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Yksi koko maailman tulevai-
suuden kannalta merkittävä ta-
pahtuma oli USA:n presidentin
päätös olla allekirjoittamatta
Kioton ilmastosopimusta. Perus-
teluna oli juuri tuo täysin kestä-
mätön ja lyhytnäköinen taloudel-
linen valta. Elintilamme saa hä-
vittää jos siitä on taloudellista
hyötyä, vaikkakin vain meidän
sukupolvellemme.

Ei luonto suojelua
kaipaa

Kaipaako luonto yleensäkään
suojelua. Jotta siihen voi vastata,
pitää ensin kysyä; suojelua ke-
neltä ja minkä vuoksi. Luonto on
miljardeja vuosia vanha. Se on
muuttunut erittäin hitaasti eri-
laisten luonnonmullistusten ja ta-
pahtumien myötä ja aina sopeu-
tunut niihin. Vasta nyt aivan vii-
me aikoina ihmisten (taloudellis-
ten) valtapyrkimysten takia ol-
laan tultu uuteen vaiheeseen, jos-

Luonto vastakkainasettelun
välikappaleena

Puhe luonnonsuojelusta luo meille ihmisille hyvin helposti joko puolesta tai vastaan asenteen, erityisesti silloin kun siihen liittyy
omakohtainen arvomerkitys. On helppo olla puolesta asiaan kuin asiaan jos siihen ei liity oman vallan tai talouden uhkaa. Luonnos-
ta kyseen ollen on kuitenkin muistettava, että me emme omista maailmaa, se on vain lainassa lapsiltamme.

sa muutosten nopeus ei enää
anna aikaa luonnolliseen sopeutu-
miseen, maailma sairastaa.

Näin ollen voidaankin kääntei-
sesti sanoa, ettei luonto suojelua
kaipaa, elleivät ihmiset sitä järjes-
telmällisesti hävitä.

Kestävässä
kehityksessä
liikkumavaraa

Kun puhutaan kestävästä kehi-
tyksestä, ei se tarkoita kivikau-
teen siirtymistä. Kyllä ihmisten
toiminnoille jää tilaa vielä paljon.
Esimerkkinä voisi käyttää uusi-
utuvien luonnonvarojen käyttä-
mistä. Esimerkiksi Suomessa kas-
vaa puuta huomattavasti enem-
män kuin sitä käytetään. Näin ol-
len hakkuut eivät tuhoa luontoa,
jos ne kohdistetaan sinne missä
luonto luontaisesti uudistuu. Eri
asia on, kuinka paljon luonnon
monimuotoisuus tarvitsee
koskemattomia aarnioalueita.

Hyvääkin tarkoittava
voi toisen mielestä olla
väärin

Hyvää tarkoittava luonnonsuo-
jelu voi kääntyä toista vastaan.
Turkiseläinten vapauttajilla on
omasta mielestään erittäin hyvä
ja pyyteetön tarkoitus ja he ovat
vakuuttuneita oman toimintansa
oikeutuksesta.

Kuitenkin rannikkoalueilla,
joissa minkkejä on päästetty run-
saasti luontoon, on vesilintujen
poikueet lähes tyystin kadon-
neet. Vastakkainasettelu syntyy
juuri erilaisista tarpeista ja us-
kosta oman toiminnan oikeutuk-
seen.

Tällainen tilanne on syntymäs-
sä muun muassa jokisuistojen
lietetatarin suhteen. Toiset halua-
vat Ii- ja Kiiminkijokien suistot
Naturan piiriin ja toiset pelkää-
vät sen rajoittavan jokisuistojen
monimuotoista käyttöä.

Me ihmiset siis omalla toimin-

nallamme vaikutamme luontoon
ja sen tasapainoon. Yltiöpäisellä
suojelulla saadaan aikaan vain
vastareaktio, joka voi pahentaa
jo aikaansaatua tuhoa.

Korjaavat toimenpiteet
ensisijaiset

Uusia toimintoja suunniteltaes-
sa, luontoa säästävät toimenpi-
teet on luonnollisesti otettava
huomioon. Mutta jo aikaan-
saatujen muutosten korjaaminen
on todellista luonnonsuojelua.
Kun esimerkiksi Kiiminkijoen
yläjuoksulta tulee jokisuulle
metsäojitusten ja turvesoiden ai-
heuttamaa humusta ja sitä vielä
lannoitetaan metsä- ja maatalou-
den lannoitevalumilla ja osin vie-
lä ehkä yhdyskuntajätteillä,
muuttaa se luonnollisesti joki-
suun ekosysteemiä. Ruoppauk-
silla ja virtaaman ohjaamisilla täl-
lainen ihmisen omalla toiminnalla
saatu muutos voidaan korjata,

eikä se varmaankaan vahingoita
lietetatarin kasvupaikkoja, vaan
on omiaan pitämään niiden
kasvupaikat luonnonmukaisina.

Luonnon monimuotoisuus
syntyy ihmisten, eläinten ja
kasvien aktiivisesta
rinnakkainolosta. Kunhan me ih-
miset emme tarkoituksella hävitä
toimivaa ekosysteemiä.
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KOMMODORIN
PALSTA

Suosikaa ilmoittajiamme
KIITOS ILMOITTAJILLE!

Haukiputaan Pursiseuran hallitus kiittää kaikkia
lehdessämme ilmoittaneita ja toivoo, että jäsenis-
tö käyttää yhteistyökumppaneiden palveluksia.

HALLITUS

Pursisanomat
Haukiputaan Pursiseura
ry:n vuosijulkaisu

Veneen
rekisteröinti

Vuonna 2000 voimassa olevan
lainmukaan maistraatin vene-
rekisteriin on ilmoitettava kaikki
yli 15 kW ( 20 hv ) perä- ja yli
37kW ( 50 hv ) sisä- tai sisäperä-
moottorilla varustetut veneet.

