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Haukiputaan Pursiseuran jäsenet 

ovat seuran koko 40 vuotuisen ole-
massaolon ajan vaalineet lähiym-
päristönsä merellistä perintöä ja sa-
maan aikaan olleet luomassa myös 
uutta merellistä kulttuuria. Ajat ja 
painotukset muuttuvat, monet en-
nen niin luontevat yhteydet mereen 
katkeavat ja tilalle syntyy uusia, ai-
kaan luontevammin sopivia, tapoja 
kohdata meri.

Varttuneempi, seuran perusta-
misesta saakka mukana ollut väki 
on merellisiltä taustoiltaan varsin 
kirjavaa. Aika moni on työsken-
nellyt Perämeren rannikolla aikoi-
naan runsaslukuisissa hinaajissa tai 
kauppalaivoissa. Löytyypä joukos-
tamme entinen laivanvarustajakin. 
Useampi seuralainen on myös itse 
valmistanut veneensä ja harjoittanut 
mittavaa kotitarvekalastusta. Tee Se 
Itse veneitä on valmistettu aluksi 
puusta, sitten raudasta, jokunen la-
sikuidusta, tuorein on alumiinista ja 
ehkä harvinaisin betonista. 

Tänä päivänä yhä harvemman 
työ ja toimeentulo on riippuvainen 
merestä. Vastavuoroisesti aikaisem-
paa useampi kohtaa elävän meren 
ensimmäistä kertaa vapaa-ajan har-
rastuksensa yhteydessä ilman oman 
taustansa historiallista yhteyttä 
merelliseen elementtiin. Tässä ti-
lanteessa uuden harrastajan kuulu-
minen monipuolisen jäsenkunnan 
muodostamaan veneilyseuraan avaa 
itsenäistä harrastamista huomatta-
vasti laajempia näkökulmia ja voi 
useimmassa tapauksessa tehdä har-
rastamisesta mielekkäämpää. Pai-
kannimet merikartassa saavat uutta 
merkitystä kun niihin liittyy kuultu-
ja tarinoita. Suuri osa nimettömistä 
kivikoista ja vedenalaisista kareis-
takin on saanut kalastajilta omat 
nimensä, vaikkei kartanpiirtäjä niitä 

Merellistä kulttuuria uuteen Ouluun Haukiputaalta
ole ylös kirjannutkaan. Tämä nimistö 
kulkee suusta suuhun menetelmällä 
ja itse vasta vedenalaiseen luontoon 
perehtyessäni aloin ymmärtämään 
laajemmin niiden merkitystä. Yleensä 
kaikki parhaat pyynti- ja vaaranpaikat 
ovat saaneet oman nimensä.

Haukiputaan Meripäivät, 
Tulevaisuudessa Oulun 
Meripäivät

Uuden kulttuurin yhtenä mielen-
kiintoisena luomisponnistuksena mai-
nittakoon Haukiputaan Meripäivät 
joita olemme yhdessä Kiviniemen 
asukasyhdistyksen, sekä Osmo Hek-
kalan ja Mirja Vehkaperän kanssa ol-
leet toteuttamassa. Mukavasti on ollut 
porukkaa ja hauskaa on pidetty! Kello 
Open kevytvenekisoja on selostettu 
aallonmurtajalta ja purjehdusradan 
ylämerkki on tuotu mahdollisimman 
lähelle yleisöä, parhaassa tapauksessa 
alle 100m katsomosta. Haukiputaan 
Mieskuoroa, Viihdepiikkareita ja lau-
lavaa senaattoria on kuultu, eikä kah-
vitta ja munkitta ole jäänyt kukaan. 
Ihan hyvä ja toteuttamiskelpoinen 
konsepti, mutta laajemmassa mitta-
kaavassa kaipaa ehdottomasti yrittä-
jiä kumppaniksi maalla järjestettävän 
osuuden vetämiseksi ja taloudellisuu-
den takaamiseksi. 

Tulevaisuudessa seuramme on 
panostamassa Oulun Meripäivien ai-
kaansaamiseen ja meidän puolestam-
me ne voidaan edelleenkin järjestää 
vaikka Kiviniemessä. Taloudelliset 
realiteetit huomioon ottaen yhteistyö-
kumppaneita on kuitenkin helpompi 
löytää kauppatorin tuntumasta. Kivi-
niemessä Kalapuohin merkitys Meri-
päivillä ja kaikissa lähivuosina järjes-
tämissämme purjehduskilpailuissa on 
ollut merkittävä. Osa Ranking kisoja 
kiertävistä ”etelän variksista” kehuu 

tulevansa kisoihimme myös ainutlaa-
tuisen hyvän ruuan takia. Tämä jos 
mikä on laajalle näkyvää kulttuuria ja 
omaleimaisuutta, missään muualla en 
ole törmännyt kalaravintolaan keskel-
lä kilpailupaikkaa. Itselleni on tärke-
ää myös tuttujen kalastajien näkemi-
nen. Sama kalastajapariskunta joka jo 
lapsuuteni Kiviniemessä piti myyn-
tipistettä heti satamatien suussa, on 
yhä toivottamassa tulijoita tervetul-
leeksi samalla paikalla ja se jos mikä 
saa tuntemaan tulevansa kotisata-
maan, Haukiputaan ja tulevan Uuden 
Oulun Merellisen kulttuurin kehtoon. 
Harmi vaan etteivät nykyiset puitteet 
siellä riitä kovin isojen tapahtumien 
järjestämiseen.

Miten koota monipuoli-
nen kulttuuri yhteen ja 
luoda yhdessä uutta?

Yksi Uuden Oulun haasteista on 
koota laaja-alainen merellinen kult-
tuuri yhteen. Rajallisten resurssien 
takia on keskityttävä ”uuden” merel-
lisen kulttuurin keskittämiseen yhdes-
sä valitulle alueelle, vaikkapa usein 
esille nostetulle Toppilan alueelle. 
Mahdollisimman monen merellisen 
toiminnan keskittyessä samalle alu-
eelle, myös tarpeellisten palveluiden 
taso voidaan nopeasti saada hyvälle 
tasolle. 

Oman seurani vahvuutena näissä 
tilanteissa olen jo pidemmän aikaa 
nähnyt ennakkoluulottoman ja idea-
rikkaan jäsenistön sekä seuramme, 
niin poliittisen kuin taloudellisenkin 
sitoutumattomuuden. Siksipä olemme 
voineet lähteä tukemaan kaikkia ide-
oita ja hankkeita jotka yhteisen edun 
nimissä suinkin ovat toteuttamiskel-
poisia, oli ajatus lähtöisin keneltä hy-
vänsä. Oman aikansa hedelminä syn-
tyneet kulttuuriset, nykyisin tuskin 

havaittavat, jakolinjat vanhojen seu-
rojen välillä voivat tulevaisuudessa 
osoittautua vahvuudeksi. Vuosikym-
menten saatossa seurat ovat, kukin 
tahollaan, keskittäneet toimintojaan 
valitsemilleen painopistealueille ja 
näin syntyneitä vahvuuksia yhdistä-
mällä ne voivat nyt yhdessä saavuttaa 
korkeamman tason kuin yksikään yk-
sin toimien olisi kykenevä.

  
Näillä eväillä Oulu Meri-
kaupunkien Kartalle

Haukiputaan Pursiseura oli vielä 
muutama vuosi taaksepäin pääasias-
sa mukavaan yhdessäoloon, matka-
veneilyyn ja kevytveneiden alkeisiin 
keskittyvä veneilyseura, joka oli ta-
loudellisesti panostanut lähinnä Hau-
kiputaan satamaverkoston luomiseen 
sekä seuran saaritukikohtaan. Hakeu-
tuessamme tiiviimpään yhteistyöhön 
muiden juniori- ja kilpailutoiminnan 
kehittämisestä kiinnostuneiden seu-
rojen kanssa, saimme mukavasti lisä-
potkua myös kilpailutoimintaan. Tänä 
päivänä seuramme on julistautunut 
myös kilpapurjehdusseuraksi, muka-
vaa yhdessäoloa ja matkapurjehdusta 
kuitenkaan unohtamatta. Meille yh-
teistyö Oulun Merenkävijöiden, Ou-
lun Purjehdusseuran ja Oulun Työ-
väen Pursiseuran kanssa on avannut 
uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia 
merellisen kulttuurin kehittämiseksi. 
Tähän yhteistyöverkkoon kun vielä 
saamme pyydystetyksi innostuneen 
yrittäjän ja muutaman muun merel-
listen harrastusten ympärillä toimi-
jan, on koossa eväät joiden avulla on 
mahdollista nostaa Uusi Oulu mer-
kittävien Merikaupunkien kartalle ja 
täyttää horisontti valkeilla purjeilla!

Jari Ylönen

JONOTTAMATTA 
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Villenniemen
venesatama

Häyrysenniemi
Villentie 210

Aatos Pussinen
puh. 0500-897 988

Haukiputaan
Telakkayhdistys ry.

Santaholma
Proomupuisto 3
Ari Karp   040-8285558

ari.karp@betamet.fi 

Haukiputaan kunta
Kunnalliset satamat:
- Kiviniemi
- Martinniemi
- Häyrysenniemi
Tekniset palvelut
Pasi Haapakangas
puh.  887 4377
 0400-183 767
Venepaikat ja laskutus
Satu Sassi
puh.  887 4103

Satama- ja laituripaikkoja                                   
V e n e p a i k k a t i e d u s t e l u t

Huom!  Venepaikkoja vapaana, vain rajoitetusti!

Kiviniemen Laituriyhdistys ry

Kello
Kiviniemi

Tero Heinonen
puh. 040 564 6311

Mikko Tienhaara 
puh0400 736 583

kivinemen.laituriyhd@gmail.com

Haukiputaan Pursiseura ry:n 
vuosijulkaisu

Toimitus:
Jari Ylönen, Pentti Pussinen, 
Esa Huovinen ja Eero Aho

Sivunvalmistus:
Toimitus

Paino:
JOUTSEN MEDIAN 
PAINOTALO OY

Oman seuramme juhlavuo-
den lisäksi naapuriseuroissa, 
Iin Meriseura ja Oulun Työvä-
en Pursiseura, juhlitaan pyörei-
tä lukuja. Itse pyrin ottamaan 
osaa juhlavuoden tapahtumiin 
mahdollisimman aktiivisesti ja 
suosittelen myös kaikkia jäse-
niämme ottamaan osaa, omien 
tapahtumiemme lisäksi, naapu-
reiden juhlavuoden avoimiin 
yleisötapahtumiin. 

