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MAKSUT

LIITTYMISMAKSUT EUR

Vuosijäsen 700

Miehistöjasen 100

Perheenjäsen miehistöjaseneksi 0

Nuorisojäsen 0

JÄSENMAKSUT

Vuosijäsen 100

Seniorijäsen 35

Miehistöjäsen 35

Nuorisojäsen 15

SPV Miehistö 12,50

SPV nuori yli 18 v 12,50

SPV nuori alle 18 v 9

Kannatusjäsenmaksu 50

VENEMAKSUT

Matkaveneet 65

Pienveneet 45

VENEPAIKKAMAKSUT

Laituripaikka leveyden mukaan

< 2,50 m 263

< 3,0 m 315

< 3,5 m 368

< 4,0 m 420

< 4,5 m 473

< 5.0 m 525

Telakkapaikka pinta-alan mukaan m2

< 20 m2 110

< 27 m2 149

< 38 m2 209

< 52 m2 286

< 70 m2 385

MUUT MAKSUT

Avaimet toimistosta lunastettuna

Laiturin avain 40

Sähkökaapin avain 30

Valvontasakko / hlö / vuoro 135

Pukkitalkoosakko 135

Katsastusmaksu 12

Katsastusmaksu 30.6. jälkeen 100

Katsastuksen laiminlyönti 100

Toimitusmaksu laskusta 1,50

Huomautusmaksu laskusta 9

Bergelän saunamaksu / hlö 2

Bergelän laiturisähkö / vrk 2

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 2020
Kommodori 

Pekka Mäkelä 

kommodori@kivenlahdenvenekerho.fi

puh. 040 767 5115 

Satamavalvonta ja turvallisuus, 

varakommodori Patrik Lohman 

valvonta@kivenlahdenvenekerho.fi 

puh. 040 502 4288 

Satamakapteeni  

Mika Laine 

satama@kivenlahdenvenekerho.fi 

puh. 040 716 3184 

Saaritoiminta  

Jukka Fallström 

saaret@kivenlahdenvenekerho.fi

puh. 040 770 1819

Kilpailutoiminta 

Timo Perttilä

kilpailu@kivenlahdenvenekerho.fi

puh. 0400 408 485

Katsastustoiminta 

Gunnar von Schantz 

katsastus@kivenlahdenvenekerho.fi

puh. 0400 442 504

Koulutustoiminta 

Tuomas Parviainen 

koulutus@kivenlahdenvenekerho.fi

puh. 040 779 9564 

Kerhotoiminta ja matkaveneily 

Jarmo Larikka 

matkaveneily@kivenlahdenvenekerho.fi 

puh.040 511 1093 

Tiedotus ja ympäristöasiat 

Outi Härkki 

tiedotus@kivenlahdenvenekerho.fi

puh. 040 164 7647 

MUITA TOIMIHENKILÖITÄ 

Sihteeri  

Milja Koivuniemi 

klv.toimisto@gmail.com 

puh. 045 126 0175,  

040 545 7919

Kilpailupäällikkö  

Timo Perttilä

kilpailu@kivenlahdenvenekerho.fi

puh. 0400 408485

H-vene Emilian yhteyshenkilö  

Erno Kniivilä

erno@kniivila.com

puh. 050 376 2001 

Kivenlahden 
Venekerho r.y.

Myönnetyn laituripaikan voi perua kuluitta toukokuun  
1. päivään mennessä ja myönnetyn telakointipaikan  
voi kuluitta perua elokuun 28. päivään mennessä.

KLV ry:n hallitus kaudella 2020. Kuvassa vasemmalta Tuomas Parviainen, Patrik Lohman, 

Jukka Fallström, Jarmo Larikka, Timo Perttilä, Mika Laine, Outi Härkki, Gunnar von Schantz, 

Milja Koivuniemi, kerhon sihteeri, ja Pekka Mäkelä.

Sisällysluettelo

Hallitus ja toimihenkilöt 2020  ........................................................ 2

Kerhon maksut 2020 ......................................................................... 2

Kommodorin tervehdys  .................................................................... 4

Toimintakalenteri ................................................................................ 5

Toimisto tiedottaa  .............................................................................. 6

Roope-kauppa Kivenlahden venekerholla  ....................................7

s/y Flicka kotiin toukokuussa 2019 ............................................... 8 

Satamatoiminta ..................................................................................12

Satamavalvonta  .................................................................................15

Katsastustoiminta  .............................................................................16

Saarisatamat ja -toiminta  ................................................................18

Bergelään pääsee veneilykauden ulkopuolellakin ...................22 

Kerhon omistama H-vene Emilia  .................................................. 24 

Avoveneellä Itsenäisyyspäivän viettoon Ahvenanmaalle  .....25 

Tervetuloa Saimaalle KLV:n veneilijät ..........................................28

Kerhotoiminta ja matkaveneily: tapahtumia tulevalla  

kaudella  ..............................................................................................30

Koulutustoiminta ja Espoo Merikoulu  .........................................31 

Kokemuksia purjehtijakurssilta  ....................................................32

XXII Bergelän regatta kilpailukutsu ............................................. 34

Tiistaikilpailut kilpailukutsu ...........................................................36 

Phuket King’s Cup 2019 -ainutlaatuinen kokemus ................... 37

Jäsenkyselyn 2019 yhteenveto ......................................................41

Jäsenluettelo, laituripaikat ja vartiovuorot ................................ 43

Kivenlahden venekerho r.y.

Postiosoite / PL 10, 02321 Espoo

Toimisto / Marinsatamantie 3, 

02320 Espoo (2. kerros) 

Avoinna maanantaisin 18-20

Puhelin / 09 801 1766

Sihteeri / Milja Koivuniemi

Sähköposti / klv.toimisto@gmail.com

Web-sivut / www.kivenlahdenvenekerho.fi 

Tilinumero / Danske Bank FI5180001770763267

Kausijulkaisu 2020

Suunnittelu ja taitto: Eira Rantanen / Punamusta Oy

Paino: Hämeen Kirjapaino Oy

Kuvat: KLV jäsenet ja toimikuntien arkistot, 

kartat Merenkulkulaitoksen lupa n:ro 474/721/2007

2 3



Meillä espoolaisilla on onnea asua 

yhdellä kasvavista kotimaamme 

seuduista. KLV:n läheisyyteen on jo tul-

lut paljon uusia asuntoja ja metron myötä tulee vielä 

lisää, ja samalla koteja ja vapaa-aikaa viettäviä ihmi-

siä. Lapsiakin on ilahduttavan paljon.

Suomalaisilla on luontainen kaipuu veden ääreen, 

mitä Kivenlahdessa tyydyttää satama-alueemme ja 

sen lähirannat. Uudet kanssaihmiset lisäävät oles-

kelua ja läpikulkua satamassa, veneiden ja autojen 

joukossa, sekä veneilyä lahdella.

Kuntoilijoilla, lapsiperheillä, koirien ulkoiluttajilla ja 

vaikka onkijoilla on samat oikeudet kuin veneilijöil-

lä. Yhteiselo on sujunut hyvin, mutta me veneilijät 

liikumme eniten autoilla - muut etupäässä omin ja-

loin. On hyvä muistaa, että sataman nopearajoitus 

on 5 km/h, joka vastaa rauhallista kävelyvauhtia. 

Törmäyksen sattuessa jaloillaan, pyörällä, 

skeittilaudalla tai vaikka potkulaudalla ole-

va on aina heikoin osapuoli ja autoilija ylivoimai-

sena siten vastuussa vahingosta kokonaan.

Kaikenlainen kanssakäyminen on toistaiseksi suju-

nut hyvin. Kohteliaisuuden ja varovaisuuden lisää-

miseen on kuitenkin vielä tilaa.

Tänä kesänä SPV:n yhdessä vesille starttiviikonlop-

pu 5.-7. kesäkuuta tarjoaa tilaisuuden kohdata kans-

saihmisiä, esitellä veneilyä ja tiedottaa kerhostam-

me. Toivotan kaikki joukolla mukaan tähän veneilyn 

markkinointiviikonloppuun, omalla tavallaan venei-

lyn parissa.

Espoossa 26.2.2020

Pekka Mäkelä

Paljon lisää kanssaihmisiä

TOIMINTAKALENTERI 2020
TAMMI–HELMIKUU
21.1. ti 18:30 Vuosikokous, Mainingin koulu

31.1. pe Ilmoitus mahdollisista muutoksista  

 vene-, laituri- tai telakkapaikkatiedoissa

24.–26.1. pe–ma Tammikuun viimeinen viikonloppu  

 akkujen latausviikonloppu

 

MAALISKUU
7.3. la 9–12 Valvontavuorojen varaus

9.3. ma 18–20 Valvontavuorojen varaus

16.3. ma Sähköt tulee satamaan

16.3. ma 18–20  Valvontavuorojen varaus

9.-20.3. ma–pe Jäsenmaksut ja laiturimaksut  

 laskutetaan jäseniltä

vko 13 KLV vuosijulkaisu ilmestyy

   

HUHTIKUU 
7.4. ti 18–20 Runkokatsastus

10.–13.4, pe–ma Pääsiäinen

25.4. la 7:30 Yhteislasku, sammutin ja kaasutarkastus

28.4. ti 18–20 Tiistaikisojen kipparikokous

   

   

TOUKOKUU
1.5. pe Vappu

1.5. pe Toistuvien yöpakkasten poistuttua  

 liitetään vesi satamaan viimeistään 1.5.

1.5. pe Viimeinen peruutuspäivä laituripaikalle

5.5. ti 18:10 Tiistaikisat: kevätkauden 1/7 osakilpailu

6.5. ke 18:00 Uusien jäsenten ilta

9.5. la 7:30 Yhteislasku, sammutin ja kaasutarkastus

11.5. ma Purjehduskoulu, teoria

12.5. ti 18:10 Tiistaikisat: 2/7 osakilpailu

13.5. ke Purjehduskoulu, teoria

15.5. pe Purjehduskoulu, teoria

16.–17.5. la–su Purjehduskoulu, käytäntö

16.–17.5. la–su Bergelän kevättalkoot

18.5. ma 18:00 Katsastus

19.5. ti 18:10 Tiistaikisat: 3/7 osakilpailu

21.5. to Helatorstai

21.–24.5. to–su KLV:n perinteinen Tallinna eskaaderi

26.5. ti 18:10 Tiistaikisat: 4/7 osakilpailu

28.5. to 18:00 Katsastus: Laiturit E ja F

   

KESÄKUU
1.6. ma 17:30 Pukkitalkoot, telakkakentän siivous

2.6. ti 18:10 Tiistaikisat: 5/7 osakilpailu

4.6. to 18:00 Katsastus: Laiturit E ja F

5.–7.6. pe–su Suursaari Race 2020

8.6. ma 18:00 Katsastus: Laiturit G ja H

9.6. ti 18:10 Tiistaikisat: 6/7 osakilpailu

11,6. to 18:00 Viimeinen katsastuspäivä, kaikki laiturit

16.6. ti 18:10 Tiistaikisa 7/7 Viimeinen kevätkisa

19.–20.6. pe–la Bergelän Juhannus

19.-–21.6. pe–su Juhannusaika

   

HEINÄKUU
 KLV:n toimisto suljettuna

 Hanki avaimet, liput ym. ajoissa

27.7.–7.8. ma–pe Varaus partioleiriä varten. Partioleiri  

 mahdollisesti Stora Bredskär:issä

   

ELOKUU
4.8. ti 18:10 Tiistaikisat: syyskausi, 1/7 osakilpailu

11.8. ti 18:10 Tiistaikisat: 2/7 osakilpailu

18.8. ti 18:10 Tiistaikisat: 3/7 osakilpailu

20.8. to 18–20 Bergelän Regatta, kipparikokous

22.–23.8. la–su Bergelän Regatta

25.8. ti 18:10 Tiistaikisat: 4/7 osakilpailu

28.8. pe  Viimeinen peruutuspäivä telakkapaikalle

   

SYYSKUU 
1.9. ti 18:10 Tiistaikisat: 5/7 osakilpailu

8.9. ti 18:10 Tiistaikisat: 6/7

15.9. ti 18:10 Viimeinen tiistaikisa: 7/7

7.–18.9. vko 37–38 Telakkapaikkamaksut laskutetaan  

 jäseniltä

14.9. ma 17:30 Pukkitalkoot

19.9. la 7:30 Yhteisnosto

   

LOKAKUU
3.–4.10. la–su Silakkaa ja Leffoja Bergelässä

10.10. la 7:30 Yhteisnosto

24.10. la 18:00 Kauden päättäjäisjuhla

   

Satamasta otetaan vedet pois kun yhtäjaksoiset pakkaset 

alkavat

   

JOULUKUU
1.12. ti Sähköt poistuu satamasta
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TOIMISTO TIEDOTTAA 
KLV:N TOIMISTOSSA pidetään yllä kerhon jäsenrekisteriä. Jäsenre-

kisteritietojen perusteella jaamme laituripaikat ja telakointipai-

kat jäsenille. Lähetämme toimistosta myös kerhokirjeitä jäse-

nille aina tarvittaessa. Siksi on tärkeää, että muistat päivittää 

henkilö-, osoite- ja venetietosi toimistoon toimisto@kivenlah-

denvenekerho.fi

OLEMME SAANEET käyttöömme uuden hienon jäsentietorekisterin 

nimeltä MEMBRA. Membra on käytössä useassa venekerhossa 

ja sitä on kehitetty nimenomaan venekerhojen käyttöön. Re-

kisterissä on kaikki jäsentiedot, venetiedot ja rekisterin kautta 

hoidamme myös kerhon laskutuksen.

Membrasta menee tiedot suoraan Suomen Purjehdus ja Venei-

lyliittoon. Ylläpidämme myös kerhon WEB-sivuja, josta löydät 

ajankohtaista informaatiota kerhon toiminnasta. Sivuja päivit-

tää KLV:n hallituksen jäsenet ja toimiston henkilökuntoa.   

VENEKERHON NETTISIVUILTA www.kivenlahdenvenekerho.fi sivulta 

löydät kerhon toimintakalenterin, johon on merkitty kaikki ker-

hon tapahtumat paitsi koulutukset. Toimintakalenterin lopussa 

on linkki koulutuksiin. Koulutukset löydät osoitteesta www.es-

poonmerikoulu.fi/koulutukset. 

KLV:LLÄ ON OMA suljettu Facebook -ryhmä nimellä Kivenlahden 

Venekerho sekä virallinen Facebook -sivu Kivenlahden Vene-

kerho KLV. Suljettu ryhmä on tarkoitettu jäsenten sisäiseen 

keskusteluun ja jälkimmäinen markkinointikanavaksi esim. 

koulutuksille. Käy tykkäämässä sivua, mutta muistetaan pitää 

vapaamuotoiset  keskustelut suljetussa ryhmässä.

KUN OTAT KUVIA veneilykaudella, niin toivoisin sinun lähettävän 

niitä myös toimistoon tai kerhon tiedotusvastaavalle Outi Här-

kille. Kaikenlaiset jutut ja uutiset, sekä lyhyet että pitkät, ovat 

tervetulleita. Julkaisemme niitä mielellämme web-sivuillamme. 

Voit lähettää kuvia ja juttuja osoitteeseen  toimisto@kivenlah-

denvenekerho.fi. 

TAVOITAT MINUT toimistosta maanantaisin klo 18-20. Toimisto on 

suljettu juhlapyhinä ja heinäkuun ajan, jolloin kaikki lomailem-

me. Kerhon toimistolla on myynnissä veneilylippuja ja Roope 

-tuotteita. Tule ihmeessä kahvilla ja ostoksille.

Aurinkoista kesää ja hyviä veneilysäitä!

Milja Koivuniemi

Prime House Oy LKV | Suomalaistentie 7, 02270 Espoo | www.primehouse.fi

MILJA KOIVUNIEMI
Myyntiedustaja, LVV

  040 545 7919
milja.koivuniemi@primehouse.fi

AITOA VÄLITTÄMISTÄ
SYDÄMELLÄ!

Asuntoasioissa sinua
palvelee

Tervetuloa parempaan asuntokauppaan!

UUSIEN JÄSENTEN ILTA 
järjestetään kerholla 
ke 6. toukokuuta 2020 klo 18 alkaen

• Kivenlahden venekerhon hallituksen jäsenet  

esittäytyvät uusille jäsenille. 