Rekisteröinti on tehtävä ennen
veneen käyttöönottoa ja sen voi
tehdä myös postitse. Rekisteröityä
venettä saa kuljettaa vain yli 15 -
vuotias henkilö.

Reksiterikirja on pidettävä aina
veneessä ja vene on varustettava
rekisterinumerolla. Hankkiessasi it-
sellesi venettä varmista aina myy-
jän omistus- ja hallintaoikeus osta-
maasi veneeseen.

Tänä keväänä alkaa seuramme
29:s toimintavuosi. Tähän aika-
jaksoon mahtuu paljon erilaisia ta-
pahtumia ja uuden luomista paik-
kakunnallemme. Mittavin hanke oli
oman tukikohdan rakentaminen
Röyttän saareen. Talkooinnostus
oli silloin kova ja jäseniä runsaasti
mukana jonka johdosta rakentami-
nen toteutui ennätysajassa.

 Purjehdusleirit ovat olleet ohjel-
massa alusta alkaen ja ovat edel-
leenkin osallistujille kesän koho-
kohta. Sitä todistaa viime kesän
merileiri, joka  oli jälleen hyvin on-
nistunut ja nuorekkaat ohjaajat te-
kivät  siitä ikimuistoisen tapahtu-
man – siitä kiitokset koko leiri-
väelle.

Talven aikana on nuorille järjes-
tetty uimahalli- ja lasketteluretkiä.
Vuosien varrella on järjestetty
myös koulutustilaisuuksia ja Pursi-
sanomat-lehden kautta tiedotettu
myös ajankohtaisista veneilyyn
liittyvistä asioista.

Seuramme tilaisuuksissa on jär-
jestetty omaa kulttuuriohjelmaa
joka on otettu mukavasti vastaan.

Talven ja kevään aikana on jär-
jestetty jäsenille  tutustumismatko-
ja eri kohteisiin, kuten  melkein jo-
kavuotinen matka venemessuille ja
tutustumisia veneteollisuuteen ja
eri veistämöihin , joista on saatu
hyvää tietoa . On myös tehty ris-
teilyjä mm Keiteleen kanavalle ja
Kuopion vesistöön. Tulevan kesän
matka suuntautuu Turun saaris-
toon.

Seuramme jäsenmäärä on pysy-
nyt hienoisessa kasvussa, mikä
osoittaa veneilyharrastuksen kiin-
nostavan uusia jäseniä

Seuran vastuupaikoille toivottai-
siin mielellään ”uutta verta” mutta
erittäin hitaasti ihmiset nykyisin
innostuvat vapaaehtoisesta seura-
työstä.

Lähiajan suunnitelmissa seura
mahdollisesti joutuu taloudellisesti
panostamaan Röyttän tukikohdan
tonttiasiassa. Tonttien vuokra-aika
umpeutuu lähivuosina ja edessä on
neuvottelu muiden seurojen sekä
Metsähallituksen edustajien kanssa
vuokrasopimuksien uusimisesta.
Myös tonttien lunastusmahdol-
lisuus  on tullut esille alustavissa
neuvotteluissa,  jotka jatkuvat ke-
sän aikana.

Haluan kiittää kaikkia seuran
toiminnassa mukana olleita ja toi-
vottaa uudet jäsenet rohkeasti mu-
kaan tapahtumiin ja seuran toimin-
taan, sillä yhdessä saamme paljon
enemmän aikaan.

Tavataan kesällä vesillä ja nauti-
taan mukavasta harrastuksesta.

Kauko Liedes
kommodori

Röyttän kuulumisia
Iin Röyttässä paljon laiturisähköä käyttävät veneilijät voivat nyt lunas-

taa tarran, joka oikeuttaa sähkön käytön koko veneilykauden ajan hintaan
100 markkaa. tarran saa Mauri Kangasluomalta kuittia tai maksua vastaan.
Tilinumero Merita 110735-187814 Röyttätoimikunta.

Tarra kiinnitetään veneeseen näkyvälle paikalle yleistä seurantaa
varten.Lisätietoja toimikunnan jäseniltä tai puh. 0400-895805 (rahaston-
hoitaja).

Muut kävijät voivat käyttää edelleen sähköä suorittaen maksun
lippaisiin.

Röyttätoimikunta

Vaikka veneet muodostavatkin
hyvin pienen osan päästöistä, on
veneiden jätehuolto osa ympäris-
tönsuojelua. Asuttavissa veneissä
hyvin useassa on asianmukainen
vesi-WC. Läheskään kaikissa sellai-
sissa veneissä ei kuitenkaan ole
keräilysäiliötä eli septitankkia ja
vielä harvemmin septitankin imu-
tyhjennysmahdollisuutta. Tutki-
muksen mukaan vain noin 20
%:ssa matkaveneistä on imu-
tyhjennettävä septitankki.

Heinäkuun alussa vuonna 2000
tuli voimaan uudet määräykset ve-
neiden käymäläjätevesistä. Määrä-
ykset kieltävät käymäläjäteveden
päästämisen veteen sisävesillä ja
Suomen aluevesillä. Se tarkoittaa,
että alle 12 meripeninkulman pääs-
sä rannasta käymälävesiä ei saa
päästää vesistöön. Samat määräyk-
set koskevat erillisen sopimuksen
perusteella myös koko Itämeren
aluetta.

Septitankit pakollisiksi
Määräykset ovat jo vaikuttaneet

uusien veneiden varustukseen, sillä
1.1.2000 jälkeen tehdyistä veneistä,
joissa on vesi-WC, pitää löytyä
myös septitankki ja imutyh-
jennysjärjestelmä. Määräyksiin liit-
tyy jonkinlainen ylimenokausi, sillä
vanhoissa veneissä imutyh-
jennettävä septitankki tulee olla
viimeistään 1.1.2005. Veneeseen
voi rakentaa myös kuivakäymälän
tai kemiallisen käymälän, mutta nii-
täkään ei saa tyhjentää veteen.