Botnia Eskader, lienee 
kauden mittavin ponnistus koko 
Perämerellä, siellä uskon aina-
kin takuuvarman hanuristimme 
pitävän oman seuramme mai-
netta yllä. Eskaderia voi olla 
vastassa 17.7. Röytän kulmilla 
tai 18.7. Oulun edustalla. Hai 
SM kisat 26.–29.7. OTPS:n jär-
jestämänä ovat kilpailuperinnet-
tä parhaimmillaan. Zoom8 SM-
Ranking osakilpailu 9.-10.6 
Kellon Kiviniemessä sekä tie-
tysti Kello Open 11.–12.8 sa-
massa paikassa, ovat kisoja joi-
den järjestämiseen Haukiputaan 
Pursiseura erityisesti panostaa, 
odottaen veneilyväkeä sankoin 
joukoin seuraamaan kilpailujen 
etenemistä. Kiviniemen satama 
on yksi harvoista kilpailupai-
koista jossa voi kevytveneradan 
rakentaa niin lähelle aallon-
murtajaa että yleisöllä on hyvä 
näköyhteys koko rata-alueelle 
maista. Virpiniemen liikun-
taopistolla ja Kiviniemen sa-
tamassa järjestetään kuluvalla 
kaudella myös purjehdusleirejä, 
joten tapahtumia kotinurkilla 
piisaa. Pohjoisen alueen kilpai-
lukalenterissa on koko joukko 
muitakin kilpailuja lähivesillä, 
joihin on helppo ottaa osaa il-
man suuria ponnisteluja mat-
kojen suhteen. Näissä olisi mu-
kavaa nähdä entistä enemmän 
oman seuramme jäsenistöä mu-
kana, Ojalan veljekset ovatkin 
jo uuden kipinän saaneina (en-

Tulossa tapahtuma-
rikas veneilykausi
tisiä junioripäälliköitämme mo-
lemmat) ahertaneet kiitettävästi 
LYS-kilpailuissa Oulun edustal-
la. Pekka Väänänen on vastaa-
vasti kerännyt tiimin joka kisaa 
avomerikilpailuissa, pääasiassa 
vähän syvemmillä merillä, jo-
ten täällä Perämerellä heitä ei 
harmikseni toistaiseksi nähdä.

Alkavan kauden kevytvene-
toimintaa on vaihteeksi keski-
tetty Hietasaareen, jotta STO:n 
toimintaan olisi helpompi saada 
uusia junioripurjehtijoita mu-
kaan. Useamman vuoden ak-
tiivinen toiminta Kiviniemessä 
ei ole tuonut lajin pariin uutta 
väkeä toivotulla tavalla, joten 
kalastelemme välillä matalam-
milla vesillä. 

HaPS hyökkää kah-
della kärjellä

Seuramme juniorikilpailijat 
Emilia Väänänen Ja Eero-
Pekka Honkala ovat edenneet 
huimasti sekä Zoom8- että 
Optimistijolla luokissa, joten 
kevytveneharrastuksen pohjan 
vahvistamiseksi olemme kou-
luttaneet seuraan toisenkin ju-
nioripäällikkötason toimijan, 
Markku Honkalan. Varsinaisena 
junioripäällikkönä ja seuram-
me edustajana Sailing Team 
Oulussa jatkaa Heikki Väänä-
nen. Heikin aika menee pitkälti 
kilpailuissa purjehtijoidemme 
huoltohommissa, koko Zoom8 
Ranking sarja on tarkoitus kier-
tää ja arvokisat siihen päälle 
leirityksineen, joten on käytän-
nöllistä että seuralla on kaksi 
koulutettua ja kokenutta ”pai-
menta” joista toisen tapaa to-
dennäköisimmin lähirannoilta 
ja toisen tukeen voi turvautua 
pidemmilläkin kilpailumat-
koilla, yhden henkilön aika ei 
kaikkeen tähän riitä ja eihän 
sitä kahdessa paikassa voi jou-
tilainkaan olla yhtä aikaa. Pa-
nostamme siis hyvin vahvasti 
juniorityön laatuun ja saavutet-
tavuuteen.

Perinteitä vaalitaan 
ja uusia kujeita kehi-
tetään

Purjehduskilpailut, majatoi-
minta ja erilaiset ”nuotioillat”, 
meillä viimevuosina rosvo-
paisti illat, ovat vanhaa hyvää 

seuraperinnettä jota vaalimme 
tavalla tai toisella vuodesta toi-
seen. Jotta emme yhtä äkkiä 
huomaisi jääneemme pelkäksi 
laulukuoroksi, joka rannalta tä-
hyää kohti ulappaa, huomaten 
ajan muuttuneen ja nykyaikai-
sen toiminnan ajaneen meistä 
auttamatta ohi on tarpeen ke-
hittää ajan hengen mukaisia 
uusiakin tapahtumia, joista par-
haat muuttuvat ajan saatossa 
perinteiksi. Oma seurammekin 
on tullut siihen ikään jossa pe-
rustajajäsenistöä on vielä mu-
kana toiminnasta, mutta heidän 
mahdollisuuksiaan liikkua ak-
tiivisesti omilla veneillään ovat 
vuodet jo rajoittamassa. Tähän 
voi löytyä osaratkaisu Alexan-
dran kautta. Yritämme saada 
riittävän suuren määrän venei-
lyväkeä kokoon vastaanotta-
maan Eskaaderia ja seuraamaan 
Kello Openia, vuokrataksemme 
Alexandran yksityiskäyttöön 
näinä ajankohtina. Laivalla oli-
si helppo tunnelmoida tilanteen 
mukaan, ruokailla ja nauttia 
virvokkeita, tavata ystäviä ta-
pahtumien keskipisteessä. Näh-
täväksi jää onko tälle tilausta ja 
muodostuuko risteilijän käytös-
tä veneilyseurojen tapahtumissa 
jopa Merelliselle Oululle uusi 
perinne.

Mitä lahjaksi usealle 
vuosijuhlia viettäväl-
le seuralle

Paras lahja mitä yksikään 
seura voi koskaan saada on jä-
senkunnan aktiivinen osallistu-
minen oman seuran toimintaan. 
Alueemme seurojen pienehkös-
tä koosta johtuen on myös naa-
pureiden mukanaolo järjestettä-
vissä tapahtumissa merkityksel-
listä, älkäämme siis ujostelko 
ottaa osaa kutsun käydessä. 
Haastankin koko jäsenkuntam-
me ilmoittautumaan mukaan 
juhlavuotemme tapahtumien 
järjestämiseen ja nauttimaan 
yhteisten ponnistustemme saa-
vutuksista! Toivotan Hyvää ve-
neilykautta koko jäsenkunnalle. 
Odotan jo innolla tapaamistam-
me seuran 40v.vuosijuhlassa. 

Jari Ylönen

Ohjelma:
Tervehdyssanat  puheenjohtaja Jari Ylönen
Musiikkiesityksiä Sauli Saarela, 
   Reino Ruuskan säestämänä. 
   Taisto Korvala ja kumppanit
Seuran tähänastinen
toiminta ja tulevai-
suuden näkymät  Jari Ylönen
Huomionosoitukset TUL ja Suomen Purjehdus ja 
   Veneily ry
Kahvitarjoilu, jonka yhteydessä vapaa sana
Musiikkia ja merimies-
lauluja yhdessä:  T. Korvala ja kumppanit                                          
Yksinlaulua:   Sauli Saarela, 
   Reino Ruuskan säestämänä. 
Päätössanat  Kari-Pekka Heikkinen

  Tervetuloa avecin kera
  Hallitus

Kutsumme kaikki seuramme
jäsenet juhlavuoden kunniaksi
järjestettävään

Juhla järjestetään Heiton talolla (Törmäntie 15)
lauantaina 12.5.2012 klo 14 alkaen.  
Tervehdysten vastaanotto aloitetaan jo klo 12, 
myös tähän tilaisuuteen halukkaat jäsenet ovat 
tervetulleita, nauttiakseen vapaasta seurusteluhet-
kestä ystävien kera.
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Itämeri on yksi maailman 
tiheimmin liikennöidyistä ja 
saastuneimmista meristä. Sa-
malla Itämeri on myös yksi 
maailman parhaista vapaa-ajan 
viettopaikoista. Turvallinen 
liikkuminen Itämerellä vaatii 
hyviä sää- ja meritietoja.

Selkämerelle asennettiin 
kesäkuun alussa 2011 uusi, 
Ilmatieteenlaitoksen kolmas 
aaltopoiju. Poijulla mitataan 
jatkuvasti aallokon korkeutta 
avovesikaudella. Muut kaksi 
aaltopoijua sijaitsee pohjoisella 
Itämerellä ja Helsingin edustal-
la.

Halkaisijaltaan 90 sentti-
metrin aaltopoiju on ankkuroitu 
siten, että sen liike seuraa va-
paasti aaltojen liikettä. Aalto-
poiju mittaa aallokkoa kolmen 
kiihtyvyysanturin ja kompassin 
avulla. Se tuottaa tietoa mita-
tusta aallokon korkeudesta, pe-
riodista ja aallokon suunnasta. 
Lisäksi poiju mittaa myös pin-
taveden lämpötilaa.

Aallonkorkeudella tarkoi-
tetaan aallon pohjan ja huipun 
välistä korkeuseroa. Aallokon 
korkeutta kuvataan merkitseväl-
lä aallonkorkeudella, joka vas-
taa likipitäen silmin havaittavaa 
aallokon korkeutta tai syvässä 
vedessä aaltojen korkeimman 
kolmanneksen keskiarvoa. Mer-
kitsevä aallonkorkeus vastaa 
hyvin merenkulkijoiden koke-
maa aallokon korkeutta. Ve-
neilijöiden kannattaa kuitenkin 
muistaa, että korkein yksittäi-
nen aalto on liki kaksinkertai-
nen merkitsevään aallonkorkeu-
teen nähden. Itämeren suurim-
mat aallot ovat olleet jopa 14 
metrisiä. Suomen merialueilla 
korkeimmat aallot havaitaan 
Pohjois-Itämerellä.

Aallonkorkeus 
mukana useissa 
varoituksissa

Huhtikuun alussa 2011 Il-
matieteen laitos laajensi va-

roitusvalikoimaansa. Entisten 
varoitusten lisäksi varoitetaan 
nykyään tarvittaessa myös me-
riveden korkeudesta ja aallois-
ta. Aallokkovaroituksilla varoi-
tetaan merkitsevästä aallonkor-
keudesta. Käytössä on kolme 
vaaratasoa: 2,5, 4 ja 7 metriä. 
Merkitsevän aallonkorkeuden 
ollessa 2,5 metriä muun muassa 
pika-alusliikenne Helsingin ja 
Tallinnan välillä voi häiriintyä.