• Kommodori esittelee kerhon toimintaa

• Satamakapteeni kertoo sataman käytännöistä

• Kilpailu- ja koulutustoiminta esittäytyy

• Saarisatamien esittely

• Roope-satama asioita

Tervetuloa kaikki uudet ja vanhemmatkin jäsenet  

tutustumaan kerhon toimintaan ja muihin kerholaisiin. 

Kahvitarjoilu!

Kivenlahden venekerhon hallitus

Roope-tuotteet sopivat veneeseen, mökille, kotiin sekä 

erinomaisesti myös yrityslahjoiksi.  Pidä Saaristo Siisti-

nä ry:n kannatustuotteilla viestität välittäväsi vesistöjen 

hyvinvoinnista.  Merkittävä osuus tuotteiden myyntituotosta 

ohjautuu suoraan saaristo- ja järviluonnon suojeluun.

Laadukkaiden Roope-tuotteiden valmistuskaaressa on huo-

mioitu kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys. Roope-tuot-

teiden valmistuksessa käytetään mahdollisimman paljon koti-

maisia yrityksiä.

Kivenlahden venekerho sertifioituna Roope-satamana pitää yllä 

omaa Roope-tuotekauppaa toimistolla. Tule tutustumaan maa-

nantaisin kerhon aukioloaikoina. Nyt myös pankkikortilla mak-

saminen onnistuu.

Auta vesistöjä Roope-tuotteilla

KLV ON sopinut Espoonlahden Lukko ja 

Lasi Oy:n kanssa avainten myynnistä. 

Portin EXEC avain maksaa 39€ (Kerhon 

toimistossa 40€) ja sähkökaapin 471B 

ura avain 22,80€ (Kerhon toimistossa 

30€). Avaimia voi ostaa edelleen myös 

kerhon toimistosta maanantaisin toimis-

ton aukioloaikoina.

ESPOONLAHDEN LUKKO ja lasi on avoinna 

vuoden ympäri ma–to 8–17, pe 8–16 ja 

juhlapäivien aattona 8–13. 

Osoite: Ruukintie 3, 02330 Espoo (Kiven-

lahden teollisuusalue, Starkkia vastapää-

tä). KLV toimittaa Espoonlahden lukko ja 

lasille jäsenluettelon jäsennumeroineen. 

Ostajan tulee tietää jäsennumeronsa ja 

esittää henkilötodistus ostaessaan avai-

mia.

KERHON TOIMISTO ottaa vastaan tarpeet-

tomat EXEC avaimet viimeiseen pantti-

hintaan 25€. Sähkökaapin avaimista ei 

makseta, mutta toivotaan niidenkin pa-

lautusta. Panttikirjanpito lopetetaan. 

KLV:n portin ja sähkötolpan avainten hankinta  
onnistuu nyt arkisin vuoden ympäri

PSS RY ROOPETUOTEHINNASTO

Ensiapupakkaus 45 €

Roope-pipo, pun tai musta, 

50% villa – 50% polyakryyli 18,50 €

Pyyhe, käsipyyhekoko 50 cm * 70 cm 8,50 €

Pyyhe, kylpypyyhekoko 70 cm * 140 cm 22 €

Termos muki 10 €

Kynnysmatto 12,90 €

Käsitiskiaine 6 €

Roope-kynnysmatto, beige, sininenRoope-ensiapupakkaus Roope-termosmuki Roope-pipot

Roope-tiskiaine
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s/y Flicka 
kotiin toukokuussa  
2019

teksti ja kuvat Tuomas Parviainen

Sattumalta talvella googleen laitettu hakusana löysi 

myynnissä olevan venemallin, mitä olin jo toistakym-

mentä vuotta silloin tällöin vilkuillut. Onnellisen sattu-

man ja sitkeyden kautta siis suomalaisvalmisteinen vene löytyi 

myynnissä ensimmäiseltä omistajaltaan Hollannin Muidenissa. 

Kauppoihinkin päästiin sekä myyjän että ostajan mielestä suo-

raviivaisesti, vaikka välittäjä kehuikin prosessia monimutkai-

seksi. Taisin olla sittenkin vaikea ulkomaalainen ostaja. Asiassa 

auttoi aikaisempi käsitys veneen valmistajasta sekä Maestro 

Boatsin ystävällinen visiitti kanssani toista kertaa varmista-

maan veneen kunto. 

Ensimmäinen reissu oli tietysti vaimon kanssa hajutestiä 

tekemään. Yllättävän paljon kauppaan liittyviä asioita piti sel-

vittää eri lähteistä mukaan lukien itse sopimus velvoitteineen, 

vastuiden ja osapuolten oikeuksien osalta. Lopulta pankkini oli 

munata aikataulun loppumaksun siirrossa. Perjantaina vihdoin 

päästiin vahvistama an uusi omistus ja nostamaan Suomen lip-

pu sen merkiksi. Näin viimeisiä ostoksia ja veneen varusteisiin 

tutustumista varten jäi jopa koko lauantai aikaa. Aika paljon 

varusteita oli neljän hengen porukkamme tuonut mukana len-

tokoneessa ylipainona, mutta syömisten ja juomisten lisäksi 

piti käydä täydentämässä mukaan kriittisiä työkaluja, paukku-

liivien kaasusäiliöitä ja liinavaatteita. Vuokra-auton palautuk-

sen jälkeen oltiin valmiita päivälliselle Kuninkaallisen pursi- ja 

soutuseuran ravintolassa, Muidenin linna ja kylmä Markermeer 

taustalla pimenevässä illassa.

ENSIMMÄINEN PÄIVÄ merellä oli kylmä. Pari astetta lämmintä, vas-

tatuulta ja ukkoskuuroja. Säätä enemmän oli mietityttänyt 

Markermeer - Ijsselmeer ja vedensyvyys niissä. Aika pian tottui 

siihen, että kaiku näytti tasaista kolmea metriä. Enkhuisenin ja 

Den Oeverin suluista päästiin sujuvasti. Ei ollut montaa muu-

ta huvivenettä liikkeelläkään näin toukokuun alussa. Den Hel-

derissä vaihdettiin väliaikainen ruuvimeisseli/nippuside hätä-

korjaus väliaikaiseen ruostuvaan pulttiin ja rullagenoa oli siten 

taas toimintakuntoinen. Muuten koko kotimatkalla ei veneessä 

ilmennyt mitään telakoinnin jälkeisiä vikoja. Uskalsin luottaa 

tarkkaakin tarkemman myyjän huoltoihin ja rikaukseen. Hol-

lannissa veneet myydään pääsääntöisesti rikattuna ja merelle 

valmiina. Jonkinlaista ”shake down” -purjehdusta kyllä suositte-

lisin ennen isompaa matkaa oudolla veneellä.

NÄIN POHJANMERELLE tultaessa aloimme tarkemmin miettiä vuoro-

vettä, virtaa sekä laivaliikennettä. Nämä olivat kuitenkin aika 

selvää kauraa plotterin, AIS:n ja kokemuksen avulla. Pienoinen 

yllätys kuitenkin oli loputtomalta tuntuneet tuulipuistorivit, 

mitkä yöllä Helgolandia kohti purjehtiessa toimivat selkeänä 

punaisena katuvalorivistönä meitä länteen opastaen. Punaiset 

lyhdyt eivät johdattaneet siis harhateille. Lämmitetty karvalak-

ki vahtiin mennessä toimi hienosti. Vahdit sinänsä eivät olleet 

kovin raskaita kaksin valvottuina.  Helgolandissa turisteihin tot-

tuneet suulat ja ruokit käytiin katsomassa läheltä. Vaativalta 

näyttää niiden pesäpaikat saaristomeren lintuihin verrattuna.

SEURAAVAN PÄIVÄN purjehdus Elbeä pitkin oli tarkka aikataulun 

takia. Onnistuimmekin sopivasti aikataulussa siten, että vuo-

rovesi vaihtui antaen meille pari solmua lisänopeutta Elbeä 

mutkitellessa. Brunspütteliin ja Kielin kanavan alkuun saavut-

taessa illansuussa jouduimme hieman odottelemaan sulutusta. 

Hyvä, että oli harjoiteltu VHF:n käyttöä. Heti sulun jälkeen ka-

navan sisäpuolella on Marina. Nopea pizza ja olut maistui taas 

niin hyvälle.

KIELIN KANAVA ON n. 55 mailia pitkä. Niinpä lähdimme ensimmäi-

sen hämärän aikana moottorilla kolistelemaan ja saksalaista 

maaseutua haistellen kohti Itämeren puolta. Leppoisa päivä 

ja ilmakin oli jo hieman lämmennyt. Alkoi ensimmäistä kertaa 

tuntua keväältä. Ohitimme matkalla Lürssenin telakan, mistä 

Kismet-megajahtikin on valmistunut vaatimattomaan 100 M€ 

hintaan. Holtenaun sulkuun pääsimme yhdessä. Me kiinnityim-

me liukkaisiin kelluviin ponttoneihin – Kismet pysytteli kes-

kellä sulkua, ettei likaantuisi tms. Koska päivänvaloa oli vielä 

sopivasti iltapäivällä jäljellä, jatkoimme yöksi Heiligenhafeniin, 

mistä vai sattumalta löysimme kolon yöksi. Puoliyö ja pimeys 

yllätti sittenkin ahneen.

Aikaisemmin Muiden Flicka on nyt oma

Ei kiirettä Christiansössä.

▲
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BORNHOLMIN RØNNESSÄ yksi miehistöstä lähti jo suunnitellusti ko-

tiin ja jäimme kolmestaan purjehtimaan loppumatkan ”kotive-

siä”. Christiansø – lounas Utklippanilla – Borgholm, missä meillä 

oli matkan ainoa extra kovantuulen päivä satamassa. Visbys-

sä otettiin perinteinen valokuva valtavan plataanipuun juurella 

luonnontieteellisessä puutarhassa ja oltiin laulun sanojen mu-

kaisesti tulppaaneissa turvallaan niiden värejä ihastelemassa. 

Satamissa oli taas lähes tyhjää muutamia saksalaisia ja nor-

jalaisia lukuun ottamatta. Tarkoitus oli jatkaa seuraavaksi pit-

kä legi suoraan Kärdlaan, mutta voimistunut koillistuuli ajatti 

meidän Hiidenmaan ja Saarenmaan välistä Haapsaluun. Täs-

tä tulikin matkan pisin yksittäinen legi. Illalla jääkiekkoa kat-

soessa oli aika hiljaista sekä veneessä että satamassa, missä 

olimme yksin. Aamuun mennessä tuhat pientä lentävää ötök-

kää oli päättänyt lentonsa veneen jokaiseen vaaleaan pintaan. 

Varmaan mukavaa lahden kuhien ja ahventen kannalta, mut-

ta aiheutti ison sotkun. Reissun viimeisenä päivänä Suomen-

lahden poikki kohti Porkkalaa ja kotia oli aikaa siivota. Sää oli 

lämmennyt koko matkan mitä pohjoisemmaksi tultiin. Tuulen 

kääntyminenkin onnistuttiin arvioimaan oikein ja sen lopulta 

tyyntyessä Porkkalassa ajelimme Kivenlahteen loppumatkan 

koneella. Koneella ajelua tulikin koko matkan aikana enemmän 

kuin ajattelin. Alle kahden viikon aikataulu taisi olla liian tiuk-

ka, varsinkin kun halusimme pysähdelläkin matkalla. Seuraa-

valla kerralla käyttäisin enemmän aikaa niin ehtisi ottaa pysäh-

dyspaikat paremmin haltuun.

KANNATTIKO? KYLLÄ. Onneakin oli matkassa, mutta ennen kaikkea 

tarkkaa valmistautumista, heittäytymistä ja elämyksiä koko 

porukalle. Ota yhteyttä, kun itse harkitset vastaavaa. Meitä on 

kerhossa useampia, joilla on kokemusta käytetyn veneen tuon-

nista ulkomailta.

Viileetä

Kismetin kanssa 
Kiel-Holtenaun 
sulussa

Reitti kotiin

Bo LKV Helsinki | 040 8086832 | helsinki@bo.fi | facebook.com/bohelsinki

YOU SAIL – WE SELL!

Asuntokaupan suunnannäyttäjä: 

Keskimäärin 35% lyhyempi myyntiaika.* 

(*lähde Bo LKV / KVKL). 
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Satamatoiminta

Otin vetovastuun satamatoiminnoista kaudelle 2020. 

Miika on hoitanut edelliset neljä vuotta satamatoimi-

kunnan kanssa satamaa menestyksekkäästi ja pyö-

rittänyt isoja uudistusprojekteja läpi, mukaan lukien valtava 

lauturien uusimisprojekti. 

Kuluvalle kaudelle ei toimintaan ole tiedossa suuria muutok-

sia: yhteisnostot ja -laskut jatkuvat, pukkitalkoot hoidetaan 

edelleen kaikkien Marinsatamassa telakoivien veneenomista-

jien toimesta.

Teksti Mika Laine, satamakapteeni

Laituripaikan ja telakkapaikan käyttö on sallittua vain, mikä-

li lasku paikasta on maksettu. Tässä yhteydessä tullaan myös 

tarkistamaan ettei muita maksuja ole rästissä. Laituripaikan ja 

telakkapaikan peruutus kuluitta on tehtävä viimeistään kalen-

teriin merkittynä päivänä, tämän jälkeen hyvitämme vain 50% 

paikan arvosta.

Sähkön käyttö laitureilla ja telakalla on oltava aina valvottua ja 

niin, ettei siitä koidu vaaraa muille. Suosittelemme, ettei säh-

köjä jätetä päälle lähdettäessä pois satamasta. Sähköjen pito 

jolloin tarkistetaan myös pelastusväli-

neet ja kytketään vesiletkut laitureille. 

VENEIDEN HUOLLOT JA 
KUNNOSTUKSET

Satamissa suoritettavat öljynvaihdot on 

toteutettava tiiviillä alustalla ja siten, 

että öljyä ei pääse maaperään tai vesis-

töön. Jäteöljy on huolellisesti kerättävä 

talteen ja toimitettava öljyille osoitet-

tuun ongelmajäteastiaan. Veneiden hiek-

kapuhallus on satama-alueilla kielletty.” 

(Espoon kaupungin venesatamasäännöt) 

Lisää säännöistä: www.espoo.fi/fi-FI/

Kulttuuri_ja_liikunta/Ulkoilu/Veneily/ 

Venesatamasaannot 

On myös hyvä huomioida muut veneet, 

että emme aiheuta muille haittaa toi-

minnallamme. Mikäli veneen pohjasta 

tullaan poistamaan maaleja, muistathan 

asentaa maahan suojapeitteen jo ennen 

pukkien sijoittelua. Näin pystyt varmis-

tamaan että poistettava maaliaines on 

kerättävissä talteen ja hävitettävissä oi-

kein.

KEVÄÄN YHTEISLASKUT JA 
PUKKITALKOOT
Ilmoittautuminen hoidetaan aina viimeis-

tään laskua edeltävänä maanantaina KL-

V:n toimistolla. Ilmoittautukaa laskuihin 

ajoissa.Voit ilmoittautua yhteislaskuun 

myös sähköpostilla: 

satama@kivenlahdenvenekerho.fi

Uusille jäsenille yhteislaskut ovat oiva 

apu veneen laskuun. Yhteislaskuissa, ku-

ten nostoissa, raudankova Satamatoimi-

kunta avustaa ja auttaa monen vuoden 

kokemuksella. Tämä on samalla hyvä ti-

laisuus päästä tutustumaan kerhoon ja 

kerholaisiin. KLV on lopettanut nostojen/

laskujen laskutuksen, joten jokainen ve-

neilijä maksaa noston suoraan nostajalle.

Ensimmäinen yhteislasku on lauantaina 

18.4. alkaen klo 7:30, ja toinen yhteis- 

lasku lauantaina 2.5. alkaen klo 7:30 

Yhteislaskujen yhteydessä on myös 

mahdollisuus sammutin- ja kaasutarkas-

tukseen Presso Centerin toimesta. Yh-

teislaskut hoitaa tänä vuonna todennä-

köisesti Kuljetus Ekblad Ky. 

Lisätietoja laskuista/nostoista saat 

satamakapteenilta: +358 50  448 4804. 

Yhteislaskujen aikana omatoimista las-

kemista tulee välttää, kuten myös mas-

tojen asennusta huoltolaiturilla. Näin las-

kut saadaan suoritettua mallikkaasti ja 

ylimääräistä ruuhkaa ei synny. 