Järjestelmän voi rakentaa
itse

Toimivan imutyhjennysjärjestel-
män voi hyvin helposti rakentaa it-
sekin. Jos tila riittää, eikä venee-
seen tarvitse tehdä suuria muutok-
sia, on muutostyö helppo ja
maksaakin vain muutamia satasia,
hankintahinnoista riippuen. Työ

kannattaa kuitenkin suunnitella
huolella, jotta kaikki tarvittava saa-
daan sopimaan. Letkustoon ei saa
tulla ylimääräisiä mutkia, jotka
haittaavat tyhjentämistä tai jotka
voivat pahimmassa tapauksessa
tukkeentua. Voisi kai sanoa, että
sen aukominen ahtaissa tiloissa on
p-mainen juttu, ihan noin konk-
reettisestikin.

Kannelle, helposti käsiteltävään
paikkaan, sijoitetaan imutyh-
jennysyhde, kansihela. Paras on 52
mm tai 38 mm tavallinen
venetarvikeliikkeissä myytävä kan-
siyhde. Sen on syytä olla mahdolli-
simman suoraan septitankin ylä-
puolella, jotta mahdolliset mutkat
eivät haittaa tyhjennystä. Septi-
tankissa tulee olla vähintään kolme
putkea. WC-kulholta tuleva putki,
joka on yleensä halkaisijaltaan 38
mm ja imuputki, joka ylettyy mah-
dollisimman lähelle septitankin
pohjaa sekä riittävän laaja ilma-
putki, josta säiliö saa tyhjen-
nettäessä korvausilmaa.
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Veneiden katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla
veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttöä koskevissa asioissa, sekä turvallisuus-
myönteisten asenteiden omaksumisessa.

Katsastus jaetaan peruskatsastukseen ja vuosikatsastukseen. Vuosikatsastus tehdään aina veneilykauden
alussa kesäkuun loppuun mennessä ja on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun saakka. Katsastettu
vene merkitään vuosittain seuran venerekisteriin, jolloin vene saa oikeuden käyttää seuran lippua.

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi sekä silloin kun vene on vaihtanut omistajaa tai seuraa tai jos
vene on vaurioitunut.

Katsastussäännöt on uudistettu ja ne tulivat täydellisesti käyttöön veneilykautena 1999.
Haukiputaan Pursiseuran katsastuspäivät tullaan järjestämään eri satamissa, ja niistä tiedotetaan tarkemmin

satamien ilmoitustauluilla. Virallisia katsastusmiehiä ovat:
Kauko Liedes (5471385), Ermo Ervasti (5541607) Reino Ruuska (5471871, Immo Teräsmö (5471441), ja

Teuvo Pitkänen (050-5562844), heiltä saa lisätietoja katsastukseen liittyvissä asioissa.

Katsastusasiaa...

Veneiy- ja pursiseurojen
LIPUN KÄYTTÖ

Veneily- ja pursiseurojen li-
put hyväksytään merenkul-
kuhallituksen, kauppa-ja teol-
lisuusministeriön, valtion he-
raldisen toimikunnan, sekä
alan keskusliittojen toimesta.
Niinpä lipun käyttö on tar-
kasti säänneltyä, onhan pur-
siseurojen lippu kansallislip-
puun verrattava lippumme.

Veneilyseurojen lipun käytös-
tä ovat alan keskusjärjestöt

LIPUN KÄYTTÖ
Veneiy- ja pursiseurojen

antaneet selkeät ja yksiselit-
teiset ohjeet, joita veneilijöi-
den tulee noudattaa ja seuro-
jen tulee valvoa, että lipun
käyttö on asiallista, sekä
säännösten mukaista. Uudet
säännökset korvaavat huvi-
alusten lippuohjeen vuodelta
1985.

Veneily-yhdistyksen re-
kisteriin merkitty vene/
alus, saa käyttää perälip-
puna pursiseuran lippua edel-
lyttäen, että veneen haltija
on sellaisen rekisteröidyn

suomalaisen veneily-yhdis-
tyksen jäsen, jolle on myön-
netty pursiseuralipun käyttö-
oikeus ja jollaon hyväksytty
lippu.

Perälippuna aluksessa käyte-
tään sen yhdistyksen lippua,
jonka rekisteriin vene on
merkitty, tai tavallista Suo-
men lippua.

Asetuksessa mainittuja muita
erikoislippuja ja viirejä ei saa
käyttää perälipun paikalla.
Lipun paikka ja koko ovat
myöskin säännöissä tarkoin
määriteltyjä.

Lippua käytetään vain
miehitetyssä aluksessa,
1. aina kulussa oltaessa
2. Muulloin klo.8 ja auringon
laskun välisenä aikana, kui-
tenkin enintään klo. 21 saak-
ka. Juhannusyönä saa Suo-
messa lippua käyttää koko
vuorokauden.

Erikoisliputuksista ja
viirien käytöstä on omat
säännöksensä

Lipputervehdyksestä, juhlali-
putuksesta, suruliputuksesta,
kohteliaisuus- ja vieraan
maan lipuista on erilliset oh-
jeensa.
Aluksen vaihtuessa, ei enti-
sen aluksen lippua saa käyt-
tää, ellei uutta alusta ole kat-
sastettu.
Epäasiallisesti käyttäytyvältä
ja yhdistyksen mainetta
pilaavalta veneilijältä voidaan
lipunkäyttö evätä.

Uusi Veneilijän lippukirja,
ilmestyy huhti-toukokuun
vaihteessa,kirjasta selviää
veneilyseurojen lipun käyttö
yksityiskohtaisesti.

Lisää tietoa antavat seuram-
me venekatsastusmiehet, jot-
ka myöskin toimittavat lippu-
ja katsastetuille aluksille, li-
pun hinta 125 - 150,-, aluk-
sen koosta riippuen.