Tämän lisäksi ilmatieteen 
laitos antaa ennakkovaroituksia 
vaarallisista sääilmiöistä 1-3 
vuorokautta ennen uhkaavaa 
säätilannetta. Uudet ennakkova-
roitukset koskevat ukkospuus-
kia, merialueiden kovia tuulia, 
aallonkorkeutta, meriveden 
poikkeuksellista korkeutta tai 
alhaisuutta. Näiden veneilijöitä 
erityisesti koskettavien ennak-
kovaroitusten lisäksi varoite-
taan muun muassa sateesta, 
kovasta helteestä sekä maa- ja 
merialueiden tuulista.

Ilmatieteen laitoksen meri-
säätiedotukset ja säähavainnot 
ovat vesilläliikkujalle tärkeitä. 
Merenkulkijoille tehtävä meri-
säätiedote sisältää varoitukset 
ja meriennusteet Suomea ym-
päröiville merialueille ja Sai-
maan vesistöalueelle. Riskejä 
voidaan pienentää seuraamalla 
merisäätiedotuksia ja tekemällä 
itse havaintoja sään kehitykses-
tä, ilmanpaineesta, lämpötilasta 
ja tuulesta. Merimiestaitoihin 
sisältyy paitsi kyky seurata 
säätilan kehittymistä ja merta, 
myös tietämys siitä miten toi-
mia yllättävissä sääoloissa, ku-
ten esimerkiksi ukkosella.

Merellä liikuttaessa on hyvä 
muistaa, että ennakkovaroitus-
ten tarkkuus on heikompi kuin 
vuorokauden varoituksissa. Tä-
män takia omia tietoja on syy-
tä päivittää usein, sillä myös 
varoitukset tarkentuvat edetes-
sään. 

Jouni Vainio
Ilmatieteen laitos

Uusi aaltopoiju 
Selkämerelle

Haukiputaan Pursiseura on 
varannut juhlaliputetun M/S 
Alexandran 18.7.2012 tilaus-
risteilylle, joka vie meidät vas-
taanottamaan Botnia Eskaaderia 
Oulun ja Haukiputaan edustalle 
klo 10.–14. välisen ajan. Lai-
valla on myös ohjelmaa!

Olemme varanneet saman 
aluksen myös Kello Openin 
aikana 11.–12.8, jolloin esitte-
lemme yleisölle purjehduskil-
pailuja sunnuntaina 12.8. klo 
10 alkavalla risteilyllä. Laivalla 
selostus!

Molemmat risteilyt lähtevät 
Oulusta torin rannasta ja mu-
kaan pääsee 30€ lipun lunasta-
malla. Risteilyt toteutetaan sillä 
edellytyksellä että vähintään 
50 lipun lunastavaa ilmaantuu 
kolme viikkoa ennen risteilyn 
ajankohtaa ja mukaan pääsee 
vähintään 100 ensimmäisenä 
ilmoittautunutta. Sään suosies-
sa voidaan mukaan ottaa myös 
enemmän risteilijöitä.

Ilmoittautumiset ja lisä-
tiedot sähköpostitse: jarikylo-
nen@gmail.com tai puhelimit-

luomaan uutta merellistä kulttuuria ja
osallistu Botnia Eskaaderin

vastaanottoseremonioihin, tai seuraa
Kello Open purjehduskilpailuja

M/S Alexandralla.

se 0400 895961, mieluummin 
iltaisin.

PS: Lisätietoja aluksesta ja 
tiloista http://www.oululines.fi  
Ateriointi on myös mahdollista, 
jopa suotavaa. Kerätkää iso po-
rukka (vähintään 20hlö) ystäviä 
ja tilatkaa haluamanne menyy 
hyvissä ajoin etukäteen! 

Risteilylippu sopii myös 
mainiosti lahjaksi! Toimi nope-
asti ja tee itsesi ja läheisesi on-
nelliseksi!

Perämerelle tuleva aaltopoiju esiteltävänä venemessuilla.

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi. Runkokatsastus teh-
dään veneen ollessa maissa ja katsastuksen loppuosa veneen 
ollessa purjehdusvalmiina vesillä. Vuosikatsastus tehdään joka 
vuosi veneen ollessa vesillä.
Katsastusasioita hoitavat:
Jari Luokkanen p. 0400-341837, jari_luokkanen@hotmail.com
Vesa Turtiainen puh. 044-5708116, vesa.turtiainen@gmail.com

Huviveneiden katsastus!



4     

www.haukiputaanpursiseura.fi 

”No se puraisi sitten kun-
nolla, nimittäin purjehduskär-
pänen” toteaa Vuoden 2011 
HaPS:laiseksi valittu Zoom8-
luokassa kilpapurjehtiva 
16-vuotias Emilia Väänänen.

Purjehdusta voi junioriluo-
kissakin harrastaa monella ta-
paa, alkeiden oppimisen jälkeen 
purjehdusta voi jatkaa ihan 
harrastamispohjalta tai sitten 
kokeilla kilpapurjehduksessa 
kuinka kauas ja korkealle sii-
vet kantavat. Kolmatta kaut-
taan valtakunnallisessa Zoom8 
ranking – sarjassa kilpailevan 
Emilian talvikaudenpäivät ovat 
olleet liikuntaa täynnä. Talven 
harjoittelukauden on koululii-
kunnan ohella täyttänyt liikku-
vuusharjoitukset, kuntonyrk-
keily, kuntosaliharjoitukset, 
uinti sekä hiihto että juoksu.  
”Minulla on henkilökohtainen 
oman valmentajan tekemä päi-
väkohtainen harjoitusohjelma 
talvikaudeksi” kertoo Emilia. 
”Niinä päivinä kun koulu al-
kaa myöhemmin käyn yleensä 
ennen kouluun menoa Jatulis-
sa harjoittelemassa.” Emilia 
käy tällä hetkellä 9:ttä luokkaa 
Haukiputaalla Länsituulen kou-
lulla. Emilialta ja vanhemmilta 
tulee kovasti kiitosta Länsituu-
len koulun opettajille sekä reh-
torille Aarnelle: Koulunkäynti 
ja kilpaurheilun yhteensovit-
taminen on sujunut koulun ja 
vanhempien yhteistyöllä hie-
nosti. Touko-, elo- ja syyskuu 
ovat aikaa jolloin kilpapur-
jehtija joutuu useasti leirien 
ja kilpailujen takia tekemään 
koulutöitä pitkienkin matkojen 
takana.

Millainen oli kilpapurjeh-
duskautesi 2011: ”No minulla 
oli viikoittain kolme tai neljä 
3.5 tunnin kestoista vesitreeniä 
läpi kesän ja melkein kaikki 
viikonloput oltiin kilpailuissa, 
auton mittariin kertyi kilpailu-
matkoista yli 20 000 km. Kä-
vin kahdeksassa ranking-sarjan 
kilpailussa sekä SM:ssä, PM-
kilpailuissa Tanskassa sekä 
MM:ssä Hangossa.  Ja olihan 

Kärpäsen puraisema
meillä viime kesänä kolme ai-
van kilpailuista vapaata vii-
konloppuakin!” kertoo Emilia.  
"Niin ja kyllähän sitä taidettiin 
istua joskus autossa välillä joku 
tunti hiljaakin kun iskä antoi 
purjehduksesta palautetta kiso-
jen jälkeen", hymyilee Emilia.

Kausi 2011 meni 
suunnitellusti ja ta-
voitteiden mukaan

 Kauden suurimpana har-
mituksena Emilia kertoo olleen 
Hangon MM-kisojen viimei-
sen kisapäivän kun kisa päättyi 
2-3 metrin aallokossa peräsin-
rikkoon ja turvavene ajoi aut-
tamaan tullessaan vahingossa 
kilpaveneen korjauskuntoon. 
Yhtenä kauden hienoista kil-
papurjehdukseen liittyvistä ko-
kemuksista Emilia mainitsee 
Tanskan PM:n kisaviikon sekä 
kaksi kakkossijaa MM-kisojen 
lähdöissä.

Avovesikauden 2012 vesit-
reenit ovat juuri alkamassa ja 
kilpapurjehtijoilla alkaa jälleen 
kiivas harjoitus- ja kilpailujak-
so toukokuusta syyskuuhun. 
Vesille mennään Oulun seudul-
lakin heti kun vedet vapautuu 
jäistä. Myös tänä vuonna Sai-
ling Team Oulun kilparyhmä 
aloittaa treenit Oulussa Rom-
makonselällä kunnes meri va-
pautuu jäistä. Kaudella 2012 
Emilia treenaa Nuori Suomi 
vuoden 2011 purjehdusvalmen-
tajaksi valitun Laura Santalan 
johdolla Sailing Team Oulussa 
ja käy lisäksi SPV:n Mika Hol-
lon vetämillä Zoom8-liiton lei-
reillä Etelä-Suomessa. 

Vuoden 2012 Kilpailuka-
lenterissa on Emilialla ranking-
sarjan 8 osakilpailua ja SM:t 
Suomessa, PM:t Pärnussa sekä 
MM:t Tukholmassa. Tämän li-
säksi tietysti myös HaPS:n elo-
kuun 11.–12. järjestämä Kello 
Open Kellon Kiviniemessä. 
"Tärkeintä on olla mahdollisim-
man paljon vesillä, sieltä ne tai-
dot lyötyy", kuittaa Emilia.

Veneenpesua Tanskan suolavedestä.

Lekatie 4, 90150 Oulu, p. (08) 5370 011
www.joutsenmedianpainotalo.fi 

Painava kumppani

Veneseuralippu on kansallisli-
pun veroinen Suomen lippu, jota 
voi käyttää sekä Suomessa että 
ulkomailla. Merenkulkulaitos vah-
vistaa hakemuksesta kullekin ve-
neseuralle lipun, jossa on seuran 
muista erottuva lippumerkki.

Ainoastaan vahvistettujen ve-
neseuralippujen käyttö on sallittua. 
Veneseurojen tulee pitää rekisteriä 
veneistä, joilla on veneseuralipun 
käyttöoikeus ja antaa niille vene-
todistus, joka on virallinen todistus 
siitä, että vene saa käyttää vene-
seuralippua.

Vene saa olla vain yhden ve-
neseuran rekisterissä ja käyttää 
vain kyseisen seuran lippua, vaik-
ka omistaja olisikin usean seuran 
jäsen.

Veneseuran rekisterissä ole-
vassa suomalaisessa veneessä saa 
käyttää seuran veneseuralippua

•  kun veneessä on katsastuksen 
perusteella saatava voimassa 
oleva venetodistus ja venees-
sä on mukana päällikkönä tai 
miehistön jäsenenä rekisteröin-
tiseuran jäsen.