Lista laskettavista veneistä julkais-

taan kerhon nettisivuilla ja sataman il-

moitustauluilla muutama päivä ennen 

laskua. Kaikki veneet on oltava vedessä 

viimeistään 10.6., jonka jälkeen kaupunki 

muuttaa telakka-alueen kaupungin py-

säköintialueeksi.

Pukkitalkoot on 1.6. klo 17:30 

Ennen talkoita satamatoimikunta tulee 

keväällä 2020 merkitsemään kaikkien 

pukkien sijainnin pukkiin maalilla, jotta 

syksyllä olisi helpompaa löytää heti mi-

hin tuo nippu on menossa, Talkoissa kä-

sittelemme pukit, jotka on purettu ja ei-

vät sisällä telakointi materiaalia: Tikkaita 

lautoja jne  viedään pukkiaitaukseen. 

Siirrossa meitä avustaa Kuljetus Ekblad 

Ky. Satamasta tulee kaupungin pysäköin-

tialue kesän ajaksi, joten muista siivota 

telakkapaikkasi! Pukkitalkoot koskee 

kaikkia, jotka telakoivat veneensä Ma-

rinsatamassa! Mikäli et itse pääse osal-

listumaan, tai äkillisen esteen sattuessa, 

sinun on järjestettävä sijainen talkoisiin. 

pidemmän aikaa on sallittua vain silloin, 

kun sitä käytetään akkujen lataamiseen.

Satamassa pitää muistaa noudattaa no-

peusrajoitusta, joka on 5 km/h koko 

alueella. Muistutan, että kaikki huomi-

oimme myös jalankulkijat, erityisesti 

lapsia kulkee alueella paljon. Satamatiel-

le pysäköinti on kielletty. 

Satamatoimikunta huolehtii, että sähkö- 

ja vesipisteet ovat toiminnassa heti, kun 

Espoon kaupunki kytkee sähköt ja veden 

päälle. Vesi tulee käyttöön, kun yöpak-

kasista päästään (jäätymisvaara). Laitu-

reilla olevat kuljetuskärryt tuodaan laitu-

reille ensimmäisen yhteislaskun aikaan, 
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Talkoissa pukit kasataan pinoihin sata-

matien reunaan ja merkitään telakka-

paikan sijainti, ennen kuin ne nostetaan 

pukkiaitaukseen. Pukit on oltava puret-

tuna ennen pukkitalkoita. 

Mikäli sinulla tulee kysyttävää satama-

toiminnasta, voit ottaa yhteyttä satama-

kapteeniin tai satamatoimikunnan jäse-

niin. 

Pyrimme uusimaan mastonosturin, mut-

ta tämän aikataulua ei vielä tätä kirjoi-

tettaessa ole vahvistettu.

MASTOKATOS
Mastokatosta käyttävien purjeveneilijöi-

den tulee jatkossa merkitä mastoon ve-

neen nimi ja omistaja. Telakoinnissa on 

nyt ongelmana se, että mastokatoksen 

hyllylle sijoitetaan mastoja, joissa on eri-

näisiä antenneja kiinni. Mastossa kiinni 

oleva tutka-antenni vie niin paljon hyl-

lytilaa, että katoksesta loppuu tila kes-

ken. Jatkossa katoksessa säilytettävistä 

mastoista tulee poistaa tutka-, tv- ym 

antennit jotka tuplaavat mastoprofiilin 

ympärysmitan. Rullalaitteiden rummuis-

ta ei tarvitse huolehtia, sillä maston juu-

ressa ollessaan mastot pystytään sijoit-

tamaan vielä lomittain hyllylle. Mikäli 

tutkan irroittamisessa on ongelmia, ve-

neilijä voi ottaa yhteyttä satamakaptee-

niin ja mietitään voidaanko masto sijoit-

taa ylimmälle hyllylle siten että tutka on 

ylöspäin, eikä näin vie muilta mastoilta 

säilytystilaa. 

Telakointikaudella 2019-2020 onkin 

jouduttu sijoittamaan suuri määrä mas-

toja hyllyjen väliin, mikä hankaloittaa 

muiden mastojen ottamista hyllyiltä. Toi-

vomuksena on, että nämä syksyllä kaut-

ta venyttäneet olisivat myös keväällä 

ensimmäisten joukossa laittamassa ve-

nettä vesille. Kuluvalla kaudella tullaan 

myös selvittämään riittääkö budjetti li-

säämään kiskon ja ketjunostimet yhteen 

hyllyväliin.

Heinäkuussa satamatoimisto on kiinni.

SYKSYN YHTEISLASKUT JA 
PUKKITALKOOT
Elokuussa aloitetaan telakoinnin ja tela-

kointipaikkojen suunnittelu. Jos sinulle 

tulee muutoksia telakointiin, ole ajois-

sa yhteydessä satamakapteeniin, jotta 

saamme järjestettyä telakoinnin ja kaik-

ki veneet mahdutettua telakka-alueelle. 

Uusi telakkakartta tulee näkyville huol-

tolaiturille heti syyskuun alkupuolella. 

Tarkista paikkasi, sillä se on voinut vaih-

tua! Oletus kuitenkin on, että syksyl-

lä ollut telakkapaikka säilyy, mutta pai-

kan sijainnin tarkistaminen on kuitenkin 

omalla vastuulla.

Syksyn Pukkitalkoot pidetään 16.9.  

alkaen klo 17:30. 

Keväällä aitaukseen siirretyt pukit tul-

laan siirtämään kasoissa ennen puk-

kitalkoita telakkakentälle satamatoi-

mikunnan avustuksella ja talkoissa ne 

nostetaan kasoista merkatuille paikoil-

leen. Kun olet paikalla pukkitalkoissa, 

huolehdit että pukkisi tulee oikealle pai-

kalle. Talkoissa pukin siirto on helppoa, 

mutta talkoiden jälkeen sen joudut teke-

mään oma kustanteisesti. 

Yhteisnostot ovat 22.9. ja 6.10. alkaen 

aamulla klo 7:30. 

Näihin nostoihin osallistuvien purjeve-

neiden on hoidettava maston irrotus ja 

kuljetus katokseen edellisinä päivinä. Il-

moittautumiset perinteiseen tyyliin vii-

meistään nostoa edeltävänä maanantai-

na. Satamakapteeni julkaisee nostolistan 

muutamaa päivää aikaisemmin ja se on 

nähtävillä nettisivuilla ja satamassa. 

Muista, ettei KLV laskuta nostoa, vaan 

veneilijä sopii maksun itse nostajan 

kanssa.

Suosittelemme tarkastamaaan veneen 

vakuutuksen kattavuuden noston, kul-

jetuksen sekä telakoinnin osalta. KLV ei 

ota vastuuta edellä mainituista, vaan jo-

kainen veneen omistaja huolehtii niistä 

itse.

  

Mikäli sinulla tulee kysyttävää satama-

toiminnasta, voit aina ottaa yhteyttä sa-

tamakapteeniin tai satamatoimikunnan 

jäseniin. 

TOIMIKUNNAN JÄSENET
Markku Niemi

Risto Pasenius 

Seppo Pennanen 

Erik Rosenblad 

Timo Saarto,   

Mika Makkonen,

Lystikästä ja turvallista veneilykautta 

2020!

Mika Laine

Satamakapteeni

klv.satamakapteeni@gmail.com

+358 50 448 4804

MAALISKUUN ALKUUN mennessä ei ole tiedossa olevia varkauksia 

tai vahingontekoja satamassa telakoituihin veneisiin. Talven ai-

kana on tapahtunut ainoastaan yksi häiriö, kun sataman pal-

lokentän läheisyydessä rikottiin tammikuun lopussa yöaikaan 

kahden pysäköidyn auton lasit. Veneet ovat talvehtineet siis 

rauhassa lukuun ottamatta kovien tuulien tekemiä vaurioita 

joidenkin veneiden peitteisiin ja niiden telineisiin.

SATAMAN VALVONTA aloitetaan huhtikuun puolessa välissä ja val-

vontakausi jatkuu marraskuun puoliväliin. Viime kaudella val-

vontatuvan taskulamppuja meni muutama rikki ja yksi katosi 

kokonaan. Taskulamput tullaan uusimaan tälle kaudelle.

SATAMAMME NAAPURIIN rakentuva Marinkallion uusi asuinalue on 

tuonut lisää liikennettä ja satamaan kuulumatonta pysäköintiä. 

Marinkallion taloilla on niukat pysäköintitilat ja enemmän au-

toja kuin parkkipaikkoja ja siitä johtuen osa asukkaista, joilla ei 

ole paikkaa, on alkanut käyttää satamaa parkkipaikana. 

PYRIMME KAUPUNGIN kautta vaikuttamaan siihen, että viimeistään 

kevätkunnostusten alkaessa ylimääräinen pysäköinti saatai-

siin pois ja KLV:n jäsenille sekä nosturiautoille esteetön liikku-

minen satama-alueella.

JOS HUOMAAT, ETTÄ jonkin esteen vuoksi olet estynyt hoitamaan 

valvontavuoroasi sovittuna aikana, pystyy vuoron suoritta-

maan myös sukulaisesi tai vaikka kaverisi. Tuuraajan hankki-

minen on kuitenkin vartiovuoroisen jäsenen omalla vastuulla. 

Kerhon toimistolle tai vartiopäällikölle ilmoitus esteellisyydes-

tä ei kuitenkaan vapauta velvollisuudesta. Sijaista voi tiedus-

tella meripartiolippukunta Kivenlahden Piileviltä, joka toimii 

Marinsatamassa. Kipin yhteyshenkilö on Olli-Pekka Kuokkanen 

040 7693708. Kerhon sihteeri Milja Koivuniemi voi auttaa myös 

sijaisen löytämisessä. Miljan tavoittaa numerosta 040 5457919. 

Muistutuksena, että vartiointivelvollisuus on eräs jäsenen tär-

keimmistä velvollisuuksista, ja meidän kaikkien yhteinen etu. 

Satamassa näkyvä valvonta auttaa myös ehkäisemään var-

kauksia ja vahingontekoja. Valvoja myös valvoo veneitä ja tart-

tuu tarvittaessa toimeen esim. myrskyllä tai erilaisten vikojen 

sattuessa (tulipalo, uppoaminen jne.)

Patrik Lohman

Varakommodori, Sataman valvonta ja turvallisuus

040 5024288 

valvonta@kivenlahdenvenekerho.fi

Satamavalvonta 2020
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Veneen katsastus  on tärkeä toi-

menpide, jossa käydään läpi ve-

neen turvallisuus ja varmistetaan 

veneen kunto. Veneen vuosikatsastus 

tehdään alkukesästä eli viimeistään ke-

säkuussa. Tämän lisäksi veneeseen on 

tehtävä peruskatsastus vähintään joka 

viides vuosi. Muistutettakoon, että laitu-

ripaikan edellytys on katsastettu vene. 

Miksi katsastaa vene?

– Oman ja kanssaveneilijöiden turvalli-

suuden lisäämiseksi

– KLV:n sääntöjen mukaan kerhon laitu-

ripaikka edellyttää veneen katsasta-

mista veneilykaudelle.

– Katsastettu vene saa käyttää KLV:n 

perälippua

– Useimmat vakuutusyhtiöt myöntävät 

katsastetulle veneelle alennuksen va-

kuutusmaksuista. 

– Viranomaiset tarkastavat harvemmin 

veneitä, jossa on voimassa oleva kat-

sastustarra.

YLEISTÄ
Katsastus ei perustu viranomaismäärä-

yksiin, vaan on SPV:n ja sen alaisen seu-

ran omaa turvallisuustyötä. TrafiCom 

(Liikenteen turvallisuusvirasto), joka on 

merenkulkua valvova viranomainen, on 

hyväksynyt toiminnan ja antaa suorite-

tun katsastuksen perusteella haettaes-

sa kansainvälisen huvivenetodistuksen. 

Myös vakuutusyhtiöt myöntävät kat-

sastetuille veneille alennuksia vakuutus-

maksuista.

Katsastustoiminta

UUSI VESILIIKENNELAKI
Merkittävä uudistus on lakiin sisälty-

vä uusi huviveneen päällikköä koske-

va sääntely. Se vastaa osittain merilain 

ammattiliikennettä koskevaa sääntelyä, 

mutta vaatimukset ovat kevyemmät.

Jatkossa huviveneellä tai muulla va-

paa-ajan vesikulkuneuvolla on oltava 

päällikkö, joka vastaa sen kulusta ja mat-

kustajien turvallisuudesta. Veneen pääl-

likkö on se, joka tosiasiallisesti ohjaa tai 

hallitsee venettä. Päällikkö voi siten olla 

muukin henkilö, kuin se joka venettä kul-

jettaa.  

Jos onnettomuuden sattuessa on epä-

selvää, kuka on päällikkö, on vastuu vii-

me sijassa vesikulkuneuvon omistajalla 

tai sen rekisteriin merkityllä haltijalla, 

jos hän on tosiasiassa voinut vaikuttaa 

ohjailuun. 

Vesikulkuneuvon päällikkö vastaa 

muun muassa siitä, että siinä matkus-

tavilla henkilöillä on kelluntavälineet 

puettuna olosuhteiden, esimerkiksi 

sään tai aallokon, niin vaatiessa. Pääl-

likkösääntely koskee lähtökohtaisesti 

kaikkia vesikulkuneuvoja, joihin ei so-

vellu merilain ankarampi päällikkösään-

tely. Ks https://www.finlex.fi/fi/laki/al-

kup/2019/20190782

Muistutettakoon, että tuo laki kuuluu ve-

neessä säilytettäviin asiakirjoihin.

KATSASTUKSEN ERITYISTEEMA 
KAUDELLA 2020
Tämän vuoden katsastuksen SPV:n tee-

maksi on valittu veneiden kokonaistur-

Teksti Gunnar von Schantz, katsastuspäällikkö

vallisuus sekä kaasulaitteet.  VHF-laittei-

den antennien kuntoon ja kuuluvuuteen 

tullaan myös perehtymään tavanomaista 

tarkemmin.

KATSASTUKSEN TOTEUTUS KIVENLAHDEN 
VENEKERHOSSA
Muistutetaan, että kaasulaitteet on tar-

kastettava joka vuosi ja KLV:n sääntöjen 

mukaan vähintään viiden vuoden välein 

ulkopuolisella tarkastajalla, joka tarkas-

taa ne korotetulla paineella. Katsastajat 

neuvovat tarvittaessa miten omatoimi-

nen tarkastus on tehtävä. 

Aiheesta lisää KLV:n nettisivuilla! 

KATSASTAJAT 2020

Toni Haapa-aho  044 353 0534

Miika Honkanen 040 838 3404

Jussi Hukka 050 586 4606

Antti Järvenpää 040 542 8913

Kyösti Karppinen  050 511 4606

Erno Kniivilä 050 376 2001

Harri Koistinen  0400 433 523 

Rainer Lahnaviiki  040 330 1536

Patrik Lohman  040 502 4288

Mika Laine  040 716 3184

Tommi Malinen  050 349 9864

Jouko Mäenpää  050 362 0787

Kari Rauhala  040 580 3746

Kim Skogström  040 501 5093

Ismo Toivonen  0400 708 232

Gunnar von Schantz 0400 442 404  

katsastuspäällikkö

VUOSIKATSASTUSPÄIVÄT 2020
Vuosi- ja runkokatsastuspäivät ilmoitetaan KLV:n Netti-

sivuilla kerhon toimintakalenterissa! Muista tarkistaa päi-

vämäärät kalenterista vielä ennen ilmoitettua päivämää-

rää. 

Huom! Ensisijaisesti noudatetaan laitureittain kalenterissa 

mainittuja katsastusajankohtia. Erityisestä perustellusta 

syystä ja erikseen niin sovittaessa, voidaan katsastaa ve-

neitä myös muina aikoina kuin katsastuspäivinä. Ota tar-

vittaessa yhteyttä katsastajiin suoraan puhelimitse, tai sa-

tama-alueella.

Veneen omistaja vastaa siitä, että katsastukset hoidetaan 

ajallaan ilman erillistä muistutusta! Ilman pätevää syytä 

katsastamatta jätetystä veneestä peritään 1.7. jälkeen yli-

määräinen tuntuva katsastusmaksu.

YLIMÄÄRÄINEN KATSASTUSPÄIVÄ
Ei ole. Ilmoitetaan tarvittaessa erikseen tapahtumakalente-

rissa. 