Kansimies

Hyvää käyttö- ja mökkivenettä ei tarvitse katsastaa, mutta senkin
tulee täyttää turvallisuusvaatimukset
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Satama- ja laituripaikkoja                        Venepaikkatiedustelut
Villenniemi
Satamatoimikunta

puh. 5471 327
Katiska Heikki

Halosenniemi
Kylätoimikunta
-Kolju

puh. 5400 818
Lepikkö Veikko

Haukiputaan Telakkayhdistys
-Santaholma
proomjupuisto@www.fi
puh. 5472 011
Viinamäki Risto
puh. 5401 264
Kivimäki Jukka

Huom! Venepaikkoja rajoitetusti vapaana.

On se vaan merkillinen pari
tuo Luttisen Kalle ja vaimonsa Mari,
olleet naimisissa useita vuosia
mutt´ jaksavat yhäkin tosiaan suosia.

Pari ei ollut lainkaan kopea,
mutta vene heillä oli, ja nopea.
Sillä sitä ajettiin pitkin ja poikin
ja kyllä se paljon mielihyvää toikin.

Ja taas oli matkalla Kalle ja Mari.
Heill´ suuntana nyt oli Satakari.
Vesi keulassa sihisi kuin hiisi,
vene kun joen pintaa kiisi.

Nätisti ohi, vierestä Ruumiinmatalan,
kivikon viekkaan ja veneelle katalan.
Meri tuuletta tyynenä kiilsi,
kun vene sen pintaa kauniisti viilsi.

Voiko elämältä lisää toivoa enää.
No hieroa nenällä rakkaansa nenää.
Tällainen oli myös Kallen aatos,
rinnassa riehui tuo rakkauden paatos.

Kaikkihan tietää tuon tunteen rajun,
viehän se mieheltä ajan tajun.
Paikkaa ei katso, missä mieltä riuhtoo,
juoksuaskelin kun rakkaus viuhtoo.

Kalle kun vilkaisi Maria salaa,
Marinkin rinnassa rakkaus palaa.
Rakkaus ei katso paikka, ei aikaa.
Kait se on sitä rakkauden taikaa.

Oli hurina tasainen koneen käydessä.
Siinä kohtas katseet vauhdissa täydessä.
Unohtui siinä kyllä metsän puut,
kun tapas Kallen ja Marin suut.

Mutt´ voi, juuri kun suu oli vasten suuta,
kolahti keula keskelle tukkipuuta.
Sammui siinä äkkiä rakkauden tuli,
kun potkuri palasina mereen suli.

Lämmin on yhä Luttisten rakkauden soppi,
mutta sen Kalle kyllä tästä oppi.
Vaikka kuinka rakkaus rinnassa itää,
kyllä tarkasti eteensä tähystää pitää.

Luttisen Kalle ja
vaimonsa Mari

Risto Viinamäki

Bottnia Eskader 2001
Minne veneillään ensi kesänä

Suomalaisten ja ruotsalais-
ten veneilyseurojen yhteis-
työnä on kehitetty kesän
2001 suurin veneilytapah-
tuma

Ensi kesänä suuri koko
Perämeren kattava ja kiertä-
vä eskaaderipurjehdus start-
taa heinäkuun 1. päivänä
Ruotsin Piteåsta. Siirtyminen
Piteåån tapahtuu itse kunkin
veneen oman aikataulun mu-
kaan. On mahdollista, että
täältäpäin matkataan jo me-
nomatka useamman veneen
ryhmissä joko suoraan poikki
Perämeren tai rannikkoa pit-
kin..

Avajaisjuhlallisuudet ovat
Piteåssa sunnuntaina 1.7.01
ja määränpää on Oulu jonne
saavutaan 10.7..

Etappisatamia ovat Luleån
Liggskär, Kalixin Kohamn ja
Båtskärsnäs, Haparandahm,
Kemi, Kuivaniemi. Etappi-
satama 9.7 on Iin Röyttä,
jossa järjestetään mm.
saaristolaistanssit. Kaikissa
muissakin etappisatamissa
järjestetään ohjelmaa ja ta-
pahtumia.

Tarkempia ohjeita ilmoit-
tautumisesta tai aikatauluista
ei ole seuralle vielä tullut,
mutta matkasta kiinnostuneet

voivat ottaa yhteyttä johto-
kunnan jäseniin tarkempien
ohjeiden toimittamiseksi.

Eskaaderiin voivat osallis-
tua purje- ja moottoriveneet
ja yleinen käytäntö on ollut,
että matkavauhti soveltuu
kaikille.
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Onhan sitä meressä vettä, sanoi
kaveri ja lähti sillä kokemuksella
vesille. Kohta häntä oltiin jo
hinaamassa karilta pois. Meressä
on nimittäin myös karikoita. Täällä
perämeren rannikolla voi jopa sa-
noa, että meressä on hieman vettä
kivien välissä. Kulkuveden löytää
paremmin, jos tuntee merikortin
salat ja käytössä on kunnon kom-
passi.

Vanhat kalastajat kulkivat ja kul-
kevat edelleenkin omien merkkien
ja suuntavaiston perusteella, mutta
se perustuu valtavaan kokemuk-
seen ja perinnetietoon. Valitetta-
vasti monet meistä veneilijöistä us-
kovat itseensä kuten nämä vanhat
merenkulkijat, “siellä missä on vet-
tä, voi ajaa”. Vain se tieto siitä ve-
destä puuttuu.