Veneseuralippu
Veneseuralippua ei saa käyttää 

rekisteröidyssäkään veneessä
•  jos mukana ei ole rekisteröinti-

seuran jäsentä
•  jos vene on kaupallisessa käy-

tössä
• jos vene on viranomaisen kat-

sastama kaupalliseen liiken-
teeseen, esimerkiksi yhteysve-
neeksi, riippumatta siitä, peri-
täänkö kuljetuksesta maksua. 
Jos vene on suomalaisessa 
omistuksessa, käytetään näissä 
tapauksissa kansallislippua.

Veneessä, joka ei ole veneseu-
ran rekisterissä, ei saa käyttää sen 
veneseuralippua.
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Hauskinta leirillä oli illalla 
kun sai pitää hauskaa kämppä-
kaverien kanssa (Jere ja Da-
niel). Illat olivat täynnä naurua 
ja pientä härnäystä. 

Kaikki pojat/tytöt leiril-
lä olivat mukavia, joka ikisen 
kanssa tuli toimeen. Puheenai-
hetta olisi riittänyt vaikka koko 
leirille.

Herätys oli aikaisin ja n. 10 
min päästä oltiin jo aamulenkil-
lä, sitä seurasi aamupala. Päi-
visin treenasimme koko ajan, 
tai oli meillä tietenkin lounas. 
Lounaan jälkeen meillä oli jon-
kin verran omaa aikaa, mutta 
sen jälkeen treenaaminen jatkui 
iltaan asti. 

Valmentajat olivat mukavia 

Junioripurjehduksen ke-
vätkautta aloiteltiin maa-
liskuun puolivälissä kuivin 
jaloin, jäiden vielä paksusti 
peittäessä vesistöt.  Lohjalla 
Kisakallion urheiluopistolla 
järjestettiin Suomen Purjeh-
dus ja Veneily ry:n (SPV) toi-
mesta viikonlopun mittaiset 
leiritykset, jotka keskittyivät 
junioripurjehduksen eri osa-
alueisiin. 

Pääluvultaan suurin joukkio 
olivat itse junnut, joille suun-
natulla juniorikilpapurjehtijoi-
den kuivaleirillä oli ohjelmassa 
paljon liikuntaa, urheilullista 
kilpavalmennusta, kuntotestaus-
ta, sääntökertausta, simulaatto-
ripurjehdusta, ja lisää liikuntaa. 
Oheisessa liitejutussa HaPS:in 
optimistijunnu Eeropekka 
Honkala kertoo omin sanoin 
kokemuksiaan kisaleiriltä.

Samaan aikaan Kisakallios-
sa järjestettiin myös juniorei-
den vastuuohjaajakurssi, sekä 
junioripäällikkökurssi, johon 
itse osallistuin HaPS:in edusta-
jana, osana Sailing Team Oulun 
(STO) delegaatiota. STO:sta 
oli junnupäällikkökurssilla mu-
kana myös OM:n ja OPS:in 
aktiivivetäjät, joten oppia tu-
leviin kausiin saatiin leveällä 
rintamalla. Kurssikavereita oli 
saapunut paikalle Kuopiosta, 
Lahdesta ja Porvoosta, sekä 
vastuuohjaajakurssilaisia lisäksi 
Tampereelta ja Espoosta.

Junioripäällikkökurssi on 
kuvauksensa mukaisesti suun-
nattu seurojen junioripäälliköil-
le, mutta myös muille aktiivi-
sesti seuran junioritoiminnassa 
mukana oleville henkilöille, 
johon ryhmään itseni lasken. 
Kurssilta oli lupa saada val-
miuksia ja ideoita seuran juni-
oritoiminnan pyörittämiseen ja 
siinä mukana olemiseen eri toi-
minnoissa tavoitteiden suunnit-
telusta ja organisoimisesta itse 
käytännön toimintaan.

Kurssin vetäjänä toimi ko-
kenut kaksikko, SPV:llä jun-
nutoiminnassa pitkään aiem-
min toimineet Pirkko Patja 
ja Matilda Ajanko. Junnujen 
hikoillessa jumppasaleissa, 
laittoi Pirkko meidät vanhem-
mat edustajat aktivoimaan ai-
volihaksemme keskustelujen 
ja ryhmätöiden parissa, jotta 
mukana olleiden kokemukset, 
toiveet ja ideat tulisivat laa-
jempaa käsittelyyn ja käyttöön. 
Valmiiksi pureskeltua junnu-
päällikkömappia ei siis annettu 
passiivisesti osallistujille, vaan 
pyrittiin ohjatusti käymään kes-
keisiä  aihealueita läpi osallis-
tujien aktiivisuuteen luottaen. 

Suunnitelmallisuuden vaade 
nousi toistuvasti esille seuro-
jen junioritoiminnan edustajien 
puheenvuoroissa. Junioritoi-
mintaan tulee tehdä selkeä oma 
toimintasuunnitelma, jossa pitää 
pystyä esittämään toiminnan 
organisointi muutamaksi vuo-
deksi eteenpäin tavoitteina sekä 
konkreettisina toimina ja aktivi-
teetteina , ja sovittuina menet-

Kokemuksia Kisakallion 
junnuleiriltä

Kisakallion kursseilla opissa 
junnupurjehtijat ja vanhemmat 

ja ystävällisiä, joskus ehkä lii-
an painostavia, mutta osasivat 
näyttää erittäin hyvin miten 
tehtiin, esimerkiksi: liskokävely 
tai erilaisia venytyksiä. 

Monina päivinä meillä oli 
kuntopiiri. Siihen kuului: pun-
nerruksia, vatsalihaksia, selkä-
lihaksia. Sitten oli myös sellai-
nen harjoitus että lattiaan oltiin 
laitettu teippipalat noin kahden 
metrin päähän toisistaan ja niitä 
piti koskettaa vuorotellen mah-
dollisimman nopeasti. 

Yhtenä päivänä menimme 
tennishallille treenaamaan ja 
siellä oli purjevenesimulaatto-
ri jota saimme kokeilla. Se oli 
tehty oikeasta Zoom-jollasta, 
joka oli kiinnitetty simulaatto-

telyinä toiminnan seuraamiseksi 
ja raportoinniksi. Näin toimin-
taan voidaan ladata odotuksia 
pitkäjänteisyydestä ja laaduk-
kuudesta. Tehtiinpä seuratoi-
minnan ja itse junioritoiminnan 
vetämisestä suora vertaus yri-
tystoiminnan pyörittämiseenkin, 
erotuksella että liikevoiton ta-
kominen ei ole keskeisin tavoi-
te. Muutamin iskusanoin: suun-
nittele, resursoi, toteuta, seuraa 
ja raportoi järkevästi, valmis-
tele ja kehitä tulevia askeleita 
eteenpäin, toimi yhteistyössä 
muiden kanssa.

Purjehdusseurojen junio-
ritoiminnan tavoitteita ja ke-
hittämistä käytiin läpi toimin-
nallisista, urheilullisista sekä 
kasvatuksellisista lähtökohdista. 
Porvoolaisen purjeseura BSS:n 
edustaja Kari Patrakka piti 
erinomaisen esitelmän sikäläi-
sen junioritoiminnan uudelleen-
suunnittelusta ja toteuttamisesta 
viime vuosina. Lähtökohdak-
si Porvoossa oli otettu luoda 
perheille yhteinen hauska har-
rastus, ja junnujen aktiivisen 
osallistumisen kautta tuoda 
mukavaa toimintaa myös van-
hemmille. Kilpailutoiminta ja 
-valmennus oli toiminnan laaje-
nemisen kautta jopa ulkoistettu 
ammattimaiselle valmennusyri-
tykselle. Kaikesta paistoi läpi 
suunnitelmallisuus ja pitkäjän-
teisyys. Toisaalta Sailing Team 
Oulun, tämä meidän paikallis-
ten lähiseurojen yhteistoimin-
tamalli sai paljon positiivista 
huomiota ja kiinnostusta. Voisi 
jopa sanoa että hyvä maine oli 
kiirinyt edeltä eteläiseen Suo-
meen, ja STO:n edustajien mie-
lipiteet ja kokemukset juniori-
toiminnan kehittämisestä olivat 
kysyttyjä viikonlopun aikana.

Junioritoiminnan jatko ja 
kehitys HaPS:in toiminnas-
sa toivottavasti jatkuu näissä 
kurssilla korostuneissa suunni-
telmallisissa ja yhteistoiminnal-
lisissa merkeissä entistä vah-

vemmin. Sailing Team Oulun 
toimintaan mukaan suht vasta 
tulleena juniorin vanhempana 
olen ilolla pannut merkille yh-

riin. Sen vieressä oli iso ”tuu-
letin” joka puhalsi ilmaa pur-
jeeseen ja sillä tavalla saatiin 
”tuuli.” Siinä meidän tekniikoi-
ta hiottiin paremmiksi. 

Toiseksi viimeisenä päivä-
nä meillä oli kuntotesti. Siihen 
kuului punnerruksia, vatsalihak-
sia, selkälihaksia, viivalta toi-
selle hyppiminen jne. Ja tämä 
toistettiin kaksi kertaa.

Yleisesti ottaen leiri oli 
erittäin mukava, sai uusia ystä-
viä ja lisää hyviä kokemuksia. 
Ruokakin oli hyvää. Se oli oi-
keastaan unelmaleiri. Menisin 
ehdottomasti uudestaan!

Eeropekka Honkala
FIN-512

teiseen hiileen puhaltamisen 
olevan voimissaan, ja positii-
visen vireen puhaltavan juni-
oritoiminnan purjeisiin. Täällä 

osataan, halutaan ja tehdään oi-
keita asioita, junnujen kanssa ja 
puolesta!

Markku Honkala

Kuntopiiri.

Jollasimulaattori.
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Eräässä tunnetussa oulu-
laisessa veneliikkeessä kolle-
gaani tituleerattiin ”äkäiseksi 
meribiologiksi” kun hän kävi 
valittamassa saamastaan huo-
nosta palvelusta. Minuakin olisi 
joskus voinut kutsua äkäisek-
si meribiologiksi kun valitin 
milloin mistäkin, resurssien 
puutteesta lähinnä. Eihän ke-
nelläkään koskaan ole tarpeek-
si rahaa, siitä kai kaikki ovat 
yhtä mieltä, mutta minusta on 
usein tuntunut, että vedenalai-
siin kartoituksiin ja meripuo-
lelle yleensäkin on aina tarjolla 
muita vähemmän rahaa vaikka 
työvälineet ovat kalliita ja niis-
tähän se vedenalainen kartoi-
tus on kiinni. Merellä ollaan 
oltu Metsähallituksen töissä jos 
jonkinmoisilla enemmän tai vä-
hemmän vettäpitävillä kiuluilla 
ja ammeilla ja useammin kuin 
kerran työveneiden katsastus-
luokka on ollut aika kaukana 
sen merialueen luokasta, jolla 

on jouduttu liikkumaan. Jokai-
sen Metsähallituksen meribio-
login työmäärää on vaivihkaa 
hilattu ylöspäin kertomatta kui-
tenkaan, mistä nämä ylimää-
räiset tähänkin työhön kuluvat 
tunnit oikein pitäisi kaivertaa, 
kun työllisyysaste on jo val-
miiksi 110 %. 