KATSASTUSTARRA 
Katsastustarra on vuonna 2020 väriltään oranssi. 

HUOM! Tarran paikka on paapuurin (vasemman) 

kyljen puolella ohjaamon, tai kajuutan kyljessä, hyvin 

nähtävissä veneen kulkiessa ja ollessa laiturissa. 

Veneen katsastus on omistajan/haltijan/edustajan kan-

nalta suoritettu, kun tarra on kiinnitetty  oikeaan paik-

kaan, katsastaja on tehnyt merkinnät/allekirjoituksen/ 

huomautukset pöytäkirjaan, sekä allekirjoittanut veneto-

distuksen. 

Muun kuin oman seuran katsastajan tekemästä katsastuk-

sesta on veneen omistaja/haltija velvollinen ilmoittamaan 

oman seuransa katsastusvastaavalle rekisteröintiä varten.

KATSASTUKSEN MUISTILISTA

 

Katsastukset tehdään laitureittain määräpäivinä ja 

alkavat klo 18:00!

Sytytä veneen kulkuvalot merkiksi siitä, että vene 

on valmis katsastettavaksi!

 

VALMISTAUDU ENNEN KATSASTUKSEN ALKAMISTA 

ESITTÄMÄÄN:

runkokatsastetut veneet:

– uuden katsastuspöytäkirjan molemmat paperit 

(valkoinen ja keltainen)

muut veneet:

– viimeiset katsastuspöytäkirjat (keltaiset paperit) j

– venetodistus

– rekisteritodistus

– hätäraketit ja -soihdut, oltava voimassa 

veneilykauden loppuun. (tai LED-valo + vesitiivis 

puhelinpussi ja varaparistot)

– pelastusliivit ja muut katsastuksen yhteydessä 

tarkistettavat pakolliset varusteet.

– Paukkuliivit testattuina + voimassaolevat 

varapatruunat

– sammuttimet tarkastettuina. Vuoden 2020 leima 

tai valmistuspäivä stanssattuna.

– VHF, tutka yms. luvanvaraisten laitteiden luvat

– mahdollisten nestekaasulaitteiden asennus- ja/tai 

tarkastustodistukset.

 

Jonkun edellä mainituista puuttuessa katsastajalla 

on oikeus keskeyttää ko. veneen katsastustoimi.
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 Teksti ja kuvat Jukka Fallström

Saarisatamat ja 
-toiminta

KLV:n Saarisatamien ylläpidosta ja viihtyvyydestä huoleh-

tii saaritoimikunta, huomioiden myös jäsenistön toiveet. 

Saaritoimikunnalta saa tarvittaessa ohjeita ja käytännön 

opastusta saarikohteiden palveluista ja niiden käyttämisestä. 

Jokaisella kerholaisella on omalta osaltaan mahdollisuus vai-

kuttaa saarikohteiden kuntoon, siisteyteen ja viihtyisyyteen. 

Jos jäsenillä on kehitysideoita, korjausehdotuksia tai tarve il-

moittaa havaituista puutteista, niin olkaa yhteydessä saaritoi-

mikunnan jäseniin tai ilmoittakaa sähköpostitse saaret@kiven-

lahdenvenekerho.fi

 

SAARISATAMAT
Kerhollamme on käytössä tällä kaudella neljä saarikohdetta:

Stora Bredskär

Stora Brändö:n itäpuolella sijaitseva vuokrasaari Kirkkonum-

mella.

Bergelä   

KLV:n oma saarikiinteistö Inkoon itäisessä saaristossa, Norra 

Sådössä.

Lillkrokan

Barösundista Hankoon johtavan väylän varrella oleva vuokra-

saari, jota isännöi Kantvikin Purjehtijat. 

Korkia, uusi vierailukohde Saimaalla 

Ristiinan pursiseuran RiPs  kanssa on tehty sopimus Bergelän, 

Stora Bredskärin ja Korkian kohteiden yhteiskäytöstä. Sijainti 

on n.14 mpk Ristiinasta Iso Korkian saaressa.

Ks. erillinen artikkeli RiPs esittelystä sekä ohjeistus KLV:n net-

tisivuilta.

YLEISIÄ OHJEITA
Saarissa käynnit tulee merkitä vieraskirjaan kaikissa kohteissa. 

Stora Bredskärissä vieraskirja löytyy ison kiven viereltä puuhun 

kiinnitetystä postilaatikosta, Lillkrokanissa vieraskirja löytyy 

grillikatoksesta ja Bergelässä päärakennuksesta. 

Käyttäessäsi Bergelässä laiturisähköä, merkitse myös se vie-

raskirjaan. Saunan käyttö merkitään saunan pukuhuoneessa 

olevaan kirjaan. Näiden tietojen perusteella laskutamme säh-

kön ja saunan käytöstä kauden päätteeksi yhdellä laskulla. 

Saaduilla tuloilla katetaan Bergelän sähkö ja polttopuiden han-

kintakulut. 

Merkitse jäsennumerosi, veneen nimi, kippari ja miehistön mää-

rä. KLV-Vuosijulkaisu löytyy jäsenluetteloineen Bergelässä pää-

rakennuksesta sekä saunan pukuhuoneesta, siitä voit tarkistaa 

tarvittaessa oman jäsennumerosi sekä muuta ohjeistusta.

Saarisatamien säännöt löytyvät KLV:n sääntökirjasta ja KLV:n 

nettisivuilta kohdasta Yhteys & info / KLV säännöt. Sääntökirja 

on jaettu kaikille jäsenille ja niitä saa lisää toimistolta. Korki-

an yhteistyösopimus ohjeineen löytyy kerhon nettisivuilta Ker-

hosaaret kohdasta. Saarissa ei ole yleistä jätehuoltoa puuceetä 

lukuun ottamatta. Jokaisen veneilijän edellytetään vievän mu-

kanaan kaikki omat jätteensä.

Saarikohteista löytyy vielä paikallisia ohjeita, joista tarkemmin 

jäljempänä. 

Bergelään ja Stora Bredskäriin voi KLV:n vuosijäsen kutsua 

myös vierasveneen satunnaisesti ja lyhyeksi ajaksi kerrallaan, 

tutustumiskäyntiä varten. Tästä on aina sovittava erikseen Saa-

ri-isännän tai KLV:n hallituksen jäsenen kanssa. Isäntäveneen 

on oltava paikalla ja isäntä vastaa myös siitä, että vierasvene 

noudattaa KLV:n ohjeita ja merkitsee sataman vieraskirjaan ve-

neensä sekä isäntäveneen. Bergelässä vierasveneeltä peritään 

maksu (10€) vuorokausi, joka sisältää sähköt ja saunan vieras-

venekunnalle. Maksuohjeet ovat Bergelän vieraskirjan yhtey-

dessä.

STORA BREDSKÄR: KIRKKONUMMI
N60°02.520, E24°36.800, Stora Bredskär

N60°02.539, E24°36.703, Kivi 1, syvyys 0,7m

N60°02.520, E24°36.674, Kivi 2, syvyys 1,7m 

LILLKROKAN, TAMMISAARI
N59°53.930, E23°40.000

Saari sijaitsee noin 8 mpk:n päässä kotisatamastamme ja on 

näin ollen myös hyvä päiväretkien kohde. Saaren länsipuolella 

on 4 kpl poijuja sekä rannassa kiinnityspisteet. Veden syvyys 

on 1,5m - 2.5m riippuen rantautumispaikasta. Tilaa on parhaim-

millaan 12 veneen kiinnittymiseen. Lähestyttäessä varo myös 

pinnan alaisia kiviä, ks. karttakuva. Poijut ovat kaukana ran-

nasta, joten varaa peräkiinnitysköyttä vähintään 40m.

Pohjoinen rantautumispaikka on matalampi alle 1.5m ja so-

pii pienemmille ja matalakulkuisille veneille. Sieltä löytyy 2 kpl 

poijuja ja kiinnityslenkit rannalla.

Saaressa on lisäksi puucee, grillausmahdollisuus grillillä, pöytä 

ja penkit sekä maisemat aavalle merelle.

Avotulen teko on ehdottomasti kielletty!

Saari on yhteiskäytössä Laurinlahden venekerhon ja Ristiinan 

Pursiseuran kanssa.

Meripartiolaisten leiri Stora Bredskärissä

Vuokrasopimuksessa on meripartiolaisille varattu mahdollisuus 

käyttää saarta n. 1vko heinä-elokuun vaihteessa partioleirien 

pitämiseen. Leirin aikana saari on varattu vain meripartiolais-

ten käyttöön. Tarkka ajankohta ilmoitetaan KLV:n nettisivuilla 

toimintakalenterissa ja ajankohtaista palstalla, mikäli leiri pi-

detään.

Saaren päävuokralainen on Kantvikin Purjehtijat KVP. Muut ker-

hot kuten KLV ja Linlon veneilijät ovat alivuokralaisena saaressa.

Satama sijaitsee mukavasti Barösundista länteen johtavan väy-

län varrella ja on suojainen lähes kaikilta tuulilta. KVP on raken-

tanut saareen puuceen ja grillikatoksen. Saaressa on laiturit ja 

poijut helpottamassa rantautumista. Isomman laiturin pohjois-

puoli sopii paremmin köliveneiden kiinnittymiseen. Pohjoispuo-

lella laiturin uloimmassa päässä on pieni 1,7m matalikko, joka 

on merkitty laituriin. Laiturin eteläpuolella on kiviä, joten laitu-

rin eteläpuolella on tilaa vain kylkikiinnitykseen. Tilaa on noin 

15 veneelle. 

Kaikki saaressa olevat rakenteet ja laitteet ovat vapaasti kaik-

kien kerholaisten käytettävissä. KVP:n laatimat ohjeet ja sään-

nöt löytyvät grillikatoksesta.

Lillkrokan Satama

Bredis lähestyminen Lillkrokan lähestyminen
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BERGELÄ, (NORRA SÅDÖ) INKOO

KLV:n omistama saarisatama.

N60°00.370, E24°08.620, Bergelä

N60°00.370, E24°08.725, vedenalainen kallio/merkkipoiju

Kuruniementien päässä on KLV:lla yhteyssatamapaikka 

(N60°01.7970, E24°07.0460), mistä lukitun portin takaa löytyy 

pysäköintitilaa ja veneramppi traileria varten. Satama ja laiturit 

ovat käytettävissä esim. miehistön vaihtoa varten tai jos ha-

luaa traileriveneellä käydä Bergelässä. Matkaa Kuruniemestä 

Bergelään kertyy 4km.

Päärakennuksesta löytyy hyvin varusteltu keittiö ruuanlaitto-

tarvikkeineen ja jääkaappi. Keittiön terassilla on tiskauspaikka 

ja vesipiste mihin saadaan vettä porakaivolta, pumppu käyn-

nistetään saunalta. Sähköpääkeskus automaattisulakkeineen 

löytyy keittiön seinältä. 

Päärakennukseen kuuluu myös oleskelutilat, makuuhuone, 

varasto sekä terassi. Makuuhuoneen 3 hlö:lle voi varata yöpy-

miseen. Tiedustelut ja varaukset saari-isännältä.

Saunalla on terassi, hiekkaranta ja uimalaituri. Saunan vierestä 

löytyy myös puukatos sekä katettu porakaivo ja vesipumppu. 

Porakaivon vesi soveltuu käyttövedeksi, mutta sitä ei suositel-

la juomavedeksi.

Pihalta ja ympäristöstä löytyy katettu grillikatos, puu- ja kaasu-

grillit, savustusuuni, pöytä- ja penkki ryhmiä sekä Puuceet 4 kpl.

Huviksi ja ajan vietteeksi saareen on hankittu soutuveneitä 

2kpl, sup-lautoja 2kpl, optimistijollia 2kpl sekä trampoliini ja 

köysiliukurata.

Päärakennuksen ja saunan ovien lukkoihin sopii Marinsataman 

laituriavain. Viimeinen saaresta lähtijä varmistaa aina, että 

kaikki rakennukset on lukittu ja liedet, yms. sähkölaitteet on 

kytketty asianmukaisesti pois päältä. Tuvan sähköpääkytkin ja 

Sådön lahteen sisään ajettaessa salmen keskiosassa olevaa ve-

denalaista kalliota on syytä varoa. Vapaata vettä kallion koh-

dalla on vain noin metrin verran. Navigoinnin helpottamisek-

si saaritoimikunta vie keväällä merkkipoijun kallion viereen. 

Merkkipoiju asetetaan 2-3 m kallion reunasta pohjoiseen, kier-

rä poiju pohjoisen (saunan) puolelta.

Pikkulaituriin mahtuu kerrallaan kiinnittymään 7-8 venettä ja 

päälaituriin yli 20 venettä. Syvyyttä molemmissa laitureissa 

yli 2 m. Päälaiturin päästä löytyy myös mooring-köydet, joiden 

painot ovat noin 20m etäisyydellä laiturin päästä. Laitureissa 

on peräpoiju kiinnittyminen. Ankkurointi on kielletty lahden 

pohjassa kulkevien merikaapeleiden vuoksi. Laitureilta löytyy 

valaistus ja sähköpisteet.

Erillisessä kuvassa on merkitty laitureiden ympäristön syvyy-

det helpottamaan lähestymistä. Syvyysmerkinnät ovat oh-

jeelliset eikä KLV ota vastuuta niiden oikeellisuudesta, veneen 

kippari vastaa aina oman veneensä rantautumisesta ja mahdol-

lisista vaurioista.

Bergelan laiturien syvyydet

Bergela lahestyminen

jääkaappi saa aktiivikauden aikana jäädä päälle. Jääkaapin siis-

teydestä ja tyhjentämisestä huolehtii sen käyttäjät itse.

SAUNAN JA VEDEN KÄYTTÖ
Yleiset saunavuorot pidetään alkaen kello 17.00. Naisten vuoro 

on 17.00 - 18.30 ja miesten vuoro 18.30 - 20.00. Tarvittaessa voi-

daan myös vuorotella tunnin vaihtovälein 17:00-21:00 välillä, 

kun siitä etukäteen sovitaan.

Mahdolliset perhevuorot voidaan pitää ennen tai jälkeen ylei-

siä vuoroja. Jos perhevuorot kuitenkin pidetään yleisen vuoron 

aikana ja satamaan tulee saunavuoron aikana lisää veneitä, on 

vuorot vaihdettava yleisiin vuoroihin seuravan tasatunnin al-

kaessa. Tarkoitus on taata kaikille mahdollisuus saunomiseen 

ilman etukäteen varaamista.

Saunavuoroista voidaan neuvotella ja saunan lämmittäjä il-

moittaa venekunnille saunavuoro käytännön ainakin poikke-

ustilanteissa. 

Saunan kiukaan, vesipadan ja vesipumpun käyttöohjeet löy-

tyvät saunan pukuhuoneesta. Vesipumpun pääkytkin sekä ai-

kakytkin on saunan pukuhuoneessa sähkökotelon alapuolella. 

Ennen käynnistystä varmista hanojen asento saunan terassin 

alta ja myös tuvan keittiön nurkalta. Laita pumpun pääkytkin 

päälle, lyhyt painallus aikakytkimestä käynnistää pumpun n. 5 

minuutin ajaksi kerrallaan.

Vesipadan lämmityksessä kannattaa huomioida, että yhdellä 

pesällisellä pieniä klapeja saa täyden padallisen kiehuvaa vet-

tä. Jos saunojia on paljon, joudutaan useimmiten miesten vuo-

ron alussa täyttämään pata ja laittamaan uudet tulet.

Kiukaassa ja vesipadassa saa polttaa vain siihen tarkoitet-

tua puuta. Roskia kuten esim. kertakäyttölaudeliinoja ei saa 

polttaa. Tällä vähennetään piipun nokeentumista, piipusta läh-

tevän tuhkan leviämistä ympäristöön ja pienennetään tulipa-

loriskiä.

Saunan pesu on suositeltavaa kuukausittain esim. joka kuu-

kauden ensimmäisenä lauantaina ennen saunavuoron alkua. 

Puhdistusaineet löytyvät päärakennuksesta.

POLTTOPUUT
Polttopuiden kulutus saunalla ja grillillä on ollut noin 20 heitto-

kuutiota vuodessa. Polttopuita hankitaan tarpeen mukaan pa-

rin kolmen vuoden välein isompi erä kerrallaan. 

Vaihtoehtona grillissä käytettävälle polttopuulle on hiili- 

sekä kaasugrillauksen mahdollisuus. Saaritoimikunta toimittaa 

kauden aikana hiiliä ja kaasua kulutuksen mukaan.