Kun on hyvä keli…

Tutuissa maisemissa, kun näky-
vyys on hyvä ja kiinnepisteitä on
näkyvissä, on helppo suunnistaa.
Sekin kuitenkin edellyttää, että tie-
tää missä voi ajaa. Eli taas palataan
siihen perinnetietoon, jos yksin-
omaan muistitiedon perusteella
ajellaan. Tilannetta helpottaa huo-
mattavasti, jos näkyvillä on viittoja
(reimareita). Ei niistäkään välttä-
mättä ole hyötyä, jos ei ole
harmainta aavistusta, mitä viitat
kertovat. On tunnettu sanonta, että
“jos et tiedä mitä viitta tarkoittaa,
aja sen vierestä”. Olen ollut Vaasan
seudulla väylällä, jossa tällä tiedol-
la ei ollut mitään käyttöä. Oli eh-
dottomasti pysyttävä viittojen
osoittamalla puolella.

… mutta entäs sumussa

Mutta kun ne tutut maisemat
verhoutuvat äkkiä sumuun, ollaan
helposti hukassa. Ei tarvita kuin
rankka vesisade, ukkoskuuro, kun
maisema on aivan muuta kuin se
tuttu ja turvallinen. Muistan itse,
kun olin lähestymässä Tankkarin
majakkasaarta yllätti äkillinen
ukkoskuuro. Vettä tuli niin, ettei
kunnolla erottunut veneen keulaa.
Olin kuitenkin juuri tullut
valaistulle linjalle, kun näkyvyys
häipyi. Ranta oli jo ihan lähellä,
vaikkakaan sitä ei näkynyt. Vastas-
sa olisi viitta, joka ohjaisi
Tankkarin sisäänajo väylälle, mutta
kun sitä ei näkynyt. Pidin tarkasti
kompassisuunnan ja ajattelin, että
jos viittaa ei kohta näy, täytyy
kääntää vene 180 astetta, takaisin
merelle. Juuri silloin  sade sen ver-
ran hellitti, että viitta näkyi suo-

Summittaisesta veneilystä
navigointiin

raan keulan edessä ja pääsimme
ajamaan Tankkarin hienoon satama-
altaaseen. Olisi ollut varmasti äitiä
ikävä, jos paikka ja suunta eivät
olleet tarkoin tiedossa.

Merikortti tutuksi

Merikortti näyttää ensi-
katsomisella kaoottiselta. Jo värit
ovat normaalista maantiekartasta
poikkeavat. Vihreä, keltainen ja
valkoinen väri laikuttaa kartta-
pintaa epämääräisellä tavalla. Kel-
taisia ja valkoisia alueita sotkee
vielä mustat numerot ja täplät kuin
kärpäsen jätökset. Lisäksi on
epälukuinen määrä viivoja, joilla ei
näytä olevan mitään logiikkaa. Par-
haiten kartan pystyy hahmotta-
maan vertaamalla sitä jo tuttuun
maisemaan. Kun hahmotus alkaa
löytää tuttuja saaria, Martinnie-
men, Välikarin. Kriisit, Satakarin,
niin merikortin logiikkain paljastuu,
eikä se lopulta niin monimutkainen
olekaan. Silloin siitä tuleekin ikui-
nen ystävä, jota seuraa tutuissakin
maisemissa. Itse otan karttasarjan
esille, vaikka tarkoitus olisi seilailla
vain jokisuulla. On jotenkin turval-
lisempi koko ajan olla kartalla, ol-
koonkin se sitten vaikka vain omaa
epävarmuutta.

Hyvä kompassi kaiken
perusta

Pelkällä kartalla ei kuitenkaan
ole merkitystä, jos pimeys esimer-
kiksi sumun myötä yllättää.
Suuntavaisto pettää yllättävän hel-
posti ja vene alkaa kiertämään ke-
hää, ellei tiedossa ole luotettavaa
kompassia ja turvallista kompassi-
suuntaa. Tämä tietysti edellyttää
kompassisuuntien osaamista ja
sitä, että kompassille on tehty
eksymätaulukko. Kompassit saat-
tavat heittää tietyillä suunnilla jopa
toistakymmentä astetta ja
perämeren kapeilla väylillä sellai-
nen virhe vie jo lyhyelläkin matkaa
kivikkoon. Mutta kun kompassi
näyttää oikein ja itse on kartalla,
niin hätä ei ole heti käsillä.

…vielä astelevy, harppi ja
viivotin

Jos haluaa mennä kauemmaksi
omasta tutusta maisemasta, on vie-
lä syytä opetella käyttämään kart-
taa reitti suunnitteluun. Silloin pi-
tää opetella vielä ottamaan suuntia
kartalta ja mittaamaan matkoja pai-
kasta toiseen. Siihen parhaat väli-
neet ovat astelevy, harppi ja pitkä

viivotin. Siinä ne tarvittavat
navigointivälineet ovatkin, joten ei
siltä osin paljon maksa. Ja juuri
näissä välineissä useimmin tunnu-
taan säästävän. Olen tavannut
veneilijän, jolla oli kallis uusi vene,
mutta nämä muutaman kympin
maksavat välineet puuttuivat.

Joo, mutta onhan GPS

Miksi yleensä opetella
karttanavigointi, kun nykyisin on
saatavilla GPS?  Lähetäänpäs me-
relle ilman karttaa. Kun aikamme
olemme ajaneet, voi kysyä missä
olemme. Senhän me helposti voim-
me katsoa GPS:stä. Se nimittäin
näyttää nykyisin paikan
koordinaatit muutaman metrin
tarkkuudella. Niin siis tuota mitkä
koordinaatit? Niitä kun ei ole maa-
lattu mereen, niin niitä ei löydy
kuin merikortista. Että se siitä
GPS:n kätevyydestä
navigointivälineenä. Toisaalta, vaik-
ka olisikin kartta mukana ja osaisi
sijoittaa paikan sen
koordinaatistoon, miten käy, kun
satelliitteja ei löydykään tai virta
loppuu GPS:stä. Silloin on turvau-
duttava joka tapauksessa vanhaan
tapaan. Kompassista, astelevystä,
harpista ja viivottimesta ei lopu
virta kesken matkan. Edellytykse-
nä on vain, että niitä osaa käyttää.