Tänä vuonna en enää ole 
äkäinen ja joudun lisäksi kor-
jaamaan käsityksiäni siitä, min-
kälaisiin hankkeisiin Ympäris-
töministeriön kukkaronnyörit 
heltyvät. Aiemmin Metsähal-
lituksen Oulun toimistolla on 
istunut yksi vakituinen meribio-
logi, siis allekirjoittanut. Lisäk-
si olen saanut hankerahoituk-
sella ympärivuotisen kollegan 
viimeiseksi kolmeksi vuodeksi, 
ja kesäksi on otettu yksi pro-
jektityöntekijä ja yksi harjoitte-
lija. Neljän hengen tiimillä on 
siis menty ja veneitä on ollut 
kaksi.

Nyt kaikki on toisin. Kol-

legani vakinaistettiin viiden 
Metsähallituksessa viettämänsä 
vuoden jälkeen, ja kesäksi on 
tulossa kaksi luontokartoittajaa 
ja kolme suunnittelijaa, joista 
yksi on jo aloittanut uurastuk-
sensa. Henkilömäärä on siis li-
sääntynyt seitsemäksi. Kesäksi 
saamme myös yhden avomeri-
kelpoisen veneen lisää, ja tällä 
kertaa katsastusluokkakin (III-
alue) täsmää tekemämme työn 
kanssa. Eikä tässä vielä kaikki 
– paketin päälle heitetään vielä 
pari uutta ja aiempaa huomat-
tavasti parempilaatuista veden-
alaista videokameraa, pelas-
tautumispukuja, paukkuliivejä, 
sukellusvarusteita, näytteenotti-
mia ja paljon muuta.

Mistä moinen vuodenaikaan 
sopimaton joululahja? Olenko 
ollut kiltti pieni meribiologi ja 
tehnyt tehtäväni, kun minua 
näin palkitaan? Tai sitten kyse 
on jonkinlaisesta rangaistukses-
ta – tiimini on joka kesä pys-

Panostusta Perämereen

tynyt puristamaan vielä hiukan 
enemmän tuloksia samoilla re-
sursseilla, eikä tämä ole jäänyt 
esimiestaholta huomaamatta. 
Nyt resursseja annettiin huo-
mattavasti enemmän kuin en-
nen, muttei kuitenkaan tuplasti. 
Tulostavoite sen sijaan tuplaan-
tui 

Se, mistä oikeasti on kyse, 
on – yllätys yllätys! – EU. Ym-
päristöministeriö heräsi siihen 
todellisuuteen, että meristrate-
giapuitedirektiivin mukaises-
ti merialueet on kartoitettava 
lähivuosina, ja monen vuoden 
kokemus VELMU-pyristelystä 
on opettanut ainakin sen, että 
Metsähallitus on se taho, joka 
oikeasti saa kartoitustulok-
sia aikaiseksi, eikä ainoastaan 
menetelmäohjeistuksia tai ko-
kouspapereita hyllyyn mapi-
tettavaksi. Komea akronyymi 
VELMUhan merkitsee valta-
kunnallista vedenalaisen me-
riluonnon monimuotoisuuden 

inventointihanketta. VELMUssa 
varsinaista dataa ovat pienes-
sä määrin keränneet Suomen 
ympäristökeskus ja alueelliset 
ELY-keskukset ja suuremmassa 
määrin Metsähallitus. Rahoitus 
on kuitenkin aina ollut pitki-
en narinoiden ja vonkumisten 
takana ja työhön nähden aina 
liian pientä. Tilanteeseen yritet-
tiin muutosta vuosi sitten, kun 
hallitus lisäsi budjettiin Itäme-
ren suojeluun tarkoitettuja ra-
hoja. Suuressa viisaudessaan 
Ympäristöministeriö antoi rahat 
alueellisille ELY-keskuksille, 
aiheuttaen monille toimistovir-
kamiehille lievää vakavampaa 
paniikkia. Monilla ELY-keskuk-
silla ei ole minkäänlaisia mah-
dollisuuksia lähteä kylmiltään 
merelle suorittamaan vedenalai-
sia kartoituksia – ei ole vesi-
kasvitietoutta, ei ole osaamista 
videokameroiden kokoamiseen 
tai käyttämiseen, ei ole sukel-
lustaitoisia henkilöitä, veneistä 

Liftarit.

Aineiston kerääminen alkamassa.
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tai veneilytaidoista puhumat-
takaan. Ympäristöministeriön 
ohje pattitilanteeseen oli sitten 
se, että ELY-keskukset saivat 
halutessaan palkata esim. Met-
sähallituksen tekemään työn, 
ulkoistus kun on päivän sana. 
Tässä prosessissa aikaa tuh-
raantui kummankin osapuolen 
lakimiesten käydessä läpi vai-
keaselkoisia sopimuksia ja 23 
% rahoista hävisi välistä ALVi-
na. Kun kysyin ALVista Ympä-
ristöministeriöstä, sieltä sanot-
tiin että ”Emme tulleet ajatel-
leeksi ALVia.” Tämäkö on sitä 
paljonpuhuttua ympäristöhallin-
non kustannustehokkuuden tar-
kistamista?

Toisin kuin usein ajatellaan, 
tästä prosessista on kuitenkin 
ilmeisesti ollut tuloksena posi-

tiivinen oppimiskokemus. Tänä 
vuonna Itämeren kartoitukseen 
tarkoitettua rahaa annettiin suo-
raan Metsähallitukselle, ilman 
hankalia välikäsiä. Sisäisesti 
Meri12:ksi nimetty Metsähal-
lituksen kartoitushanke kattaa 
nyt koko Suomen rannikon, sen 
parissa työskentelee enemmän 
meribiologeja kuin missään 
muussa suomalaisessa instans-
sissa aikaisemmin, ja kalusto-
kin alkaa olla viimeisintä tek-
nologiaa – robottikameroita, 
ulkomerelle katsastettuja alle 
10-metrisiä avoveneitä, HD-ta-
soisia vedenalaisia videokame-
roita ja paljon muuta. Hesarin 
työpaikkailmoituksena oli his-
toriallinen ”Metsähallitus hakee 
7 suunnittelijaa ja 15 luontokar-
toittajaa meri-inventointeihin 

viidelle paikkakunnalle ympäri 
Suomen rannikkoa”. Hakemuk-
sia tuli yli 100, sisältäen var-
masti kaikki Suomen työttömät 
tai työhönsä tyytymättömät 
meribiologit. Täysin päteviä ei 
riittänyt kaikille. Rekrytointi-
rumba oli tarina sinänsä kun 
kuukauden ajan käytiin sisäisiä 
neuvotteluja ”Jos sinä saat tuon 
yhden, meidän täytyy sitten 
saada ainakin nuo kaksi” –tyy-
lillä.

Nyt tiimini on siis astumas-
sa uusin eväin uuteen aikakau-
teen – mereen satsataan vih-
doinkin! Nähdään Perämerellä 
heti kun jäät lähtevät!

Teksti: Essi Keskinen
Kuvat: Metsähallitus

Ammattitaitoista palvelua 
18 vuoden ja satojen kotien 

kokemuksella

Pilvitie 1 A, 90630 OULU   

puh. 040 550 2830   

www.jopera.fi

KOTOISAT NELIÖT

UUSI JOPERA-TALOKIRJA ON 
ILMESTYNYT. TILAA HETI OMASI!

Yksilöllisesti      Turvallisesti      Edullisesti

KOTOISAT NELIÖT

Risteillen matkalle  !!

Puh 010 322 9210

...ja vain selvänä
vesille!

Pisteelle menossa.

Linja-arviointi toteutetaan linjalla, jota pitkin sukelletaan. Linjalta voidaan arvioida esiintyvät
lajit ja niiden runsaus esimerkiksi kahden metrin leveydeltä linjan molemmin puolin.
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Purjehdusalkeiskurssit 2012
Ilmoittaudu!

Sailing Team Oulu järjestää kesällä 2012 kolme aloittelijoil-
le tarkoitettua erittäin suosittua purjehduskurssia ja yhden 
14–18 -vuotiaille tarkoitetun nuorisokurssin. Kurssien osal-
listujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Nelipäiväiset alkeiskurssit lapsille pidetään vii-
koilla 23 ja 24. Ensimmäinen kurssi järjestetään 4.-7. ke-
säkuuta ja toinen kurssi 11.–14. kesäkuuta. Tarpeen mu-
kaan viikolla 30 järjestetään kolmas kurssi 23.–26. hei-
näkuuta. Kurssiaika on kaikilla purjehduskursseilla klo: 
9-15.30. Erillinen purjehduksen Nuorisokurssi 14–18 -vuo-
tiaille järjestetään viikonloppukurssina myöhemmin kesällä. 

Kaikki purjehduskurssimme maksavat 160 €/kurssi. Kurssi-
laisille järjestetään lämmin purjehtijalounas ja kevytvälipa-
la, jotka veloitetaan erikseen, toteutuneiden kustannusten 
mukaan. Alustava arvio on maksimissaan 12 €/päivä.

Kurssisatamamme on Hietasaaren Veneilykeskus Johteen-
pooki  on kätevän matkan päässä Oulun keskustasta ja 
helposti kaikkien saavutettavissa vaikka polkupyörällä. 

Kaikille Alkeiskursseillemme ilmoittaudutaan osoitteessa: 
http://www.sailingteamoulu.com
tai puhelimitse seurojen toimihenkilöiden kautta, mikäli 
omaa nettiyhteyttä ei ole käytettävissä.

Lähdimme matkaan Rho-
doksen satamasta kahdeksan 
hengen voimin. Veneen olim-
me vuokranneet Aurinkomat-
kojen kautta. Seurueemme 
kapteenina toimi kokenut 
purjehtija Haukiputaalta ja 
hän opasti osaksi hyvinkin 
kokematonta miehistöä taita-
vasti. Osalle seurueesta pur-
jehdusreissu oli ensimmäinen 
purjehduskerta ja veneessä 
oleminen vaati aluksi vähän 
totuttelua. Ensimmäisen mat-
kapäivän jälkeen pahoinvoin-
ti jäi ja kaikki pystyivät naut-
timaan merimatkasta. 