Saunan ja grillien tuhkapesät tyhjennetään aina ensin tuhka-

ämpäreihin ja vähintään yli vuorokauden jäähtyneet tuhkaäm-

pärit tyhjennetään vanhan kaivon viereen tuhkalle varatulle 

paikalle varovaisuutta noudattaen. 

YHTEISALUEET SAARELLA
Saaren pohjoisosassa sijaitseva yhteisranta sekä saaren keski-

osan metsä- ja kalliomaasto on kaikkien Sådössä sijaitsevien 

kiinteistöjen yhteiskäytössä. Reitit yhteisrantaan on merkitty 

valkoisilla merkeillä puihin. Reitit lähtevät vanhalta kaivolta 

sekä puukatoksen takaa.

KALASTUS BERGELÄSSÄ
Kuulumme Stubbölen kalastusosuuskuntaan ja kalastus on 

kaikille jäsenillemme sallittua omalla vesialueellamme. Vesi-

alueen kartta löytyy Bergelän päärakennuksen ilmoitustaulul-

ta. Pyydykset merkitään määräysten ja asetusten mukaisesti. 

Stubbölen kalastuskunta ei edellytä erillistä kalastusoikeuden 

osoittavaa merkkiä. 

KEVÄTTALKOOT
Bergelän suuren suosion saavuttaneet perinteiset kevättalkoot 

pidetään toukokuun loppupuolella. Talkoisiin ovat kaikki jäse-

net tervetulleita ja osallistuminen on myös hyvä mahdollisuus 

tutustua kerhotoimintaan ja toisiin jäseniin.

Talkoissa siivotaan mökki, sauna, grillit, puuceet, laiturit, piha-

kalusteet ja siistitään ympäristöä. Tehdään myös rakennusten, 

kalusteiden ja harrastusvälineiden ylläpito- sekä korjaustöitä 

sekä täydennetään puuvarastoja itse kaadetuilla tai erikseen 

lauttakuljetuksella hankituilla polttopuilla.

Tarjolla on talkoosoppaa, juomaa ja talkoosauna hyvässä ja 

aktiivisessa seurassa. Talkoista tiedotetaan sähköpostilla ja KL-

V:n nettisivuilta, josta löytyy myös muiden tapahtumien ajan-

kohdat.
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KLV:n saaritukikohta Inkoossa on nimetty alkuperäisten 

omistajiensa mukaan Bergeläksi. Paikka sijaitsee Nor-

ra Sådön saaressa länteen menevän veneilyn runkoväy-

län eteläpuolella. Matkaa sinne tulee Marinsatamasta vesiteitä 

noin 25 mailia. Se taittuu nopeakulkuisella matkaveneellä va-

jaassa parissa tunnissa ja purjehtijatkin taittavat matkan 4-5 

tunnissa, kelistä ja purjehdusinnosta riippuen.

BERGELÄÄN PÄÄSEE PIENEMMÄLLÄKIN VENEELLÄ
Bergelän laiturissa ei kesäaikaan näe juuri muita kuin yöpymi-

seen soveltuvia matkaveneitä. Aikaisemmin se onkin ollut edel-

lytyksenä, sillä saaren päärakennuksessa ei ole saanut yöpyä 

Bergelään pääsee  
veneilykauden ulkopuolellakin

purjehduskaudella. Nyt on tilanne muuttunut ja yksi pääraken-

nuksen kamareista on sisustettu siten, että siellä voi muuta-

ma henkilö yöpyä. Kerhon jäsenet, joilla on pienempi vene, voi-

vat nyt jäädä Bergelään yöpymään. Päärakennuksen keittiö on 

kunnostettu ja siinä on kohtuullinen varustus ruuan valmistuk-

seen.

MITÄ KAUTTA KANNATTAA MENNÄ TRAILERILLA OLEVAN 
VENEEN KANSSA?
Bergelään pääsee pienelläkin veneellä Marinsatamasta tietysti 

ihan samaa reittiä kuin isommalla, runkoväylää Porkkalan nie-

men ympäri. Tai sitten sisempää ja suojaisempaa ns puutarha-

Teksti ja kuvat Kai Kniivilä ja Harri Peltoniemi

Sodo

Bergelä

kääntyy oikealle, taas meren suuntaan ja sitä ajetaan reilu kilo-

metrin matka kunnes saavutaan Kuruniemen satamaan. 

VOIKO BERGELÄÄN MENNÄ PURJEHDUSKAUDEN 
ULKOPUOLELLA?
Kyllä voi. Tänä talvena on kelit olleet tämän jutun kirjoittami-

seen saakka sellaiset, että jäät eivät ole olleet esteenä. Siksi 

testasimme tammikuulla asian ja totesimme, ettei mitään es-

tettä ole. Vesi oli korkealla ja matka taittui vaivatta!

Harri ja Kaitsu  
Bergelassä  
tammikuussa

Inkoon veneluiska

väylää pitkin Porkkalan niemeen, josta on ylitettävä Porkkalan 

selkä, mikä voi lounaistuulella olla vähän keikuttava.

Jos on käytettävissä traileri, jolla veneen voi kuljettaa lähem-

mäksi, vaikka Inkooseen asti, on reitti suojaisempi. Mielestäm-

me paras paikka veneen vesillelaskuun on Inkoon keskustan 

satama. Kyläsataman laskuluiska on hyvä betoniramppi. Sa-

tamassa on tilava parkkipaikka autolle ja trailerille. Veneen 

ja miehistön voi tankata sataman huoltoasemalla. Reitti Ber-

gelään on suojaisa, pituus noin 6 mailia eli 10 km.

Muitakin veneen laskuramppeja on, mm Porkkalan niemessä 

Dragesvikenin satamassa on hyvä laskuluiska. Kopparnäsissä 

on myös luiska, mutta sen käytöstä on syytä varmistua etu-

käteen.

Kerholla on käyttöoikeus Kuruniemessä olevaan venesataman 

luiskaan. Sen käytöstä on kuitenkin syytä sopia etukäteen KL-

V:n saari-isännän kanssa. Kuruniemestä Bergelään on matkaa 

1,9 mailia, eli kolmisen kilometriä. Matka on lyhyt ja sen voi tar-

vittaessa vaikka soutaa. Jos Bergelään pitää noutaa joku ran-

nasta, niin Kuruniemi on hyvä paikka. 

Kuruniemeen ajo autolla tarvinnee hieman ohjeistusta. In-

koon rannikkotietä eli Hangon tietä ajetaan Innanbäckiin asti, 

mistä käännytään Innanbäckin tielle, joka johtaa Inkoon kes-

kustaan. Mellangårdin kohdalla käännytään merelle päin 

Strömintielle ja ajetaan kolmisen kilometriä. Kuruniementie 

Bergelän aamu
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Nauvon vierassatamassa 
on tilaa

KERHOLLA ON omistuksessaan H-vene Emilia. 

Venettä on kunnostettu viime vuosina ja se 

onkin nyt hyvässä kunnossa. Kaudelle 2019 

veneeseen uusittiin iso purje. Vene on kaik-

kien kerholaisten käytössä. Erityisesti se on 

tarkoitettu nuorille, jotka ovat kiinnostuneet 

purjehdusharrastuksesta ja haluavat päästä 

purjehtimaan itsenäisesti. Emilialla voi osal-

listua myös tiistaikisoihin. Veneen varausti-

lannetta voi tiedustella toimistosta tai yhte-

yshenkilöltä.

KERHON OMISTAMAA venettä pidetään kunnos-

sa talkootyönä. 2019 loppuvuonna toteute-

tussa jäsenkyselyssä vastanneiden selkeä 

kanta oli, että kerhon vene jäsenten käyt-

töön on hyvä asia ja halutaan säilyttää vas-

taisuudessakin. Tällä hetkellä Emilian hoi-

totoimikunnalta puuttuu innokas vetäjä. 

Hakusessa on yksi tai useampi henkilö, joil-

ta liikenee aikaa ja intoa organisoida Emilian 

kunnostukseen ja hoitoon liittyviä asioita. 

Veneen ylläpitoon tarvittavat kustannukset 

on budjetoitu kerhon vuosibudjettiin. Mikäli 

yhtään kiinnostut toimimaan ja käyttämään 

s/y Emilia venettä, niin ota rohkeasti yhteyt-

tä Erno Kniivilään tai Timo Perttilään.

H-veneen yhteyshenkilö

Erno Kniivilä

erno@kniivila.com

puh. 050 376 2001

H-VENE EMILIA

Avoveneellä  
itsenäisyyspäivänviettoon  

Ahvenanmaalle
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Simrad plotteri erillisellä OP50 kauko-oh-

jaimella, Simrad tutka, Simrad VHF, Sim-

rad DownScan ja SideScan kaikuluotain, 

Webasto Air Top Evo 4 KW lämmitin, 

sähköinen, kauko-ohjattu ankkuripeli 

Bruce-ankkurin kanssa perässä, keu-

lapotkuri kauko-ohjaimella, videokamera 

taaksepäin, neljä Öhlinsin valmistamaa 

joustoistuinta, sekä muu, runsas vakio-

varustus. Tällä varustuksella voin liikkua 

turvallisesti kaikissa olosuhteissa.

AHVENANMAALLA, KUMLINGEN kunnassa, ja 

Bärön saaressa toimiva ravintola Glada 

Laxen on ystäväni Henrik Beckmanin joh-

kohti Ravintola Glada Laxenin joulupöytää

Vuoden 2018 syksyllä tein mat-

kan myrskyävällä merellä Es-

poosta ruotsin Västeråsiin ja ta-

kaisin. Matkakertomukseni voitte lukea 

KLV:n viime vuoden jäsenlehdestä. Sen 

matkan tein silloisella veneelläni, Any-

tec 860SPD, ja artikkelin lopussa kerroin 

vaihtaneeni veneeni malliin Anytec A27.

Kesä meni hujauksessa uudella ve-

neellä, matkaa kertyi monta mailia vaih-

televissa olosuhteissa. Veneessä on 

Yamaha 350 hv V8-moottori, mikä on toi-

minut ongelmitta, ja olen ollut erittäin 

tyytyväinen veneeseeni.

Minun A27:ssä on seuraava varustus: 

tama. Tapaamme kerran vuodessa siellä, 

ja viime vuosina on aina ollut myrsky, 

kun ajoin sinne. Tämän vuoden tapaami-

nen oli sovittu ajalle 5 – 6.12.2019, koska 

sillä viikolla Henrik järjestää ravintolassa 

Joulupöydän halukkaille. Mikä olisi sen 

mukavampaa kuin viettää päivä merellä 

ja sen jälkeen nauttia Glada Laxenin her-

kullisesta Joulupöydästä?

TÄNÄ VUONNA MUKAANI lupautui navigaatto-

riksi ja varakippariksi Jasu Mustakallio, 

joka on kokenut merikarhu, jolla on taka-

naan kymmeniätuhansia maileja merel-

lä. Jasu viettää kesät isossa Grand Ban-
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ksissaan, lisäksi hän on purjehtinut Atlantin yli, ajanut nopeita 

muskeliveneitä ym. Nyt meitä oli kaksi kokenutta ja innokas-

ta kaveria matkalla Ahvenanmaalle avoveneellä, tosin pressu 

päämme suojana.

Olin edellisellä viikolla jättänyt Anytecini syyshuoltoon Han-

gon Auto ja Veneeseen/HAV Hankoon. Jani Janssonin oli määrä 

tehdä tavallinen moottorihuolto Yamaha 350-moottoriin, tan-

kata polttoainetankki täyteen, jättää se Hangonkylän venesa-

tamaan valmiiksi matkaamme varten.

Jasu irrottaa koydet Hangon kylan laiturissa.

▲ Tuulen nopeus Hanko Tulliniemessä 5. ja 6. joulukuuta 2019.
▼ Aallon korkeus joulukuun 5. ja 6. paiva Aaltopoijun mukaan.

Helsingholmen Itsenäisyyspäivänä.

KAIKKI MINKÄ OLIMME sopineet tehtäväksi, oli tehty, ja kello 10.00 

joulukuun viidentenä päivänä 2019 lastasimme laukkumme ve-

neeseen, ja lähdimme matkaan kohti Ahvenanmaata. Jasu käyn-

nisti Webaston, ja navigoimme ulos satamasta sateen saatta-

mana. Vastaan iski kova tuuli ja isot aallot Hangon Läntisellä. 

Virallinen tuulilukema Tulliniemessä oli 15 m/s, länsituulta, ja 17 

m/s puuskissa. Ilman ja veden lämpötila oli noin 7 astetta plus-

saa. Pohjoisen Itämeren aaltopoiju näytti noin 3 m aaltoja, mut-

ta täällä saarten suojassa aallonkorkeus oli noin 1, 5 m.

Olimme tutkineet tarkkaan eri reittivaihtoehtoja, ottaen 

huomioon säätilan. Nyt kun aallot ja tuuli oli reipasta, ja vielä 

kun molemmat lisääntyisivät päivän aikana, päätimme valita 

suojaisimman reitin: Hanko-Taalintehdas-Paraistenportti-Nau-

vo-Korppoon pohjoispuolelta-Houtskari-Lappo-Bärö. Matkaa 

kertyisi tänään vajaat 100 mailia.

AALLONKORKEUS VAIHTELI 0,5 ja 1,5 metrin välillä, ja sovitimme no-

peuden tilanteen mukaan 12 – 50 solmun välille, ja saavuimme 

ensimmäiseen määränpäähän, Nauvoon, noin yksi tunti ja 45 

minuuttia myöhemmin. Matkaa oli kertynyt 49,5 mailia, kes-

kinopeuden ollessa noin 30 solmua. Hyvä keskinopeus aallokon 

huomioon ottaen!

Nautimme maukkaan lounaan ravintola L´Escalessa, jonka 

jälkeen jatkoimme välittömästi kohti Bärötä. Jasu navigoi Ipa-

dilla olevalla Navionicsin ohjelmalla, ja minä seurasin reittiä 

Simradin plotterilla. Vene kulki erittäin hyvin, ainoastaan kun 

aallot kasvoivat avoimilla osuuksilla, kuten Airistolla, Nauvon 

pohjoispuolella, ja kun aallot tulivat sivuvastaisesti, hidastim-

me merkittävästi, jotta kulku tasoittuisi. Tuuli oli pahimmillaan 

noin 20 m/s puuskissa. Saavuttuamme Houtskarin suojaan, li-

säsimme nopeutta lähes 50 solmuun pitkillä osuuksilla. Jasulla 

oli leveä hymy kasvoillaan koko matkan aikana. Hän sanoi, että 

on ilo olla Anytecin kyydissä tässä kelissä, ja Öhlinsin joustoele-

mentit istuimissa tekee olon mukavaksi kuin kotisohvalla, vaik-

ka ajamme aaltojen halki viidenkymmenen solmun vauhtia.

KOHTA OHITIMME Lapon, ja Bärö lähestyi. Näimme matkalla vain 

toisen huviveneen, joten tässä kelissä ja tähän vuodenaikaan 

ei ole merellä vilkasta! Saavuttuamme perille, matkaa oli kerty-

nyt 94,6 mailia, aikaa oli kulunut neljä tuntia ja kaksi minuut-

tia, keskinopeus oli 29,4 solmua, ja huippunopeus 52,1 solmua. 

Henrik Beckman oli meitä vastassa ISOSSA venevajassaan, ja 

jälleennäkeminen oli sydämellinen!

Ravintola Glada on vanhassa merivartioston rakennukses-

sa, joten kaikki rakennukset, laiturit ja venevaja ovat vankkaa 

rakennetta. Rannassa on 40 metriä korkea vartiotorni, johon 

kannattaa kiivetä. Näköala ympäri horisontin on huikea! Glada 

Laxen on tunnettu erinomaisesta ruuastaan, ja hyvästä viiniva-

likoimastaan. Raaka-aineet hankitaan paikallisesti.

SIIRRYIMME HUONEISIIMME, koska Glada Laxen toimii myös pienenä 

hotellina. Henrik oli lämmittänyt meille ponttoneilla sijaitsevan 

tynnyrisaunan. Onnistuneen matkan, kunnon löylyjen ja muu-

taman kerran meressä kastautumisen jälkeen olomme oli on-

nellinen ja euforinen.