Koulupenkkiä kannattaa
kuluttaa

Navigoinnin voi opiskella
ominpäinkin. Kun asiasta pääsee
jyvälle, ei perusasiat monimutkai-
sia ole. Aluksi merenkulun oppikir-
jat ovat kyllä täyttä hebreaa, joten
innostus saattaa lopahtaa jo
karttaprojektion ja koordinaatiston
muodostamaan hirttosilmukkaan.
Termistö saattaa hämätä itse-
opiskelijan. Olen aikoinaan käynyt
merenkulkukurssin ja nyt kuunnel-
lut kahta vasta kurssin käynyttä
henkilöä. Niiden kokemusten pe-
rusteella olen sitä mieltä, että mi-
käli veneilystä haluaa saada irti
enemmän ja nauttia
löytöretkeilystä omien tuttujen ve-
sien ulkopuolellakin, merenkulku-
kurssi palkitsee opiskeluun käyte-
tyn ajan ruhtinaallisesti.
Haukiputaalla siihen ainakin on
erinomaiset mahdollisuudet. Saadun
palautteen perusteella kurssilaisten
kokemukset ovat olleet erittäin
myönteiset.

Avovesiä ja löytöretkeilyä odo-
tellen

Risto Viinamäki

a) Huonomaineinen nainen
1. alagaija b) säätököysi

c) papukaijalaji

a) lisäharus
2. babystaaki b) lastenhoitaja
c) talutusvaljaat

a) koirankoppi
3. doghouse b) kennel
c) kajuutan korotusosa

a) kovatuuli
4. falli b) istuin

c) purjeen nostin

a) automaattiohjain
5. helminen b) jääkiekkoilija

c) tyyni meri

a) kuntoileva laulaja
6. juokseva riki b) puomien ja purjeiden säätököydet

c) kärpikoira

a) lyhyt esitys
7. ketsi b) kaksimastoinen purjealus

c) intialainen päähine

a) purjealus
8. kaljaasi b) kaljakassin kantaja

c) olutrekka

a) karjavarkaus
9. lehmän- b) sopimuksen peruminen
   käännös c) purjeveneen käännös

a) tähystyspaikka
10. märssykori b) purjelaivan rangaistuspaikka

c) itkupaikka

a) laidan yli laskeminen
11. slööri b) myötätuuli

c) vesiliukumäki

a) käännös
12. venda b) raskaana oleva nainen

c) laiturilla odottaja

a) ei suunniteltu lapsi
13.vahinkojiippi b) tahaton käännös

c) venevakuutus

vastaukset:
1. b)säätököysi, (alasvedin, jolla säädetään

spinaakkeripuomia)
2. a)lisäharus, (irrotettava maston tukivaijeri mastosta keula-

kannelle)
3. c)kajuutan korotusosa
4. c)purjeen nostin
5. a)automaattiohjain (valmistajan Autohelm mukaan)
6. b)säätököydet (purjeiden ja puomien käsittelyyn liittyvät

köydet)
7. b)kaksimastoinen purjealus (mesaanimaston on peräsin-

akselin etupuolella)
8. a)purjealus (pienehkö kaksimastoinen alus)
9. c)käännös (purjealuksen kääntäminen myötätuulen kaut-

ta)
10. a)tähystyspaikka (vanhoissa purjealuksissa maston-

huipussa)
11. b)käännös (purjeveneellä vastatuuleen tehty käännös)
13. b)tahaton käännös (tahattomasti tapahtunut myötätuulen

käännös)
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KENKA-MARKUS
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KALUSTEET VAIKKA VENEISIIN

PLUSSAA JOKA OSTOKSESTA

Kirkkotie 1
90830 HAUKIPUDAS
Puh. 5630 600

Palvelemme:
Ark. 9-21
La 9-18
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Oulu ja samalla koko Oulun
seutu on saamassa vuosikausia
odotetun oman kesätapahtuman
heinäkuun loppupuolella järjestet-
tävästä Meri Oulu Festivaalista.
Sen odotetaan keräävän useita
kymmeniä tuhansia ihmisiä eri
puolilta Suomea.

Festivaali herättää henkiin yli
sadan vuoden takaista purjelaiva-
aikaa. Sen runkona on oululaisen
kirjailijan Joni Skiftesvikin kirjoit-
tama musiikkinäytelmä Laiva Toi-
vo Oulu, joka kuvaa merimiesten
ja maakrapujen elämää 1870-luvul-
la. Mukana on 150 ammattilaista
ja harrastajaa ja esityksiä on kym-

Oulussa iso
kesätapahtuma

menen päivän aikana yhteensä 14.
Sen lisäksi festivaali tarjoaa mu-

siikkia jokaisen makuun. Konser-
teissa esiintyvien kirjo on todella
laaja – Tamara Lundista ja Helena
Juntusesta Matti Eskon ja Keijo
Minervan kautta Antti Sarpalaan,
heavylegenda Zero Nineen ja Pepe
Ahlqvistiin, torvimusiikista ja
viihdekuoro Kirjosista Matti Oilin-
gin jazziin ja Mary Pop Inin
naisenergiaan.

Festivaalin pääasiallisena tapah-
tumapaikkana on Toppilansalmen
ranta, johon rakennetaan katsomo
3200 katsojalle sekä ravintola- ja
muut tarpeelliset tilat. Salmeen on

Osmo Hekkala
Kevätpäivä

L ä m m i n  k e v ä i n e n  p ä i v ä
K u t s u u  h i l j a a  p u u n  l e h d e t
v a l k e a n  v a r r e n  s u o j a k s i
N o s t a a  l e m p e ä s t i  r u o h o n
L ä h e t t ä ä  v e d e n  j u o k s e m a a n ,
k i l p a a  k i r i m ä ä n  s u u r e e n
m e r i m a a l i i n
K u k a t  t u l e v a t  u l o s
k e s ä h a m e i s s a a n
K a u n i s t a  k a i k k i  k e v ä ä s s ä

Rasinkankaan säveltämä Kakara-
vaara, jossa lapset sadun keinoin
kulkevat merillä ja etsivät kauan
reissullaan viipynyttä isää. Muka-
na yli 70 lapsiesiintyjää, mm.
tenavatähtiä ja kempeleläisten las-
ten lauluyhtye Musarit.