Aurinkoa riitti jokaiselle 
päivälle ja tuuliakin oli melko 
sopivasti. Joka päivä purjeh-
dimme uuteen satamaan yöksi. 
Välillä ankkuroimme veneen 
suojaisaan paikkaan ja kävim-
me uimassa turkoosin sinisessä 
vedessä, valmistimme lounas-
ta veneen keittiössä ja otim-
me päivänokoset kajuutassa. 
Purjehtimisessa ihaninta on 
se, ettei ole kiire minnekään ja 
veneen kyydissä voi keskittyä 
rentoutumiseen, hyvään seuraan 
ja maisemien katseluun. Meillä 
ei myöskään ollut tarkkaa suun-
nitelmaa matkan kulusta, vaan 
suunnittelimme reittiä aina 
tuulten ja mielen mukaan.

Kreikkalaiset ovat ystäväl-
lisiä ja iloisia ihmisiä. Pien-
ten kylien asukkaat tervehtivät 
meitä turistejakin ystävällisesti 
hymyillen ja huomenia toivot-
taen kun kapusimme auringon-

Purjehdusreissu Kreikan saaristossa
paisteessa veneen kannelle syö-
mään aamupalaa. Oli mukavaa 
nähdä kreikkalaisten arkipäivää 
turistirantojen ulkopuolella. 
Pienten saarten jyrkkiin vuo-
renrinteisiin rakennetut kylät 
ovat kauniita sinivalkoisine 
pikku taloineen ja kalastusve-
neineen. Erityisen vaikutuksen 
teki Symin kaupunki ja Symin 
saaren toisella puolella sijaitse-
va Panormitis. Yhtenä päivänä 
vuokrasimme auton ja kävim-
me toimivalla tulivuorella.

Päivän päätteeksi söimme 
paikallisissa ravintoloissa aina 
kun mahdollista. Ruoka Krei-
kassa on herkullista ja maiste-
limme perinteisiä ruokalajeja 
sekä mereneläviä ravuista mus-
tekaloihin. Myös paikallisia 
juomia tuli kokeiltua aina Ret-
sinasta (perinteinen valkoviini) 
kotitekoiseen pontikkaan, jota 
ravintolat itse tekivät. Sinnik-
käästi yritimme viettää iltaa 
useaan otteeseen, mutta päivä 
raittiissa meri-ilmassa auringon 
paahteessa teki tehtävänsä eikä 
unen tuloa tarvinnut odotella. 
Veneen keinunta takasi hyvät 
yöunet, ja nyt kotona huomaa 
jopa kaipaavansa veneen tuu-
dittavaa keinuntaa.

Kiitos kaikille mukana ol-
leille ja erityiskiitos kapteenille, 
kapteenin puolisolle sekä vara-
kapteenille!

Merja Mehtälä

 
Sepäntie 2, 90850 Martinniemi

Puh. (08) 563 8700
www.putaanpulla.fi

LEIPOMON
MYYMÄLÄ
AVOINNA
myös
lauantaisin
klo 10-14.

Pohjoisen tytöt Merja Mehtälä (edessä) ja  Reetta Nurminen nauttivat huhtikuisesta aamusta Välime-
rellä.
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Sailing Team Oulu (STO) on 
vuonna 2007 perustettu Oulun seudun 
neljän aktiivisimman purjehdusseuran 
juniorivalmennuksen yhteenliittymä.  
Tunnustuksena korkeatasoisesta lasten- ja 
nuorten urheiluseuratoiminnasta seurojem-
me yhteenliittymälle on myönnetty

Nuori Suomi-sinetti jo vuonna 
2010.

Emoseuramme ovat Haukiputaan Pursiseura ry, Oulun 
Purjehdusseura ry, Oulun Merenkävijät ry ja Oulun Työ-
väen Pursiseura ry.

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n pohjoisen 
alueen junioriluokkien kilpapurjehtijoiden 
valmennusnäkymiä

Kuva hollantilaisten Pääsiäisleiriltä, Pim Stumpelin mukana on todennäköisesti tulossa myös kaksi hänen valmentamaansa hollantilaista, tutustumaan Pohjoisen purjehdus-
olosuhteisiin ja kilpakumppaneihinsa.

Pohjoisen alueen pur-
siseurojen junioritoimin-
taan kohdistama lisäpa-
nostus on kasvattanut 
purjehtijajoukon niin suu-
reksi, että tänä päivänä 
omat kevytvenepurjehti-
jamme muodostavat am-
mattimaisen valmennuk-
sen edellyttämän kriittisen 
massan.  

Mallia on haettu 
menestyvimpien 
pursiseurojen toimin-
nasta

Olemme tarkoin perehty-
neet kevytvenepurjehduksessa 
menestyneiden seurojen meto-
deihin, miten niissä onnistutaan 
harrastajamäärien kasvattami-
sessa, valmennuksen kehittämi-
sessä, sekä toiminnan rahoitta-
misessa. Parhaat menestystari-
nat junioripurjehduksen tiimoil-
ta tulevat toistaiseksi pääosin 
ruuhkasuomen seuroista. Heillä 
on apunaan suuremmat massat 
ja liike-elämän, oman alueem-
me yrityksiä helpommin, saa-
vutettavissa oleva tuki urheilu-
seurojen kehittämishankkeille.

Koska oma toiminta-alu-

eemme väestörakenne ja po-
tentiaalinen valmennuksen 
rahoituspohja on oleellisesti 
pienempi kuin nykyisten me-
nestyvimpien kevytveneseuro-
jen kotikentällä, eivät heidän 
menestykseensä johtaneet kei-
not ole välttämättä meidän toi-
mintaamme kopioituna yhtä tu-
loksellisia.

Valmennusmetodeista ja 
purjehduskoulun rakenteesta 
olemme ottaneet oppia pää-
asiassa Espoon Pursiseuran 
purjehduskoulusta ja heidän 
kanssaan harrastamme myös 
hedelmällistä valmentajavaih-
toa. Kokeneempien ja ammat-
titaitoisempien valmentajien 
menneitten vuosien valmennus-
jaksot pohjoisessa on hyödyn-
netty, kevytvenepurjehtijoiden 
ohjauksen lisäksi, myös seuro-
jen kokeneimpien kilpapurjeh-
tijoiden kasvattamiseksi tulevia 
ohjaajan ja purjehdusvalmen-
tajan tehtäviä silmälläpitäen. 
Tällä tavoin olemme jo saaneet 
omasta purjehtijajoukostamme 
kasvatettua ensimmäisen vas-
tuuvalmentajan, joka kelpaisi 
kaikille menestyneimmillekin 
seuroille kevytvenepurjehduk-
sen kehittäjäksi ja menestyvien 
kilpapurjehtijoiden kasvattajak-
si.

Toisten perässä 
kulkemalla ei pääse 
koskaan edelle!

Tänään olemme jo tilantees-
sa jossa tavoittelemamme tason 
täyttävää, tason joka selkeästi 
ylittäisi oman osaamisemme, 
valmentajaa on vaikea saada 
sesonkiaikana rekrytoitua ko-
timaasta edes lyhyeksi aikaa, 
vaikka kuinka ajoissa käynnis-
täisi rekrytoinnin. Toisaalta, jos 
haluamme tosissamme kilpailla 
edes kansallisella tasolla, poh-
joisen alueen seurojen ei kan-
nata tyytyä kilpapurjehduksen 
nykyisiltä huippuseuroilta tai 
luokkaliitolta välillä harmillisen 
nihkeästi saatavaan valmennus-
apuun. Kokemustemme perus-
teella on kannattavinta kehittää 
omaa metodiamme edelleenkin 
kohti laajempaa itse kasvatettua 
valmentajatiimiä, jonka osaa-
mista vahvistetaan säännöllisil-
lä korkeatasoisilla valmentaja-
vierailuilla. Kansallista kärkeä 
on vaikea tavoittaa matkimalla 
edellä olijoita, siksi meidän 
kannattaa yhteisvoimin astua 
askel edelle kotimaisista kil-
pailijoistamme, rakentaa uusia 
valmennussuhteita alueille, joil-
la kiivain kilpailusesonki on jo 
ohitse meidän kautemme vasta 
kunnolla käynnistyessä.

Vetoapua Hollannista

Riittävän osaavan valmen-
tajan rekrytoinnin helpottami-
seksi olemme hakeneet Suomen 
Liikunta ja Urheilu ry:ltä Seu-
ratoiminnan kehittämistukea. 
Tuki mahdollistaisi Perämerellä 
ennen näkemättömän korkea-
tasoisen valmentajan vetämän 
purjehdusklinikan: - Dinghy-
Coach Gulf of Bothnia Clinic; 
July 30th – August 12th (Oulu, 
Finland) saamisen alueemme 
kilpapurjehtijoita ja valmenta-
jia kouluttamaan. Varsinaisek-
si koulutuspaikaksi on klini-
kan toteutuessa sovittu Kellon 
Kiviniemi. Valmentajaksi on 

jo alustavasti varattuna Pim 
Stumpel Hollannista:  http://
www.dinghycoach.nl/  Pim on 
ansioitunut, nuoresta iästään 
huolimatta, muun muassa Op-
timistijolla luokan MM hopea-
mitalistin valmentajana. Hollan-
tilaisten näkökulmasta olemme 
riittävän eksoottiselta alueelta, 
joten käymiemme neuvottelui-
den pohjalta voimme luottaa 
saavamme heistä pidempiai-
kaisen yhteistyökumppanin 
valmennustoimintaamme kehit-
tämään, nyt on vaan rohkeasti 
avattava pää tälle tulevaisuu-
teen tähtäävälle yhteistyölle kil-
papurjehduksen huippumaihin 
lukeutuvan Hollannin suuntaan.
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Paikkakunnan veneilijöiden, 
karavaanareiden ja mökkiläis-
ten pakollinen pysähtymiskoh-
de on nyt Virpiniemessä. Sieltä 
saat tuotua veneellesi vaikka 
herkullisen illallisen, tankattua 
vaunullesi tuoretavarat ja vietyä 
Virpiniemen viimeisimmät kuu-
lumiset mökille. Yrittäjä Seija 
Oikarisen lopputalvesta avaa-
ma Virpiniemen Syke on saanut 
hienon vastaanoton paikallisten 
asiakkaiden puolelta. Samaa to-
distavat myös vieraspaikkakun-
talaistenkin ylistävät kommentit 
kotiruoan tasosta ja ravintolan 
palveluista.