Illalla siirryimme legendaariseen joulupöytään, jossa vierai-

na tänä iltana oli meidän kahden merikarhun lisäksi Kumlingen 

kunnan henkilökuntaa. Opimme että kunnassa asuu noin 320 

ihmistä, ja että ihmiset viihtyvät kunnassa hyvin. Joulupöydän 

paikallisesti tuotettu ruoka, liha kala ja muut tuotteet olivat 

suussa sulavia, kannatti tulla Hangosta tänne saakka!

SEURAAVANA AAMUNA söimme maittavan aamiaisen Henrikin ja 

hänen vaimonsa, Maran kanssa. Kiitimme vieraanvaraisuudes-

ta, oli kotiinlähdön aika. 6.12.2019 oli erikoinen päivä, koska oli 

epätavallista viettää itsenäisyyspäivämme merellä.

Aallonkorkeus Pohjoisen Itämeren poijun mukaan oli 4,5 

metriä, mutta poiju sijaitsee Ahvenmaan toisella puolella, Kum-

lingessa tuuli oli 10 m/s, ja me ajaisimme Kumlingen ja Houtska-

rin suojassa Nauvoon, joten aallokko ei olisi korkeata. keskino-

peudesta voisi tulla korkea, kun tuuli ja aallot tulisivat perästä.

Meillä oli hieman kiire kotiin, koska Jasun pitäisi vielä eh-

tiä juhliin illaksi, joten otimme Anytecista kaikki irti. Bäröstä 

on noin 50 mailia Nauvoon, ajoimme matkan tunnissa, joten 

keskinopeus oli lähes 50 solmua! Lisäksi matka sujui taas mu-

kavasti ja ilman ongelmia, nautimme veneen ominaisuuksista, 

ja Nauvon kohdalla päätimme jatkaa pysähtymättä. Paraisten-

portti tuli pian kohdalle, josta jatkoimme pysähtymättä välie-

tappiimme, Helsingholmeniin, Kemiön saaristossa. Huippuno-

peus oli jossain kohtaa 52,7 solmua.

HELSINGHOLMEN ON yksityisomistuksessa oleva saari, jossa saaren 

toisessa talossa asuu isä Anders perheineen, sekä Andersin poi-

ka Affe toisessa talossa vaimonsa Saran ja heidän poikansa Ia-

nin kanssa. He pitävät suosittua ympärivuotista vierassatamaa 

kotilahdessaan. Savukala, tuoreet sämpylät, saariston paras 

sauna ja uskomattoman kaunis saari vetää puoleensa vierai-

lijoita kesästä toiseen. Vein heille perinteiset joululahjat, jonka 

jälkeen kävimme tutustumassa Affen taloon. Suuri vesivahinko 

oli aiheuttanut sen, että kaikki muut paitsi ulkoseinät purettiin 

pois, nyt sisusta oli taas melkein valmis sisään muuttoa varten. 

Uusi sisustus      näytti upealta!  Affe oli teurastanut lampaansa, 

ja sain lampaanviulun lahjaksi, kiitos!

Jatkoimme 30 mailia kohti Hankoa. Tuuli oli tyyntynyt, aal-

lot olivat pienet, ja vauhtimme oli taas reipas. Kokonaismatka 

oli kahden päivän aikana vajaat 200 merimailia, keskinopeus 

32,7 solmua.

MERIKARHUT OLIVAT tyytyväisiä. Vene osoittautui merikelpoiseksi 

kovemmassakin kelissä, kaikki toimi moitteettomasti! Ensi syk-

synä teemme taas uuden matkan Ahvenanmaalle!

Tynnyrisauna ja torni Glada Laxenissa.

Reitti Paraisten portilta Houtskäriin.
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Ristiinan pursiseura on perustettu 1975. Pursiseuramme 

kotisatama sijaitsee Ristiinassa, joka on nykyisin osa 

Mikkelin kaupunkia. Ristiina on Saimaan läntisimmässä 

pisteessä, josta on hyvät yhteydet muualle eteläiselle Saimaal-

le. Seuraamme kuuluu purjehtijoita ja moottoriveneilijöitä ym-

päri eteläistä Suomea. Jäsenmäärämme on reilusti yli 300.

RISTIINAN PURSISEURA tarjoaa jäsenistölle satamapalvelut, nor-

maalit katsastuspalvelut, järjestää lasten jollaleirin, nuorisolle 

veneilyleirin ja kolme purjehduskilpailua: Astuvan Ukon Regat-

ta toukokuussa sekä Yövesipurjehdus ja Korkia-runt syyskuus-

sa. Korkiassa järjestämme mm. rosvopaisti-tapahtuman ja ku-

vaillan loppukesällä.

SAARITUKIKOHTAMME SIJAITSEE Lappeenrannasta Ristiinaan ja Mik-

keliin vievän väylän lähistöllä Yövedellä, Salonselän pohjoispuo-

lella Iso Korkian saaressa (61°25.7 N, 27°38.1 E, karttalehti L208). 

Ristiinan kirkonkylään, mistä löytyy lähimmät kaupat ja pal-

velut, on Korkiasta 12 mpk. Tukikohdan lähistöltä löytyy mm. 

esihistorialliset Astuvansalmen kalliomaalaukset. Kirkkotaipa-

Tervetuloa Saimaalle  
KLV:n veneilijät

Teksti Mika Muikku, kuvat Kari Santala ja Anssi Muikku

Saimaalla toimiva Ristiinan Pursiseura ry. (RiPS) ja  
Kivenlahden Venekerho ry. (KLV) solmivat vuoden vaihteessa  

 kahdenvälisen saaritukikohtien yhteiskäyttösopimuksen.  
Sopimuksen mukaisesti seurat avaavat saaritukikohtansa kumppaniseuran  

jäsenien vapaaksi vierailukohteeksi. Ristiinan Pursiseuran hallitus  
toivottaa KLV:n veneiljät tervetulleeksi Saimaalle ja tutustumaan  

saaritukikohtaamme Korkiaan.

▲

▲

leen avokanavan läpi ajettaessa löytyy Kal-

lioniemen kesäravintola ja -kahvila, mistä 

saa myös polttoainetta. Moottoriveneilijät 

voivat jatkaa Kallioniemestä edelleen Var-

kaantaipaleen kanavan kautta Louhivedel-

le, Mikkeliin ja Anttolaan. Purjehtijoilta tä-

män reitin sulkee sähköjohdot ja sillat.

TUKIKOHTAAMME ON selkeintä saapua Iso Kor-

kian eteläpuolelta ja kääntyä siitä Iso Kor-

kian ja Jurvansaaren väliseen salmeen. 

Salmi on syvä ja tukikohdan ranta vapaa 

kareista, joten sinne on turvallista saapua. 

Kiinnittyminen tapahtuu poijuihin laiturin 

molemmin puolin tai sen päähän.

KORKIAN VARUSTUKSEEN kuuluu takalla ja säh-

köistetyllä keittiöllä varustettu mökki, eril-

linen uudehko sauna, majoitusaitta, katet-

tu grillikota, vajarakennus, halkokatos ja 

puucee. Laituri on sähköistetty. Tukikoh-

dan alueella on juomakelpoinen vesi kai-

vossa, lentopallokenttä ja saunan edustalla 

palju. Jätehuoltoa tukikohdassa ei ole – vie 

mukanasi kaikki, mitä tuotkin.

MIKÄLI KORKIASSA EI vierailunne aikana ole 

RiPS:n jäseniä paikalla ja ovet ovat lukit-

tuja, vierailija saa saunan ja tukikohdan 

avaimen käyttöön avaamalla kesäksi asen-

nettavan, KLV:n lukolla varustetun avain-

kapselin.

TUKIKOHDAN MÖKKI-ISÄNTÄNÄ vuonna 2020 toi-

mii Mika Maczulskij, jonka tavoitat puhelin-

numerosta 041 5438776 (s/y Basileus).

Lisätietoja seurastamme, tapahtu-

mistamme sekä yhteiskäyttösäännöt 

ja Korkian järjestyssäännöt löytyvät 

nettisivuiltamme www.ristiinanpuri-

seura.fi

Mika Muikku

kommodori

rantapolku

saunalla

lentopalloa

Ilmakuva

▲ HAPPY HOUR
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HELATORSTAIN ESKAADERIPURJEHDUS 
TALLINNAAN 21.5.
Perinteinen eskaaderipurjehdus Tallinnaan järjestetään tänä-

kin vuonna helatorstaina. Lähtö Marinsatamasta torstaina 21.5. 

suuntaan Tallinnan uusi Haven Kakumäe vierassatama kau-

pungin länsipuolella. Tallinnassa on tarjolla yhteistä ohjelmaa 

perjantaille 22.5. Tänä vuonna mennään tutustumaan Tallinnan 

kasvitieteelliseen puutarhaan ja sen välittömässä läheisyydes-

sä olevaan näkötorniin, jonka jälkeen on mahdollisuus yhtei-

seen illalliseen. Paluupurjehdus Kivenlahteen tapahtuu omaa 

tahtia kunkin miehistön aikataulun mukaisesti. Seuraa kerhon 

nettisivuja maalis-huhtikuussa, kun ohjeet ilmoittautumiseen 

julkaistaan. 

BERGELÄN JUHANNUSJUHLAT 19.-20.6.
Bergelän juhannusjuhlat järjestetään Bergelässä perintei-

sin menoin, saaritoimikunnan ja matkaveneilyn yhteisellä 

järjestelyvastuulla. Bergelän Juhannuksesta lähetetään tiedote 

veneilykauden alettua.

Kerhotoiminta ja matkaveneily

Jarmo Larikka

BERGELÄ REGATTA 22.8.
22. Bergelä regatta järjestetään lauantaina 22.8. Kerhotoiminta 

ja matkaveneily toimikunta on mukana regattailtamien järjes-

telyissä saaressa.

SILAKKAA & LEFFOJA BERGELÄSSÄ 3.10.
Kalastusta ja klassikkoleffoja mukavassa seurassa syysiltojen 

pimentyessä on tarjolla tänäkin vuonna. Joka vuosi jännitetään 

silakkaparvien liikkeitä ja tuleeko silakkaa. Leffailta tulee joka 

tapauksessa. Merkitse päivämäärä jo nyt kalenteriin.

KAUDEN PÄÄTTÄJÄISET 24.10.
Upean ja onnistuneen veneilykauden päätteeksi kokoonnutaan 

vielä kerran yhteen viettämään mukava ilta ja kertaamaan kau-

den tapahtumia. Perinteisesti myös kerhon huomionosoitukset 

ja palkinnot ansioituneille jäsenille jaetaan päättäjäisissä.

Tapahtumista tiedotetaan kerhon nettisivuilla ja jäsenpostituk-

sissa sähköpostitse. 

Veneilykauden aikana tullaan järjestä-

mään tapahtumia jäsenistölle jo mel-

ko vakiintuneen tapahtumakalenterin 

mukaisesti. Kaikki kerholaiset mie-

histöineen ovat tervetulleita mukaan 

osallistumaan ja tekemään tapahtumia. 

Kaikenlainen palaute ja kehitysideat ote-

taan mielellään vastaan, ja huomioidaan 

tulevien tapahtumien järjestelyissä.

KLV:N KOULUTUS jatkuu ja tarjonta laajenee Espoon Merikoulun 

kautta. Espoon Merikoulu on espoolaisten seurojen välistä va-

paamuotoista yhteistyötä veneilykoulutuksen tarjonnan ke-

hittämiseksi ja laajentamiseksi. Kerhomme lisäksi mukana jo 

aikaisemmin ovat olleet Laurinlahden venekerho, Soukan vene-

kerho, Espoon pursiseura ja Espoon merenkävijät. Tänä vuonna 

mukaan ovat liittyneet Haukilahden venekerho sekä Xtra Starck 

Ocean Racing Society ry. Näin mukana on jo 7 espoolaista seuraa, 

joissa on yhteensä noin 2500 jäsentä. Kurssit, seminaarit, vie-

railut ja kerhoillat on ensisijaisesti tarkoitettu kerhojen jäsenille 

ja heidän perheilleen. Tavoitteena on järjestää koulutusta katta-

vasti turvalliseen veneilyyn liittyen.

PYSTYMME YHDESSÄ tarjoamaan kerhojemme jäsenille laajan pale-

tin vuosittain. Osa kursseista on perinteisiä SPV:n koulutusjär-

jestelmään kuuluvia koulutuksia, kuten Veneilijä- tai Venepääl-

likkökurssi. Päällikkökurssin käynyt voi hakea kansainvälistä 

huviveneen kuljettajakirjaa, millä ulkomailla kätevästi todistaa 

pätevyytensä oman tai vuokraveneen kipparina. CEVNI eli Eu-

roopan sisävesiliikenteen säännöt-kurssilta oppii kanavien ja 

muiden sisävesiksi luokiteltujen vesistöjen erityisasiat.

VHF JA SEN DIGITAALINEN selektiivikutsuominaisuus (DSC) on nyky-

päivää monissa veneissä. Tähän järjestetään Merikoulussa kurs-

si tentteineen.  Käytännön harjoittelua on järjestetty useampa-

nakin iltana. Tärkeätä on myös huolehtia antennin toiminnasta. 

Tätä varten on kerhollamme mittausvälineet.

UUSI VESILIIKENNELAKI tulee voimaan 1.6.2020 ja täsmentää veneen 

päällikön käsitettä, oikeuksia ja velvollisuuksia. Se muuttaa 

myös vuokraveneen käsitettä ja ilman miehistöä vuokrattavan 

veneen katsastusvaatimuksia. Myös merikorttien syvyystaso-

na käytettävä referenssi muuttuu, mikä saattaa hämmentää, 

kun tutulla väylällä nimellissyvyys on muuttunut esimerkiksi 

20 cm matalammaksi uuden kartan myötä. Karttoja ryhdytään 

päivittämään tänä vuonna Perämereltä alkaen. Saaristomerelle 

ja Espoon merialueille uudistus tulee vasta 2023-2025.

TÄNÄ KEVÄÄNÄ KERHOILTOJA on luvassa mm. turvallisuudesta avo-

merellä, mistä ja miten saa apua tai miten parhaiten veneilet 

ekologisesti. 

ESPOON MERIKOULU SAI viime vuonna kansallisen huomion osoituk-

sen SPV:n vuoden kouluttajaseurana. Kursseilla on käynyt 500-

Koulutustoiminta ja  
Espoon Merikoulu

600 kerholaista vuosittain. On hienoa huomata, että konseptia 

on alettu kopioida muuallekin Suomeen.

LAPSILLE YKSI TIE veneilyyn on Lasten purjehduskoulu Espoon 

Pursiseuran Nuottaniemessä. Tällä hetkellä Espoonlahdella ei 

järjestetä vastaavaa. KLV:n perinteinen Purjehtijakurssi pide-

tään toukokuun toisella viikolla.

KOULUTUKSISTA TIEDOTETAAN Merikoulun sivujen tai Merikoulun 

Facebook -ryhmän kautta. Merikoulun sivuilta löytyy myös 

materiaalipankki, mistä voi ladata koulutusten materiaaleja tai 

muita hyödyllisiä veneilydokumentteja. Käy katsomassa osoit-

teessa www.Espoonmerikoulu.fi  ja liity postituslistalle.

Siis kaikki mukaan jopa kouluttamaan, jakamaan kokemuk-

sia, kertaamaan itse oppimaansa sekä oppimaan uutta.

JATKAN KERHON koulutuspäällikkönä nyt toista vuotta. Sain talvel-

la myös muodollisen veneilykouluttajapätevyyden ja saan jär-

jestää SPV:n alaisia koulutuksia. Olemme Tuomas Huikon kans-

sa auktorisoituja kirjoittamaan jäsenille todistuksen käytännön 

veneilytaidosta esimerkiksi Kansainvälinen huviveneenkuljet-

tajan lupakirjaa haettaessa. Järjestän myös käytännön harjoit-

telun ja tutkinnon osana veneilijäkurssia. 

Tuomas Parviainen

Koulutuspäällikkö

s/y Flicka 

puh 0407799564 

koulutus@kivenlahdenvenekerho.fi
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Kokemuksia  
purjehtijakurssilta

KLV järjestää vuosittain purjehti-

jakurssin. Kurssi on avoin kaikil-

le purjehduksesta kiinnostuneille, 

kerhon jäsenille ja ulkopuolisille. Purjeh-

tijakurssi tarjoaa köliveneen miehistölle 

tarvittavat teoreettiset tiedot ja käytän-

nön taidot, jotta voi toimia aktiivisena 

miehistön jäsenenä veneessä, esimerkik-

si ruorimiehenä tai purjeiden säätäjänä. 