Kakaravaaran esityspaikka 1500
–paikkaisine katsomoineen on
Vänmannin saaressa kaupunginteat-
terin takana. Esityksiä on kym-
menkunta.

Meri Oulu Festivaali alkaa per-
jantaina 20. heinäkuuta ja viimeiset
esitykset ovat sunnuntaina 29. hei-
näkuuta.

Lisätietoja: www.merioulu.fi

hankittu myös ihan oikea 43 met-
riä pitkä laiva, joka mastoineen,
purjeineen ja köysistöineen toimii
näyttämönä ja käy esityksen aika-
na salmen toisella puolella.

Laivan kannella esitettävän näy-
telmän ohjaa TV2:n Metsoloissa
tutuksi tullut näyttelijä ja ohjaaja
Kari Hakala. Päärooleissa nähdään
mm. Mikko Nousiainen, Satu
Silvo, Risto Tuorila, Petra Karja-
lainen, Janne Raudaskoski, Juhani
Laitala ja Jorma Koho.

Lapsille festivaali tarjoaa oman
musiikkinäytelmän. Se on
raahelaisen Pauli Ylitalon kirjoitta-
ma ja kempeleläisen Jussi
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Nuoriso vesiharrastusten pariin

Kohta 30 vuotta on Haukipu-
taalla toiminut pursiseura opasta-
nut nuoria veneilyn, vesilläliik-
kumisen, purjehduksen, sekä mui-
den vesiharrastusten pariin.  Kou-
lutustoimintaa, joka on parhaim-
millaan ollut vuosittaisilla meri-
leireillä, veden äärellä, kerrallaan
jopa yli 100 :n osaanottajan voi-
min.

Vuodesta 1972 lähtien on pursi-
seura järjestänyt nuorten kesäisiä
koulutus- ja harrasteleirejä, milloin
yhdessä Oulun ja Iin veneily-
seurojen kanssa, mutta nyt jo 10
vuotta yksin, omin talkootyö-
voimin vedettyjä leirejä. Leirejä
joissa parhaimmillaan on ollut 100
:kin osaanottajaa, merensaareen
vietynä ja sinne huollettuina, mel-
koinen toimenpide yhden seuran
suorittamana !

Oma tukikohta Röyttän saaressa
on kuin luotu tällaista leiritystoi-
mintaa varten, mutta saareen huol-
lettuna tällainen toiminta vaatii
melkoisen operaation, pitää olla
luotettava kuljetuskalusto, hyvin
osaava huoltojoukko, emännät ja
apuvoimat, kaikki luonnollisesti
talkoilla.  Kun seura on pystynyt
lisäksi organisoimaan omasta takaa
ohjaajat ja kouluttajat, on leirikus-
tannuksetkin saatu pysymään
kohtuullisina,joten suurperheisille
ja vähävaraisillekin lapsille on voi-
tu varmistaa osallistuminen. Siinä
on suuri ero, onko osaanottomaksu
500:- per henkilö vai vain ilmoit-

tautumismaksu 50-60:-, jos per-
heestä osallistuu leirille 6 :kin hen-
kilöä !

Ilmeinen tarve tällaiselle leiri-
toiminnalle on ollut ja on tulevai-
suudessakin, lasten henkisen viih-
tyvyyden, mutta ennen kaikkea
leirien koulutus- ja opetustoimin-
nan vuoksi, sillä opetetaanhan nuo-
rille nimenomaan järkevää suhtau-
tumista vesielementtiin, vesillä liik-
kumiseen ja luonnonvoimien kunni-
oittamiseen. Tarvetta tällaiseen on,
sen todistavat ne ikävät tapahtu-
mat, mitä valitettavasti aina välillä
sattuu meidänkin alueillamme.

Huomiota herättää vain oman
kuntamme päättäjien nuiva suhtau-
tuminen, yksisilmäinen ajattelu ja
toiminta,päätöksenteoissaan. Ei
yhdellekkään kesäleirille ole kun-
nasta saatu, pyynnöstä huolimatta
nuoriso-, raittius-, urheilu- tai kult-
tuuritoimen edus-tajaa, käymään,
luennoi-maan tai saatika vieraile-
maan !  Muutaman kerran raittius-
puolelta saatiin nippu esitteitä ja
tarroja jaettavaksi leiriläisille, no
hyvä niinkikin, onpahan omil-
laankin tultu toimeen.

Sen sijaan kiitoksen ansaitsevat
vesillä liikkuva poliisi, meri-raja-
vartiosto, SPR ja palo- pelastus-
toimi, näiltä on aina pyydettäessä
liiennyt aikaa oman toiminnan esit-
telyyn tai luentoon, heille vielä
kerran suuri kiitos !

Seurassamme ovat nyt uudet
nuoret ja tuoreet voimat vetämässä
leirejä ja muita nuorten harrastuk-
sia, toivottavasti ainakin toiset 30

Nuorisoa
Pursiseurassa

vuotta! Perinne jatkuu uusin innoin
ja uusin ideoin, kuuluuhan nuoriso-
toimintaan merileirien lisäkisi  kil-
pailu ja retkeily, sekä talvella las-
ketteluretket, jo useiden vuosien
ajan.

Ja uutta keksitään Tanelin, An-
tin, Villen ym. voimin.