"Mikähän se tuokin on?", 
sai viime vuoden lokakuussa 
Kalevassa ollut ilmoitus Sei-
jan tuumaamaan. Ilmoituksessa 
kerrottiin Haukiputaan kunnan 
hakevan omistamaansa Virpi-
niemen ravintolakiinteistöön 
vuokralaista. Ajatus jäi kyte-
mään Seijan korviin ja otti lo-
pulta tulta marraskuun aikana. 
Seijan haaveissa oli ollut jo ai-
kaa sitten perustaa oma yritys 
päivittäistavarakauppa-alalle. 
Työkokemusta alalta hänelle 
oli jo karttunut parikymmentä 

Haukiputaan Pursiseuran 
isännöimät Perämeren alu-
een sääntöseminaari ja toi-
mitsijakoulutukset Virpinie-
men Liikuntaopistolla saivat 
liikkeelle viisikymmenpäi-
sen joukon kilpapurjehtijoita 
ja kilpailutoimihenkilöä

Vaikka koulutus ajoittui 
kevättalven parhaimpiin säi-
hin, olivat osanottomäärät 
hyvinkin kiitettävällä tasol-
la. Aiemmista koulutuksista 
saatujen palautteiden joh-
dosta olivat nyt läsnä use-
amman seuran kilpailupääl-
liköt tai kilpailulautakunnan 
edustajat, jotka yksissä tuu-
min rekrytoivat kilpailunjär-
jestäjä- ja aluetuomarikou-
lutuksessa olevia tulevan 
kauden kisoihin hankkimaan 
kipeästi kaivattua praktiik-
kaa. Aikaisempien kokemus-
ten mukaan juuri praktiikan 
hankkiminen on koettu työ-
läimmäksi vaiheeksi tiellä 
aktiiviseksi kilpailunjärjestä-
jäksi tai tuomariksi ja tästä 

Virpiniemi 2012
syystä on useamman alkuin-
nostus lopahtanut ja kilpai-
luorganisaatio jäänyt paitsi 
uusia osaajia. Aika näyttää 
miten merkittävää roolia 
nyt koulutetut toimihenkilöt 
tulevaisuudessa näyttelevät, 
niin kilpailun järjestäjinä 
kuin kilparadoillakin.

Koulutuspaikkana Vir-
piniemi todettiin, jälleen 
kerran, erittäin toimivaksi 
ja palvelualttiiksi paikaksi. 
Liiton järjestämät koulut-
tajat, Kansalliset tuoma-
rit Keijo Tulomäki ja Esa 
Vahtera, täyttivät myös 
vaativamman osanottajan 
odotukset, joten uusia kil-
pailupäälliköitä ja tuoma-
reita heidän koulimasta 
porukasta varmasti nousee. 
Uskon heidän vielä pitkään 
voivan olla ylpeitä panok-
sestaan uuden toimihenkilö-
polven kouluttajina.

Jari Ylönen
Racing Team Oulu

Koluttaja Keijo Tulomäki työssään.

Virpiniemen Syke

vuotta, joten näkemyksestä ei 
olisi puutetta, vain paikasta ja 
tiloista. Rohkeasti omaan osaa-
miseen ja paikkakuntalaisten 
tukeen luottaen alunperin kuu-
samolainen Seija perusti yrityk-
sensä kuluvan vuoden alussa. 
Hän työllistää itsensä lisäksi 
tällä hetkellä kaksi vakituista 
kokkia ja kolme muuta osa-
aikaista ossaajaa. Perustamis-
vaiheessa tehty päätös panostaa 
omiin työntekijöihin maistuu 
Sykkeessä, sillä ruoka tehdään 
paikanpäällä. Ilman osaavaa 
henkilökuntaa lounas jouduttai-
siin hankkimaan muualta, joten 
Syke voikin hyvällä syyllä ke-
hua tarjoavansa lähivalmistet-
tua ruokaa. Virpiniemen lisäksi 
Seijalla on kirkonkylän Jatulis-
sa lounaskahvila ja grillikioski, 
joten Syke palvelee veneilijöitä 
koko vuoden ympäri vesiele-
mentin äärellä.

Sykkeen palvelut sisältävät 
tällä hetkellä lounasravintolan 
ja kahvilan anniskeluoikeuk-
silla, sekä elintarvikekioskin. 
Sykettä voisikin kutsua Virpi-
niemen omaksi kyläkaupaksi 
ravintolapalveluineen, sillä ah-

keran mökkirakentamisen myö-
tä Virpiniemen ja Meriniemen 
asukasmäärä on ollut kasvussa 
jo muutaman vuoden ja kasvaa 
edelleen. Nuori yritys haluaakin 
juuri Virpiniemen veneilijöiden, 
karavaanarien ja mökkiläisten 
palautetta ja toiveita paremman 
paikallisen palvelun kehittämi-
seksi. Seijan mukaan keväästä 
lähtien Sykkeellä järjestetään 
myös iltaohjelmaa, aloittaen 
jääkiekon MM-kisakatsomolla 
ja muutenkin aukioloajat koete-
taan sovittaa paremmin paikal-
listen tarpeisiin. Lisäksi Syke 
haluaa olla kehittämässä toi-
mintaansa yhdessä lapsiperhei-
den kanssa. Seija pyytääkin asi-
akkaitaan laittamaan palautetta 
suoraan Sykkeeseen:syke@vir-
piniemi.fi<mailto:syke@virpi-
niemi.fi >, 044-7332051.

Kuten veneen dieselmootto-
rikin tykkää että sillä ajetaan, 
käyttäkäämme paikallisia pal-
veluja. Tämä pitää lähipalve-
lumme saatavilla ja elävinä.

Kari-Pekka Heikkinen

Lohitie 5 Hanna Kivari
90810 Kiviniemi 0400 963781

Syke toimii vuokralaisena kunnan omistamassa ravintolakiinteistössä.
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Olen ollut pian vuoden 
kansainvälisen meriprojek-
tin peräsimessä. Kyseessä on 
Metsähallituksen luontopalve-
luiden koordinoima Boundless 
Bothnian Bay (BBB) (1.5.2011-
30.4.2014), joka on Suomi-
Ruotsi –yhteistyössä toteu-
tettava Perämeren matkailua 
ja virkistyskäyttöä kehittävä 
hanke. Hanke saa rahoitusta 
Euroopan aluekehitysrahas-
tolta, Lapin liitolta ja vastaa-
vilta kansallisilta rahoittajilta 
Ruotsista sekä toteuttajaorga-
nisaatioilta. 

Moni on todennut projektin 
kuulostavan suurelta ja mah-
tavalta. Sellaiseksi sen tekee 
erityisesti se, että sekä projek-
tin sisältö että alue ovat laajat. 
Hankkeen toteuttamisessa mu-
kana ovat lähes kaikki Peräme-
renkaaren alueen kunnat Skel-
lefteåsta Kokkolaan. Näiden 
mainittujen lisäksi mukana ovat 
siis myös Kalajoki, Oulun seu-
tu, Iilaakso Oy ja Kemi-Tornio 
alueen kehittämiskeskus Suo-
mesta sekä Ruotsista Piitimen, 
Luulajan, Kalixin ja Haaparan-
nan kunnat sekä Perämerenkaa-
ri-yhdistys. Yhteistyö on voi-
maa ja Suomi-Ruotsi –yhteis-
työ sitä vasta onkin! 

Tieto lisää 
tunnettuutta

Laajan kansainvälisen hank-
keen käynnistäminen ottaa ai-
kaa. Nyt olemme kuitenkin 
siinä vaiheessa, että asiat ovat 
tekemistä vaille valmiit sekä 
Suomessa että Ruotsissa. Tä-
män kevään ja tulevan kesän 
aikana käynnistyy useampikin 
hankkeen toimenpiteistä, joiden 
tavoitteena on hankkeen pääta-
voitteen mukaisesti Perämeren 
yhteistyön, alueen tunnettuu-
den, tiedonjakelun ja palvelui-
den parantaminen. 

Konkreettisemmista toimen-
piteistä ensimmäisenä valmis-
tuu Perämeren tiedonjakelun 
kehittämissuunnitelma. Työ on 
alkanut ja valmistuu tulevana 
kesänä ja on valmistuessaan en-
simmäinen laatuaan eli Suomen 
ja Ruotsin Perämeren kohteiden 
ja palveluiden tiedonjakelun 
liittyvä yhteisesti laadittu ke-
hittämistyö. Historiallinen siis 
jo sinänsä. Kehittämissuunni-
telma palvelee Perämeren tie-
donjakelusta kiinnostuneita ta-
hoja varmasti myös hankkeen 
toimenpiteiden ulkopuolella ja 
hankkeen päättymisen jälkeen. 
Erityisen arvokasta on, että ke-
hittämissuunnitelma saadaan 
heti valmistuttuaan hyötykäyt-
töön, kun siinä listatut kehit-
tämistoimenpiteet osin myös 
toteutetaan BBB-hankkeessa. 
Suunnitelma antaa käytännön 

työkaluja kävijöiden tiedon-
saannin kehittämiseen: kuinka 
parantaa ja yhtenäistää Peräme-
restä kertovia internet-sivustoja 
ja toteuttaa hankkeessa toteu-
tettavat veneilijöiden blogi sekä 
mobiilitiedonjakelu. Työ pitää 
sisällään myös yhtenäisen graa-
fi sen ulkoasun suunnittelun, 
jota voidaan hyödyntää Perä-
merta esittelevissä tuotteissa ja 
palveluissa. 

Yksi konkreettisimmista 
veneilijöitä palvelevista pro-
jektituotteista tulee varmasti 
olemaan satamakirja. Vuoden 
2013 veneilykauteen mennessä 
julkaistava satamakirja esittelee 
Suomen ja Ruotsin vierasvene-
satamia Skellefteåsta Kokko-
laan. Siitä löytyy myös linkit 
kunkin sataman lähialueen mui-
hin merkittäviin luonto- ja kult-
tuurikäyntikohteisiin. Valmistut-
tuaan satamakirja tulee olemaan 
sähköisessä muodossa vapaasti 
kaikkien saatavilla. Veneilijöitä 
tulevat palvelemaan myös sa-
tamiin sijoitettavat infotaulut, 
jotka sisältävät muun muassa 
kartan Perämerestä. Lisäksi jo 
lähes perinteeksi muodostunut 
Perämeren tapahtumakalenteri 
tarjoaa tietoa mielenkiintoista 
tapahtumista Perämeren alu-
eella. Tulevaisuudessa tapahtu-
makalenteria kehitetään, mutta 
vielä tänä vuonna se julkaistaan 
yksinkertaisessa, mutta sitäkin 
informatiivisemmassa muodos-
sa. Tämän vuoden Perämeren 
tapahtumakalenteri julkaistaan 
hankkeen nettisivuilla touko-
kuussa, mistä sen voi jokainen 
vapaasti tallettaa ja tulostaa it-
selleen.