Toukokuussa viikon aikana käytävä 

kurssi koostuu kahdesta teoriaillasta 

sekä viikonlopun käytännön harjoittelus-

ta. Tuntimäärä on yhteensä 32h. Kurssin 

lopussa on tentti, jonka läpäisseet saa-

vat PORY:n kurssitodistuksen. Koulutus-

veneet ovat kerholaisten 30-40 jalkaisia 

purjeveneitä. 3-5 kurssilaista kerrallaan 

harjoittelee kerhon omien opettajien joh-

dolla. Kouluttajat ovat Suomen Purjeh-

duksenopettajat ry:n (PORY) kouluttamia 

purjehduksenopettajia ja -ohjaajia.

Teksti Outi Härkki, Kuvat Mika Laine

tusta KLV:n satamasta. Samoihin aikoi-

hin taisin törmätä purjehtijakurssin net-

tisivuille ja osallistuminen tuntui silloin 

sopivasti ajankohtaiselta. 

Mitkä olivat teidän tavoitteet ja odotuk-

set kurssille?

Meillä oli takana 8 vuotta yhteistä venei-

lyä moottoriveneillä. Veneen käsittely ja 

navigointi oli siis tuttua. Purjehtijakurs-

silta odotimme oppia ja varmuutta pur-

jeveneen käsittelyyn. Sampsa erityises-

ti odotti oppia veneen käsittelyyn myös 

odottamattomissa olosuhteissa ja enna-

koimattomissa erikoistilanteissa.

Täyttyivätkö odotukset?

Kyllä odotukset täyttyivät. Sampsa tosin 

Lisätiedot tulevasta kurssista löyty-

vät Espoon Merikoulun sivuilta.

Sampsa ja Heidi Lönnqvist osallistuivat 

Kivenlahden venekerhon purjehduskou-

luun toukokuussa 2019. Tässä jutussa 

Sampsan ja Heidin kokemuksia kurssista.

Kerrotteko teidän veneilytaustasta

Heidi on veneillyt vanhempiensa kans-

sa koko ikänsä erilaisilla veneillä. Samp-

sa aloitti aikoinaan vesijeteillä. Perheenä 

meillä on moottorivenetausta ja vajaan 

kymmenen veneilyvuoden aikana ve-

neet kasvoivat day cruisereista liukuviin 

matkaveneiseen. 2018 kesäloman lopus-

sa ajatus hitaammasta etenemistä lähti 

itämään ja silloinen vene päätettiin lait-

taa myyntiin. 2½ viikon päästä vanha 

vene oli myyty ja tilalle ostettu ensim-

mäinen yhteinen purjevene.

Miksi päädyitte osallistumaan Kivenlah-

den venekerhon järjestämälle purjehti-

jakurssille?

Kun purjevene oli syksyllä hankittu, 

Sampsa päätti ostaa vaimolle purjehti-

jakurssin joululahjaksi ja lähteä samalle 

kurssille mukaan itsekin. Vene meillä on 

käytännössä aina ollut Kivenlahden sata-

massa, kertoo Sampsa, tosin kaupungin 

paikalla. Olemme kyllä olleet kavereiden 

kautta jo aiemmin tietoisia Kivenlahden 

venekerhon toiminnasta. Kun purjeve-

neen hankinta tuli ajankohtaiseksi, niin 

liityimme kerhon jäseniksi, koska isompi 

venepaikkakin saatiin järjestymään tu-

totesi heti kurssin aluksi, että oppilaat 

kurssilla ovat mukana kovin eri tasoisel-

la taustalla, joillakin ei veneilykokemusta 

juuri lainkaan. Harjoitukset siis pitäytyi-

vät vahvasti perusasioissa. MOB-harjoi-

tus päästiin kuitenkin tekemään, mitä 

Sampsa kiittää. Kovin harva meistä tulee 

omalla veneellä ja miehistöllä harjoitel-

leeksi mies yli laidan- tilannetta. Lisäk-

si pariskunta kiittää poijuun ja laituriin 

ajoharjoituksia, joissa jokainen kurssilai-

nen pääsi ohjaamaan venettä ja tarkasti 

tuntemaan ja oppimaan veneen käyttäy-

tymistä. Myös kurssin teoriapaketti saa 

Heidiltä ja Sampsalta hyvät arviot. 2 iltaa 

oli koottu juuri sopivan tiiviiksi teaoria-

taustaksi, ennen kuin lähdettiin käytän-

nön harjoituksiin veneille.

Mikä oli kurssilla parasta?

Erityisen hienoa oli se, että kaikki pää-

sivät tekemään kaikkea. Me pariskunta-

na olimme harjoituksissa eri veneissä, 

minkä koimme hyväksi järjestelyksi. Eri-

tyisesti pidimme siitä, että kurssilla sai 

kokemusta 4 erilaisesta purjeveneestä, 

sekä pinna- että ruoriohjauksesta. Koke-

mus useasta eri veneestä tosin hieman 

jakaa pariskunnan näkemyksiä. Samp-

sa piti positiivisena tutustumista 4 eri 

veneeseen, mitä Heidi taas piti jossain 

määrin työläänä, että lyhyessä ajassa 

piti oppia monta erialista venettä. Kaikki 

4 opettajaa saavat varauksetonta kiitos-

ta ja kehua. Arvostamme suuresti sitä, 

että nämä kipparit antavat omat veneen-

sä purjehduskoulun käyttöön ja näin ja-

kavat purjehduksen ilosanomaa. Purjeh-

duskurssilla saa käytännön kokemusta 

eri veneistä, mikä olisi erityisen arvokas-

ta, jos nyt olisi valitsemassa ja hankki-

massa venettä.

Miten veneilykesänne jatkui toukokuus-

sa käydyn purjehtijakurssin jälkeen?

Meillä oli aktiivinen veneilykesä. Kurs-

silla olimme saaneet varmuutta purjeve-

neen käsittelyyn. 4,5 viikon kesäloman 

vietimme Saaristomerellä Maarianhami-

na tämän kesän kaukaisimpana kohtee-

na kotisatamasta. Lisäksi olimme omal-

la veneellä liikkeellä kaikki mahdolliset 

purjehduskauden viikonloput. 

Kouluvene sy Pandora
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KILPAILUKUTSU

KLV:n kilpailutoimikunta kutsuu jäseniä osallistumaan kerhom-

me hauskaan koko perheen purjehdustapahtumaan, Bergelän 

Regattaan. Kilpailu purjehditaan Stora Bredskäristä Norra Så-

dön Bergelään. Kilpailu on takaa-ajokilpailu. Maaliintulojärjes-

tys määrää sijoituksen, luokkajako huomioiden. Tänä vuonna 

regatta purjehditaan jo 22. kerran!

KILPAILUAIKA
Lauantaina 22.8.20 noin klo 9:00 alkaen.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen kilpailuun tehdään viimeistään kippariko-

kouksessa. Viimeinen ilmoittautumispäivä ruokailuun on ma 

17.8.2020. Ruokailuun ilmoittautuminen on sitova. Kilpailuun ja 

ruokailuun voi ilmoittautua kerhon nettisivuilla tai KLV:n toi-

mistolla täyttämällä ilmoittautumislomakkeen. Ruokailu mak-

setaan etukäteen kerhon tilille 17.8.2020 mennessä.

KIPPARIKOKOUS

Järjestetään torstaina 20.8.2020 klo 18:00 Marinsataman ker-

hotilassa. Ilmoittautumisia otetaan vastaan klo 18:00 – 18:30. 

Ruokailuun ei voi enää ilmoittautua kipparikokouksessa.

YLEISTÄ
Bergelän Regatta on muodostunut päätapahtumaksi kerhos-

samme syyskaudella. Regatasta on tullut perinne, johon us-

kollisesti osallistutaan vuodesta toiseen, mukana useita pur-

jehtijoita, jotka ovat seilanneet kaikki Bergelän Regatat. Hyvä 

suunnittelu ja järjestelyt luovat tapahtumalle onnistumisen 

XXII Bergelän Regatta 2020
edellytykset, mutta varsinaisen regattahengen ja ilmapiirin 

luo regattaväki itse. Kilpapurjehduksen hauskuus ja illanvieton 

tunnelma ovat olleet vahvasti mukana joka kerta.

ALUSTAVA OHJELMA

Lauantai:

– Klo 9-10 Lähtö Stora Bredskärin lähtölinjalta kohti Bergelää 

lähtöluettelon mukaisesti

– Klo 12-17 Saapuminen Bergelään ja kiinnittyminen laitureihin 

(kilpailun järjestäjät ohjaavat veneet kiinnittymään 

laitureihin)

– Klo 15 alkaen sauna lämpimänä

– Klo 18 Ruokailu alkaa (menu nettisivuilla lähempänä kisaa)

– Klo 20 Palkintojen jako ja booli

– Klo 21-23 lettukestit grillikatoksen luona sekä tanssit 

Bergelän salissa

 

Sunnuntai: 

– Aamiainen veneissä

– Paikat siistiksi talkoovoimin ja sitten kotia kohti

PURJEHDUSOHJEET
Luokkajako

Kilpailuluokat ovat luokka 1 ja 2, yleinen luokka 1 ja 2 sekä yk-

sinpurjehtijat. Yleinen luokka jaetaan isoon ja pieneen luok-

kaan, jonka raja vahvistetaan kipparikokouksessa. 

Yleisen, perheluokan tasoituskerroin on tasoitussäännön 

mukainen ilman spinaakkeria ja sitä ei tässä luokassa saa käyt-

tää. Autopilotti on sallittu. Sarjaan toivotaan kerhon matkapur-

jehtijoita ja niitä, jotka haluavat tutustua kilpapurjehdukseen.

Pieni ja iso luokka ajetaan spinnukertoimilla, myös genaakkerin 

käyttö sallitaan. Tähän luokkaan odotetaan tiistaikilpailujen ny-

kyisiä ja aiempia aktiiveja. Vain yksinpurjehtijat voivat ilmoit-

tautua luokkaan ilman spinnua ja he saavat käyttää autopilot-

tia kisassa. Mikäli sinkkuja on tarpeeksi, he muodostavat oman 

luokkansa. Asia vahvistetaan kipparikokouksessa.

Lähtö tapahtuu lauantaina takaa-ajolähtönä seuraavasti: Kai-

kille luokille laaditaan yksi ja yhteinen lähtöaikataulukko, jossa 

on kullekin tasoituskertoimelle määrätty oma lähtöaika. Lisäksi 

iso ja pieni luokka lähtevät samanaikaisesti rinnakkain. Lähe-

tysvene ilmoittaa myös seuraavan lähdön tasoituskertoimen ja 

ajan VHF-radiolla, sekä antaa äänimerkin lähtöhetkellä. Aika on 

GPS-aika.

Kipparikokouksessa ilmoitetaan lopullinen lähetystapa ja aika. 

Lähtöaikataulukko tasoitusluvun mukaisesti julkaistaan KLV:n 

verkkosivulla kipparikokouksen jälkeen.

Ellei merkittävän sääolomuutoksen takia jouduta aikojen 

uudelleenlaskentaan, maaliintulojärjestys on kilpailun tuloslis-

ta luokat huomioiden.

Rataselostus, Stora Bredskär-Norra Sådö  

(Radan pituus n. 20 nm)

Lähtölinja on Stora Bredskärin länsipuolen sataman ulosajorei-

tille sijoitetun poijun ja tuomarialuksen välissä. Lähdössä aje-

taan kerhon saarisataman edustalta 9 m väylälle.

– Brändöklackenin punaiset väylän reunaviitat, 2 kpl ajetaan 

oikein.

– Reitti noudattaa 9.0 m väylää Porkkalan selälle. Röda Kon 

eteläpuolen turvavesimerkein merkittyä veneväylää voidaan 

haluttaessa käyttää.

– Små Mickelskärin jälkeen on siirryttävä 9 m väylälle, 

jonka väylämerkkejä noudatetaan Porkkalan selän alkuun 

Stora Träsköstä etelään oleva Muntersgrundin punainen 

reunamerkki mukaan lukien.

– Reitti jatkuu Pikkalan 10 m väylän yli 5,5m saaristoväylälle, 

jota purjehditaan maalialueelle asti.

– Haruna-Oxhornen länsiviitat, 2 kpl, ajetaan oikein.

– Ådgrund Kobben ja Ytre Ådgrund ohitetaan itäpuolelta.

– Vormö Högholmen voidaan ohittaa väylää myöten tai 

Högholmenin pohjoispuolelta.

– Maalialue sijaitsee Norra Sådön koillisella vesialueella 

5,5 m väylältä kerhosaareen johtavalla tavanomaisella 

kulkureitillä.

RADAN LYHENTÄMINEN
Mikäli sääolot ovat heikkotuulisia ja lyhennetty rata on aiheel-

linen, maalialuetta voidaan tuoda aina Vormö - Stora Halsö lin-

jalle asti takaisin 5,5 m väylää kerhosaaresta. Tavoitteena on, 

että kaikki ehtivät saunaan ja illalliselle. Lautakunnan venees-

sä (lähettävä vene ja maalivene) on S-lippu lyhennetyn radan 

merkiksi.

Jos lähtöhetkellä on tuuletonta, voidaan lähtöpaikkaa siirtää 

Små Mickelskärin (-4,6 nm) tai vielä pidemmälle Stora Träskön 

(-7,9 nm) kohdalle. Näissä tapauksissa käytetään erikseen las-

kettuja lähtöaikataulukoita.

Noudatettavat säännöt: Edellä on määritelty autopilotin käy-

töstä. Muutoin kilpailussa noudatetaan SPV:n kilpailusääntöjä 

sekä yleisiä meriteiden sääntöjä. Väistämissääntöjen tulkinnas-

sa yleisen luokan purjehtijoita kehotetaan noudattamaan ensi-

sijaisesti kohteliasta ja hyvää merimiestapaa sekä välttämään 

riskien ottoa. Tasoituskilpailijat keskenään noudattavat kilpai-

lusääntöjä.

PALKINNOT 
Kussakin luokassa jaetaan kiertopalkinto, mikä jää voittajan 

haltuun vuodeksi. Muutoin kunkin luokan kolme ensimmäistä 

saavat kunniakirjan, joiden kopiot jäävät Bergelän salin seinälle 

vuodeksi. Sen jälkeen kunniakirjat tallennetaan Bergelän Rega-

tan historiakansioon, jota säilytetään Bergelän salissa. Mikäli 

osanotto on runsasta yleisessä luokassa, se jaetaan palkintojen 

jaossa kahteen luokkaan. Yleisen luokan viimeinen saa sitkeän 

kipparin viinipullon. Lisäksi hänellä on kunnia ojentaa seuraa-

vana vuonna viinipullo tuolloiselle saajalle.

sy Melissa kisassa

34 35



YLEISTÄ
KLV:n tiistaikilpailukausi 2020 starttaa 

5.5.2020. Kipparikokous järjestetään 

edellisen viikon tiistaina 28.4. klo 18:00 

kerhotilassa.

KLV toivottaa kaikki Espoonlahden pur-

jehtijat tervetulleeksi mukaan kauden 

tiistaikilpailuihin ja kipparikokoukseen. 

Perinteiseen tapaan kokouksessa ker-

taamme sääntöjä, käymme läpi radan, 

lyhentämissäännöt, lähettämisen sekä 

kauden pistelaskun. Osallistumisen edel-

lytys on, että veneen kippari on jonkun 

SPV:n jäsenseuran jäsen ja vene on kat-

sastettu SPV:n jäsenseuraan.

Huomio! Olemme siirtäneet yhden osa-

kilpailun elokuun alusta juhannusviikol-

le. Siirron syynä on se, että monet vielä 

lomailevat elokuun alussa.

Kevätkausi purjehditaan 5.5 – 16.6. ja syys- 

kausi 4.8 – 15.9. Ensimmäinen luokkalip-

pu nousee klo 18:05 ja lähtö on klo 18:10. 

Kisa päättyy viimeistään 21:10. Kilpailu-

tulokset ilmestyvät kerhon nettisivuille 

vielä samana iltana.

