen alukset

74 Rajavalvonta

Lähde: Paraisten Venekerhon
Loki-lehti 2001

Toimiva pursiseura
veneilee, retkeilee ...

tule mukaan !

HaPSHaPSHaPSHaPSHaPS

Järjestää arpajaiset
12.5.-30.6. välisenä ai-
kana.
Arvan hinta a' 3,-.
Pääpalkintona kuvassa
näkyvä vene, arvo n.
1000,- ja lisäksi runsas
määrä muita palkinto-
ja.
Tue nyorisotyötämme
ostamalta arpa Keiskan
TB:ltä tai seuran
toimihenkilöiltä.

Haukiputaan
Pursiseura
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Ruotsin Höga Kusten –korkea
rannikko, joka sijaitsee Örnskolds-
vikin ja Härnosandin välisellä
rannikkoalueella on todellinen
”must” paikka veneilijälle. Ranni-
kon tekee erikoiseksi sen luonnon-
muodot; Skandinavian Köli-vuoris-
to ulottuu sen kohdalla aina Selkä-
meren rannikolle saakka, tehden
rannanmuodot ”norjalaismallisiksi”
vuonoineen ja tuntureineen. Vuonot
ja eräänlaiset sisäjärvet antavat ve-
neilijöille suojaiset purjehdusvedet,
ja vuonojen varsilla on lukematto-
mia todella hienoja vierassatamia,
mutta etenkin luonnonsatamia,

Höga Kusten - se on nähtävä!

missä saa vielä aivan rauhassa pi-
tää lättykestejä, saati retkeillä ko-
vapohjaisilla, kallioisilla tuntureilla.
Vierassatamissa on mukava ja väli-
tön tunnelma ja sieltä puuttuu
meikäläinen virkavaltaisuus; sata-
mamaksut toimitetaan posti-
laatikon tapaisiin kassoihin , sama-
ten kuin sähköä ja esimerkiksi va-
rusteiden kuivausapua saa kiitettä-
västi. Viimemainittun palveluun
jouduimme turvautumaan Bön-
hamnissa, tuulen heitettyä vene-
patjamme mereen. Paikallisten
veneseurojen majat, tai ainakin
saunat puuvajoineen olivat avoimi-
na kaikkien käytettäviksi, ja mak-
sut olivat VAPAAEHTOISET em.

postilaatikoihin.
Vedet ovat todella syviä, joten

peräankkureissa pitää olla erittäin
pitkät köydet, Kalliokiilat ovat
myös sellaiset varusteet, joita
Höga Kustenilla tarvitaan, etenkin
luonnonsatamissa. Useimmiten pe-
rän takana parinkymmenen metrin
päässä rannasta oli jo yli kolme-
kymmentä metriä vettä!

Purjehdus Korkerannikolla on
helppoa, paitsi puuskittaisen tuu-
len ja korkean mainingin takia.
Maininki on korkeaa, onhan Selkä-
meren syvimmät kohdat juuri

Korkearannikon edustalla, ja saa-
puessaan rantaan maininki tekee
heikoilla tuulilla purjehtimisen han-
kalaksi, koska tuuli ei pysy
purjeissa. Sen sijaan moottori-
veneilijöille seutu on erinomaista
runsaiden satamien ja tankkaus-
paikkojen vuoksi. Päivämatkat
ovat lyhyitä, joten siitä ainakin
lapset tykkäävät, ja ehkä vaimo-
väkikin.

Runsaasta satama-ja luonnon-
satamatarjonnasta todelliset helmet
lienevät seuraavat:

Pohjoisesta tultaessa Trysunda
on ”pakollinen” vierailupaikka,
siellä pääsee heti taloksi Trysunda
Gästhamnin kodikkaassa ilma-

piirissä. ”Taloksi” pääsemisessä
auttaa suomenkielinen satamakap-
teeni ja tosi kuuma sauna.

Venetarvikkeita ja kaupungin
huvituksia kaipaavan lienee käytä-
vä Örnsköldsvikissä, jossa on val-
tava Båttillbehör, sekä loistava
uimahalli.

Seuraavaksi eteläänpäin sijaitsee
Ulvön iso vierassatama, jonka hen-
ki on jo aika turistinen kapa-
koineen sun muineen, mutta Ulvön
tarjoaa myös erinomaiset patik-
kamaastot.

Heti Ulvöstä länteen sijaitseen
Ruotsin korkein saari, Mjältön,
jonka itärannalla on ihana laguuni,
missä on ehdottomasti yövyttävä,
vaikkakin sauna on  ruotsalaisen
haalea.

Seuraava satama on Norr-
fällsviken missä on jälleen täyden
palvelun interiööri golfkenttinenn
päivineen.

Edellisestä etelään sijaitsee
Trollarvikenin etelään aukeava la-
guuni, missä on suojaisa yö-
pymispaikka.

Edelleen eteläänpäin sijaisevat
Bönhamn, sekä Högabondenin ma-
jakka joissa myös on käytävä, to-
della kodikkaita paikkoja.

Kaikista erikoisin paikka matkal-
lamme oli Häggvik, ja kävelymat-
kan päässä sieltä sijaitseva
”mannaminnen”, joka on tosi eri-
koinen museoalue; Kaikki siellä
vierailleet palasivat päätään pyöri-
tellen, sen verran ihmeellinen ilma-
piiri  siellä oli.

Tästä luettelosta puuttuu aina-
kin kolme-, neljäkymmentä käymi-
sen arvoista paikkaa, mutta ne on
itse rohkeasti etsittävä. Se varmasti
kannattaa. Edestakainen matka
Haukipudas -Höga Kuste tekee
noin 750 mpk:aa, tämä varoitus
etenkin moottorivenemiehille!

Käykää ihmeessä, ei Itämeren
piiristä löydy vastaavaa maisemaa
yhdistettynä rauhalliseen ja
ruuhkattomaan ilmapiiriin.

S/Y Armi Annikki

Noinko pitkästi vielä kotiin? Lustholmen nära Härnosand.

Trysunda ilta-auringossa