Palvelut paremmiksi

Perämerellä on upeita käyn-
tikohteita, joista BBB-hankkeen 
tarkempien toimenpiteiden 
kohteeksi on valittu kahdek-
san saarta. Saarten palvelui-
ta parannetaan investoimalla 
mm. saaren rakenteisiin. Näistä 
saarista Iin Röyttä ja Hailuoto 
ovat jo pitkään olleet veneili-
jöiden suosiossa, kuten myös 
Kokkolassa sijaitseva Tankar-
saari sekä Perämeren kansal-
lispuistossa sijaitseva Sarven 
saari. Se mitä kullakin saarella 
käytännössä tehdään, tulee pe-
rustumaan saarille laadittaviin 
kehittämissuunnitelmiin, joiden 
laatimisessa osallistetaan laajas-
ti saarten käyttäjiä. 

Kohteiden saavutettavuut-
ta parannetaan testaamalla ai-
kataulutettua vesiliikennettä 
alueen eri osissa kesällä 2013. 
Tätä kautta myös veneettömällä 
on mahdollisuus päästä tutustu-
maan alueen kohteisiin. Hank-
keessa ollaan mukana myös 
tapahtumissa, joista yksi mer-

kittävimmistä on tulevan kesän 
Botnia Eskader. Lisäksi toteu-
tetaan Perämeren tietoisuus-
kampanja, joka esittelee aluetta 
mielenkiintoisella tavalla. Se, 
millainen tuo tuote tulee ole-
maan, on vielä arvoitus, mutta 
arvatenkin se sisältää kuvia ja 
videota alueesta ja sitä voidaan 
käyttää helposti esimerkiksi 
internet-sivuilla tai messuilla. 
Kaikkialla missä halutaan Perä-
merta tehdä tunnetuksi. 

Päättäjä – ja mediaretki-
en avulla pyrimme lisäämään 
alueen mahdollisuuksien tun-
nettuutta ja sitä kautta varmis-
tamaan, että merellinen kehit-
tämistyö jatkuu myös hankkeen 
jälkeen. Kehittämistyön jatku-
misen varmistamiseksi hank-
keen aikana käyntiin saadus-
ta Suomi-Ruotsi merellisestä 
foorumista tehdään pysyvä osa 
Perämeren kehittämistä. Merel-
linen foorumi kokoaa säännöl-
lisin väliajoin yhteen kuntien 
edustajat, viranomaiset ja kaik-
ki muut aiheesta kiinnostuneet. 
Merellinen foorumi järjestetään 
seuraavan kerran Suomessa 
Oulun seudulla loppukesällä 
2012. Tilaisuus on maksuton ja 
sisältää mielenkiintoisia esitel-
miä merellisistä aiheista. Terve-
tuloa kaikki mukaan kuuntele-
maan ja keskustelemaan!

Sinun Perämeri?

Työ Perämeren parissa on 
minulle, sisämaan kasvatille, 
monella tapaa suurta ja mah-
tavaa. Hedelmällisintä ja myös 
hankkeen toteuttamisen kan-
nalta tärkeintä ovat ihmisten 
tapaamiset ja moninaiset kes-
kustelut aihepiirin tiimoilta. 
Toivomme Sinun osallistuvan 
hankkeen eri aihepiirin tiimoil-
ta järjestettäviin työpajoihin ja 
muihin yleisötilaisuuksiin tu-
levaisuudessa. Tällaisten tilai-
suuksien kautta saamme tärke-
ää tietoa ja juuri oikealta tahol-
ta: Sinulta. 

Meillä kaikilla on Peräme-
restä jonkinlainen mielipide ja 
useimmilla myös toinen tois-
taan ainutlaatuisempia koke-
muksia siitä. Millainen Sinun 
Perämeresi on? Siitä pääset 
kertomaan tulevana kesänä 
käynnistäessämme kampanjan, 
jota kautta kerätään kokemuk-
sia ja näkemyksiä aiheesta. 
Tämä tieto tullaan hyödyntä-
mään konkreettisesti hankkeen 
jatkotoimenpiteissä. Hankkeen 
nettisivuilta löydät lisätietoa 
myös tästä kampanjasta sen 
avauduttua: www.metsa.fi /bbb. 

Mukavaa veneilykautta Pe-
rämeren aalloilla!

Mirva Leppälä

Suurta ja mahtavaa – 
ja paljon muuta

Jäsenistömme on ottanut 
aktiivisesti osaa Perämeren Es-
kaadereihin ja kolunnut kor-
keata rannikkoa, sekä näyttä-
nyt lippuamme kesäisin lähes 
kaikissa Perämeren satamis-
sa. Lisäksi on mittava joukko 
HaPS:ilaisia lähiseudun ystävil-
lä vahvistettuna, kolunnut Ege-
an merta. 

Viime lokakuun puolivälis-
sä oli taas niin paljon lähtijöitä, 
että Cöcekistä loppuivat vapaat 
veneet ja jäsenten piti saapua 
”kahdessa aallossa”, eli ensim-
mäisen ryhmän lähtiessä kotiin 
seuraava joukko saapui. Antti 
Alaluusua on ollut aktiivisin 
organisoija, mutta nyt näyttä-
vät muutkin rohkaistuvan omin 
nokkinensa maailman merille. 
Itse olin 15.10 Turkkiin saapu-
neessa ryhmässä ja meille kai-
kissa käyntikohteissa oli vielä 
täysi palvelu, kun myöhemmin 
saapuneilla oli vähemmän tar-
jontaa turistikauden loppuessa. 
Tämän ymmärtää, kun juttelim-
me meitä jokiretkelle vieneen 
nuoren kipparin kanssa, jonka 
perhe oli satojen kilometri-
en päässä. Hänen työkomen-
nuksensa turistirannoille kesti 
kahdeksan kuukautta yhteen 
menoon. Lapsista oli kuvat ra-
hapussissa ja niitä hän ylpeänä 
meille esitteli ja sanoi haikeana 
jo kovasti kaipaavansa perhet-
tään.

  Sää oli vielä kesäinen, jo-
ten otimme kurssin myös kohti 
pohjoista. Pohjoisin käyntisa-
tamamme tällä kertaa oli Ekin-
cik, jossa hyvin ympäristöön 
sulautuva uusi satama ”My 
Marina” ja laituripaikka oli 
maksettu, kunhan aterioi mäen 
päällä olevalla Yacht Clubilla. 
Yacht Club oli varsinainen ka-
laravintola, jossa erittäin hyvä 
ruoka ja palvelu parasta koko 
reissulla. Kärryillä hovimestari 
lykkäsi nähtäville lähes kaiken 
mahdollisen mitä merestä saa 
ongituksi ja siinäpä sai sitten 
neuvotella miten valmistettuna 
mikäkin olisi maukkainta. Yl-
lättävää, ettei hinnoista puhuttu 

Retkipurjehdus-
jaoksen toiminta
erityisen vilkasta

halaistua sanaa, edes kysyttäes-
sä! No, edullista oli ja varsin-
kin laatuun suhteutettuna puoli-
ilmaista.                                                                                                                          

Täältä siististä ja suojaisasta 
satamasta otimme retken 
paikallisilla veneillä jokisuistoa 
myöten antiikin Caunosiin. Jo-
kisuistoon oli virran kuljetta-
mana kertynyt melkoisia hiek-
kapankkeja, joihin sitten muu-
taman kerran pohjasimme. Kip-
parimme oli hyvä tuttu hiekka-
pankkien kanssa joten veneen 
painopistettä muuttelemalla 
selvisimme hyvin matalikosta 
ja kerkesimme päivän ensim-
mäisinä turisteina Caunosiin. 
Paluumatkalla pysähdyimme 
ruovikon reunaan ankkuroidulle 
kalastajapariskunnan veneelle 
syömään juuri keitettyjä rapu-
ja sekä ihastelemaan kalastajan 
syötillä paikalle houkuttelemaa 
noin metrin pituista merikilpi-
konnaa. 

Ihan toisenlaisen elämyksen 
meille tarjosi Fethiyen kaupun-
ki ja sen nykyaikainen Marina. 
Isoja purjeveneitä oli todella 
paljon eikä moottoriveneiden-
kään määrää voinut vähäiseksi 
väittää, täällä oli myös kalas-
tusveneitä melkein kaupungin 
keskustassa, ihan niin kuin Ou-
lun torinrannassa vielä 1960–70 
lukujen vaihteessa. 

Viimeistä yötä Cöcekin sa-
tamassa yöpyessämme veneem-
me kannelle asteli porvoolaisen 
Trubaduurin Stefan Paavolan, 
roudari kysymään meiltä varo-
vasti saako puhutella.  Kohta 
kannella oli myös Stefan, joka 
oli pahoittanut mielensä, kun 
hänen veneessään kaikki muuta 
halusivat nukkumaan ja hän-
tä laulattaisi aivan hirvittäväs-
ti. Pahoitteli meille osaavansa 
laulaa vain ruotsiksi, johon me 
tietysti kehumaan jotta tosi su-
juvasti kuunnellaan juuri ruot-
sinkielisiä lauluja! Laulantaa 
ja soitantaa harrastettiin aamu 
viiteen. Ahon Pekalla oli välillä 
täysi työ tyynnytellä naapurive-
neen saksalaisia.

Lujaa mennään ja kohta vielä lujempaa, joten hauskaa piisaa.
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Luo tunnelmaa
valoilla

Luo tunnelmaa
valoilla

Meiltä myös sähkötarvikkeet
ja asennustyöt
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Meiltä myös sähkötarvikkeet
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Martinniementie 31 • Puh. (08) 561 2600 • www.hso.fi 

Hammaslääkäri
Raija Vainionpää

Isokatu 32 B 3krs.
puh. 08-37 4444

OULUN
HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS OY

Renkaat ja rengastyöt.
Muista myös lämmitysöljy!

VALTAKUNNALLINEN 
PALOTURVALLISUUDEN ASIANTUNTIJA
www.turvanasi.fi

PAULI MOILANEN OY 
Laakeritie 7, 90630 OULU, p. 08 534 0600,  
www.paulimoilanen.fi  avoinna ark. 8–16

VENEILIJÄ

600,
–16

Pauli Moilanen Oy  
suorittaa   
sammuttimien  
tarkastuksia  
Santaholman sata-
massa Haukiputaalla   
lauantaina 26.5.2012 
klo 10.00–13.00.  
Tervetuloa!