Lippu korkealle Haukiputaan
Pursiseura  !

terveisin Knaapi
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Pursiseura on järjestänyt joka
vuosi rospuuttoretken, juuri en-
nen veneilykauden alkua,
virittääkseen jäsentensä alkavaa
kesän veneily- ja toimintakautta
ja piristykseksi pitkän talven
jälkeen. Retket Lappiin, Keite-
leen kanavalle tai laivaretket
Ruotsin puolelle ovat olleet
hauskoja ja mieliinpainuvia ko-
kemuksia, uusinta uutta on ke-
vään retki Turun saaristoon.

Viime kevään retki Kuopioon
toteutettiin 27.5. jolloin linja-au-
ton keula suuntautui kohti

Oi joo…  retkeily on mukavaa..

ROSPUUTTORETKI
KUOPIOON

Viime kevään rospuuttoretken ikinuori “vihkipari” otettiin Ala-
hovin viinitilan emännän ja isännän toimesta vastaan
tervetuliaismaljoin ja lauluin.
Monesko hääpäivä oli, sitä ei ikinuori Peikon kippari suostunut sa-
nomaan.

Risto ja Aatos varmistivat laivaan pääsyn ostamalla tuplaliput

Ukko-höyryllä matkattiin Alahovin viintilalle katsellen kaunista Kallavettä

Savonmaata Alpo rutinoitunee-
na pitkän-matkan kuljettajana ja
Soilikki matkaoppaana, laulu rai-
kui, kun joukko matkasi, ensim-
mäisenä pysäkkinä oli Ahokylä,
jossa yllätettiin kahvipaikan
”väki”, syömällä vastaleivotut
pullat loppuun.

Kuopiin saavuttiin hyvissä
ajoin ja pienen seikkailun jäl-
keen löytyi se Bellan tehdaskin,

uudet tiejärjestelyt vain mei-
nasivat sotkea kuljettajan
huomiokyvyn ja (myös op-
paan).

Bella tehtaalla oli itse johtaja
Raimo Sonninen meitä vastassa
ja esitteli hyvin seikkaperäisesti
Bella-veneiden tuotantoa, teh-
dasta ja tarvikehuoltoa. Laman
aikana moni suomalainen vene-
valmistaja joutui luopumaan toi-
minnastaan, mutta Bella-venei-
den toimintastradegia oli onnis-
tunutta ja tehdas soveltuvine
mallistoineen pystyi jopa osta-

maan toisia ja laajentamaankin
toimintaansa.

Erikoista on, että Bella myy
veneitään jopa Grönlantiin
saakka. Hartsihuurujen hiukan
pökräyttäminä siirryttiin sitten
ruokailemaan erikoiseen ranta-
makasiiniin, jollaista ei edes ole
Oulun ”tervaporva-reilla. Kyllä
kuopiolaisten kelpaa !

Seurasi majoittuminen Hotelli-

kylpylä Rauhanlahteen, jossa
vietettiin iltaa, jotku jopa tans-
sahdellenkin.

Seuraavana aamuna ajoimme
satamaan ja siellä kevään ensi-
risteilylle lähti Ukko-niminen
höyryalus, joka oli viritelty juuri
meidän retkuetta varten kevään
ensi retkelle. Tosin joukkoon
sopi muutamia paikalle osuneita
turistejakin ja yllätys, yllätys,
joukossa oli ketäpäs muita kuin
haukiputaalaisia..! Meitähän riit-
tää joka lähtöön.

Kaunista Kallavettä pitkin,
maisemia katsellen, seurustel-
len, sekä ihastellen Suomen ke-
väistä luontoa, saavuttiin Ala-
hovin viinitilan laituriin, joka oli
juuri äsken uusittu ja laajennet-
tu, betoni niin tuoretta, että ja-
lanjäljet taisivat jäädä muis-
toksi Puttaalaisten käynnistä.

Viinitilan ulko-ovella odotti
joukkoamme yllätys, kun tilan
emäntä ja isäntä , Taina ja Risto
Hallman olivat tarjottimineen
vastassa ja joukossamme ollut
”varttunut pari”, m/s Peikon
tuju ja kippari saivat ”hää-
päivä” onnittelut, laulun kera,
monennetko sitä he eivät suos-
tuneet kertomaan.

Tämän jälkeen isäntäpari esit-
teli viinitilan toimintaa ja tuo-
tantoa, sekä tilan tuotteita, noi-
ta mainioita suomalaisia marja-
pohjaisia viinejään.

Tilalla oli myös myymälä jos-
ta jokainen sai ostaa mieltymyk-
sensä mukaisesti kotiinviemi-
senä mm. Alahovin ”mustaa”,
tms.

Tilan ravintolaan oli pöydät
katettu ja matkalaisten nälkää
ryhdyttiin paikkailemaan lohiso-
palla, tottakai, tilan valkoviinin
kera !   Oi joo… kyllä joukku-
een kelpasi kylläisenä kiivetä
paikalle kiertä-neeseen linja-
autoomme ja laulujen, kaskujen,
sekä tarinoiden siivittämänä
aloittaa kotimatka.

Kiitos matkaoppaan, että
isännän, mieliinpainuva retki
kaikenkaikkiaan.

Knaapi.
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HAUKIPUTAAN PURSISEURA ry

VUONNA 2001

www.hao.osakk.fi/old/hps/hps.html

perheeltä 50 mk. Liittymismaksu on 100 mk.

Mitä seura sinulle tarjoaa

Miehekäspurjehdukset
Heinäkuussa

MERILEIRI
Merileiri nuorille Iin
Röyttässä  19.-22. 7.

-purjehdusta
-merenkulkutaitoja

-leirielämää
Nuoret ja huoltajat joukolla

mukaan!

ELOJUHLAT
Iin Röyttässä

4. elokuuta 2001

PIKKUJOULUT
Aikuisille 17.11.
Lapsille 25.11.

TAPAHTUMAKALENTERISTA 2001 POIMITTUA

Maalis-huhtikuu
Hiihtoretkiä

VARATTU
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