ILMOITTAUTUMINEN JA 
KILPAILUOHJEET

Tutustu kilpailuohjeeseen ja ratakarttaan 

nettisivuilla, sieltä löydät myös ohjeet il-

moittautumiseen manage2sail sivus-

tolla. Perinteisesti kilpailuun on voinut 

osallistua tulemalla lähtölinjalle. Tästä 

vuodesta alkaen tulokset lasketaan vain 

niille veneille, jotka ovat ilmoittautuneet 

viimeistään edellisenä päivänä manage-

2sail sivujen kautta. Ilmoittautuminen 

kattaa koko kuluvan kauden. Kippariko-

kouksen alussa otetaan vastaan ilmoit-

tautumisia. Vielä on päätös tekemättä, 

siirrymmekö käyttämään uutta FIN ra-

ting tasoitussääntöä, joka Suomeen on 

valittu, vai LYS sääntöä, joka virallises-

ti poistuu. Seuratkaa KLV:n nettisivuja. 

Kilpailuissa noudatetaan SPV:n (Suomen 

purjehdus ja veneily ry) kilpailusääntöjä.  

GASTIKSI?
Olisitko kiinnostunut ja halukas oppi-

maan kilpapurjehdusta mutta sinulla ei 

ole omaa venettä tai uskallusta lähteä 

sillä kisaan? Ei hätää, nimittäin gastik-

si kisaveneisiin voi päästä ilmoittamal-

la halukkuutensa kilpailutoimikunnalle. 

Halukkuutensa voi ilmoittaa kilpailupääl-

likkö Timo Perttilälle, puh. 0400-408485. 

Tulemalla 17:30 F- tai G-laiturille ja ky-

symällä suoraan lähtevistä veneistä on 

käytännössä myös hyvä mahdollisuus 

päästä mukaan.

TOIMITSIJAVENEVUORO
Toimitsijavenevuoro on jälleen kiertävä. 

Jo vakiintunut järjestely toimii siten, että 

jokainen vuorollaan hoitaa kilpailun lä-

hetyksen ja maaliin oton. Ensimmäisen 

toimitsijavenevuoron hoitamisesta hy-

vitetään antamalla samat pisteet, kun 

kauden parhaasta kilpailusta on saanut. 

Vuorolista sovitaan alustavasti kippari-

kokouksessa.

Kilpailutoimikunnan sähköpostiosoite 

on klv.kilpailut@gmail.com 

Tiistaikilpailut on oiva tapa kehittää 

omia purjehdustaitoja ja saada  

tuntumaa omaan veneeseesi. Hyvää  

kisamenestystä kaikille kaudelle 2020!

KUTSU  TIISTAIKILPAILUIHIN

KINGS CUP REGATTA

Thaimaan Phuketissa purjehdittava Kings Cup Regatta on muo-

toutunut kansainväliseksi viikon kestäväksi purjehdustapah-

tumaksi, johon osallistuu noin 2000 purjehtijaa ja kymmeniä 

veneitä. Kilpailujärjestelyt oheisaktiviteetteineen ovat huippu-

luokkaa. 33. Kings Cup Regatta purjehdittiin 2.12.2019 – 7.12.2019. 

KUTSU REGATTAAN
Omalta osaltani sain kutsun regattaan Tallinnasta OneSailsin 

edustajalta Mati Sepp:ltä, johon tutustuin pari vuotta sitten 

hankkiessani häneltä omaan veneeseemme kisapurjeet. Mati 

soitti minulle lokakuun lopussa 2019 ja kysyi olisinko kiinnos-

tunut osallistumaan hänen miehistöönsä Kings Cup Regatassa. 

Olin kuullut tarinoita hänen aiemmista osallistumisistaan tähän 

purjehdustapahtumaan ja koin, että tämä on sellainen mahdolli-

suus, jota ei vaan voi jättää hyödyntämättä. Omalta osaltani re-

gatta oli ehdottomasti mahdollisuus saada lisää kisakokemusta 

ja oppia kokeneiden virolaisten ORC kilpapurjehtijoiden tekemi-

sestä ja yrittää omassa roolissani tehdä parhaani.

Phuket Kings Cup Regatta 2019  
– ainutlaatuinen kokemus

teksti ja kuvat Keijo Niemistö

Eikun varaamaan lennot Phuketiin ja huone Beyond Kata Beach 

hotellista. 

LUOKKAMME, VENEEMME JA MIEHISTÖMME 
Omassa luokassamme IRC 1 oli yhdeksän venettä. Muut mie-

histöt olivat 2x Venäjältä, 2x Japanista, 3x Australiasta sekä 

1x Thaimaasta. Jo harjoituspäivänä tuli varsin selväksi, että 

omassa luokassamme jokaisen veneen miehistöt olivat tulleet 

aidosti kilpailemaan eikä vaan nauttimaan lämmöstä – tai siis 

kuumuudesta ja kosteudesta. Oma veneemme oli Club Swan 42 

”Loco” vuosimallia 2007 (SIN-2222).  Veneen omistaa australi-

alainen kaveri, joka vuokraa venettä Thaimassa kilpailukäyt-

töön. Kilpailujen ulkopuolella vene on käytännössä nostettuna 

maihin. Vene on sisältä täysin ”riisuttu” ja heloitukseltaan va-

rustettu kisakäyttöön. Purjeina OneSailsin 4T Forte laminaatti-

purjeet sekä riittävä setti myötätuulipurjeita. Mati Sepp on ki-

sannut samalla veneellä aikaisemminkin Kings Cupissa ja tunsi 

veneen erittäin hyvin.

IRC 1 tasoituksemme oli luokkamme korkein eli veneemme 
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oli käytännössä suurin, painavin ja nopein. Kovassa kelissä ve-

neen koosta oli meille etua, mutta  kevyemmässä kelissä kär-

simme veneen painosta.

VENELUOKAT REGATASSA

Jollaluokissa kilpailivat:

Optimistit (tytöt ja pojat)

Laser 4.7

Laser Radial

Laser Standard

420 

Isommissa veneluokissa:

IRC Zero (käytännössä TP52 veneet)

IRC 1 (oma luokkamme)

IRC 2

Premier (isot jahdit)

Bareboat Charter A (huviveneet)

Bareboat Charter B (huviveneet)

Multihull Racing 

Firefly 850 Sport (pienet katamaraanit)

Multihull Cruising

myös itse asuimme. Aamuisin lähdimme klo 9 pitkähäntäve-

neillä Kata Beachin edustalle ankkuroituun veneeseemme ja 

palasimme klo 15-16 aikoihin takaisin hotellille. 

Veneelle mennessä mukaan otettiin säkillinen jääpaloja, 2 

laatikollista vettä, 1 laatikollinen olutta, pikkupullo rommia, jos-

ta annettiin perinteen mukaan kulaus Neptunukselle ja huikat 

miehistönjäsenille kierrättäen pullo maston ympäri myötäpäi-

vään. Koko viikon ilman lämpötila oli tasaista 28 - 30 C ja tuulet 

tänä vuonna olivat normaalia kovemmat.  Lämpötila ja kosteus 

toivat oman lisämausteensa tekemiseen veneessä, nestetasa-

painon ylläpitämiseen oli juotava litrakaupalla vettä. Koko päi-

vän veneen kannella hikoillessa alkoi kovasti kaipaamaan Suo-

men 18-20 C lämpötiloja.

Torstaina 5.12.2019 maatuuli oli kovaa ja puuskaista 30-35 sol-

mua. Veneitä ei päästetty ulos. Virolaiset miehistömme jäse-

net ihmettelivät sitä ja totesivat, että heille tämä on normaa-

li kilpailukeli. Jostain syystä Optimistijollat ja Laserit kuitenkin 

päästettiin ulos ja jollat ohittivat ankkurissa olleen veneemme 

huikealla vauhdilla. Katsoimme heidän tekemistä ihaillen. Ko-

van tuulenpuuskan osuessa jolliin niitä oli sitten nurin kymme-

niä. Eihän siinä mennyt kuin runsaat puoli tuntia, kun kaikki 

tulivat takaisin rantaan omin voimin tai hinauksessa.

Perjantaina 6.12.2019 kisapäivän päätteeksi ankkuroiduttuam-

me juhlimme Suomen itsenäisyyttä avaamalla Joonaksen tuo-

man pullon Marskinryyppyä ja laulamalla Maamme laulua, joka 

on myös virolaisille tuttu hymni, jonka he taisivat kyllä laulaa 

itselleen tutuin sanoin.

Mati Sepp oli kerännyt lopulliseen miehistöönsä 6kpl kokeneita 

virolaisia ORC purjehtijoita, joiden CV:t olivat kunnossa. Heistä 

”vähiten” menestyneellä oli taskussaan vain 1kpl ORC Euroopan 

mestaruus, lopuilla useampia ORC Euroopan mestaruuksia tai 

ORC Maailmanmestaruus. ORC kisoissa nämä kaverit purjehti-

vat seuraavissa veneissä: Premium, Forte, Katariina 2, MyCar.

Lisäksi mukana oli Latviasta paikallinen Platu 25 mestari ja 

Suomesta Mati Seppin analyysin mukaan ”hyvä OneSails asia-

kas” Keijo Niemistö, NJK:sta Peik Åström (Platu 25) sekä Joonas 

Tuompo (X99). Erittäin kokeneessa ja osaavassa porukassa pää-

simme purjehtimaan ja samalla näkemään vierestä miksi viro-

laiset naapurimme ovat niin hiivatin hyviä ja kansainvälisesti 

menestyneitä purjehtijoita. 

Purjeiden trimmausvastuut oli jaettu kokeneiden virolaisten 

kavereiden kesken ja me suomaiset saimme cockpit assistant, 

tms rooleja. Purjehduskieleksi oli etukäteen sovittu englanti, 

mutta tiukoissa kisatilanteissa kapteenimme kyllä antoi käskyt 

viroksi ja virolaisten kavereiden kommunikointi tapahtui heidän 

omalla äidinkielellään. Me suomalaiset aina Mati Sepp:lle huusim-

me ”english, please”. Viikon aikana me suomalaiset opimme uusia 

vironkielisiä sanoja, etupäässä painokelvottomia… 

KILPAILUOLOSUHTEET
Kilpailutoimisto sijaitsi Beyond Kata Beach hotellissa, jossa 

Phuket Kings Cup Regatta -Ratakisassa Loco ja MegaZip

Viikon viimeisen startin maaliintulon jälkeen tarkkaavaisuus 

herpaantui ja spinnun skuuttiköysi oli meressä ja kiertyi pot-

kurin ympäri. Taas opimme kapteenimme suusta uuden viron-

kielisen voimasanan. Kalev Kaal veti maskin päälle ja hyppäsi 

veteen. Köysi saatiin irrotettua ja matka jatkui koneella kohti 

ankkuripaikkaamme. Matkalla poimimme merestä maatuulen 

merelle vieneen ison hedelmälepakon. Se oli lentänyt aiemmin 

veneemme takaa tuulen mukana avomerelle, mutta jotenkin 

päässyt sieltä rantaa kohti, mutta silti uupunut matkanvarrel-

le. Lepakko saatiin ongittua IKEA:n kassiin ja se päästettiin le-

päämään perähyttiin, jossa se sitten roikkui pää alaspäin ran-

tautumiseen saakka. Taas laitettiin lepakko kassiin ja Mati vei 

sen vaimonsa kanssa skootterilla jonnekin metsikköön, jossa se 

kömpi kassista ja pinkaisi puunlatvaan.

KILPAILUT, TULOKSET, PROTESTIT

Kilpailupäiviä oli varattu 5 ja yksi varapäivä. Kunakin päivänä 

oli tarkoitus purjehtia 2 ratakisaa tai vaihtoehtoisesti 1 ratakisa 

ja 1 rannikkokisa.

Omat tuloksemme vaihtelivat tuulen voimakkuuden mukaan. 

Kovemmassa kelissä tulimme maaliin ensimmäisenä tai toise-

na, mutta tasoituksen jälkeen päädyimme tyypillisesti sijoille 

4-6.  Venäläiset saivat MegaZip veneensä kulkemaan paremmin 

kuin aiempina vuosina ja voittivat koko regatan luokassamme. 

Itse sijoituimme sijalle 6. 3. sija olisi ollut otettavissa.

Starteissa onnistuimme erittäin hyvin. Tästä menee kiitos eh-

dottomasti Mati Sepp:lle ja hänen kokemukselleen. Mati on ih-

mekaveri. 1.5 min ennen starttia hän katseellaan tarkisti jokai-

sen luokassamme olevan veneen sijainnin ja suunnan ja sen 

perusteella ilmeisesti pystyi arvioimaan mitä muut ovat teke-

mässä ja ohjasi veneemme oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. 

Jokaisessa startissa pääsimme avotuuleen, ilman että kukaan 

oli peittämässä meitä.

Kyllä meillekin pari mokaa sattui viikon aikana. Rannikkoki-

sassa kiersimme väärän ylämerkin. Seurasimme edellämme 

startanneita TP52:ia emmekä olleet kuunnelleet VHF:ää, jos-

sa oli ilmoitettu ennen starttia, että  meille ylämerkiksi vaih-

dettiin mustan poijun sijasta keltainen poiju. Teimme sitten 

pikku lenkin tarpeettomasti ja jäimme selvästi jälkeen muis-

ta. Protestoimme toimikuntaa vastaan ja tietenkin hävisimme 

protestimme.

Pääsimme viikon aikana useampaan muuhunkin protesti-

käsittelyyn. Meitä vastaa protestoi venäläinen Jessandra II 

starttilinjalla. Saavuimme starttilinjalle ylimmäisenä veneenä 

ja Jessandra II tunki itsensä väkisin meidän ja toimikuntave-

neen väliin huudoistamme välittämättä. Jouduimme väistä-

mään heitä, etteivät he olisi ajaneet päin toimikuntaveneenä 

toiminutta isoa moottorivenettä. He protestoivat meitä vas-

taan ja hävisivät.

Keskinäinen taistelumme venäläistä MegaZipiä vastaan jatkui 

kiivaana koko viikon.  Yhden ratakisan ylämerkillä he olivat sel-

västi takanamme ja huusivat tilaa, jota tietenkään emme heille 

antaneet.  Heidän veneestään alettiin huutelemaan meille ve-

näjäksi erilaisia haukkumasanoja ja näyttämään kansainväli-

siä käsimerkkejä. Luonnollisesti teimme tästä protestin ja taas 

olimme tuntitolkulla protestikäsittelyssä, jonka tuloksena toi-

mikunta pyysi molempien veneiden  kapteeneita ohjeistamaan 

miehistöjään käyttäytymään kunnolla. Protestimme hylättiin, 

koska meillä ei ollut näyttää todisteena valokuvaa kansainvä-

listä käsimerkkiä näyttäneestä kaverista.  Kenellähän olisi ollut 

aikaa ylämerkillä kaivaa kamerakännykkä essin, kun ollaan ve-

Phuket Kings Cup Regatta -Emagine lähellä takana

Miehistö long tail boatilla kisaveneelle
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tämässä ylös spinnua??? Ymmärrettiin koko viikko pysyä kau-

kana Venäläisestä MegaZipistä ihan vaan kaiken varalta.

KILPAILUPÄIVIEN JÄLKEISET PALKINTOJENJAOT SEKÄ 
REGATTAPARTYT
Iltaisin, kilpailupäivän päätteeksi, oli järjestetty ***** hotelleissa 

ja yhtenä iltana rantaravintolassa palkintojenjakotilaisuudet 

kunkin päivän purjehdustulosten perusteella. Tilaisuuksissa 

oli tarjolla ruokaa ja juomaa ja bändit soittamassa musiikkia. 

Illat oli hyviä hetkiä jutella porukan kanssa muustakin kuin 

purjehduksesta.

KUNINKAALLINEN PALKINTOJENJAKO
Regatta päättyi kuninkaalliseen palkintojenjakoseremoniaan. 

Thaimaan Kuningas ei tällä kertaa ehtinyt itse paikanpäälle 

vaan häntä oli edustamassa Phuketin maakunnan Kuvernööri, 

joka jakoi palkinnot kaikkien veneluokkien mitalisteille. Esiinty-

mislavalle oli toimitettu Thaimaan Kuninkaan taulu, jota kaikki 

kävivät tullessaan ja mennessään kumartelemassa. Pukukoodi 

oli tiukka. Naisilla oli oltava olkapäät peittävä ja polvien ala-

puolelle ylettyvä juhlamekko. Miehillä tummat suorat housut. 

Saliin mennessä laukut tarkistettiin ja kuume mitattiin. Tämä 

ensimmäinen kerta riitti tämän seremonian seuraamiseen. Ensi 

kerralla taidamme jäädä uima-altaalle drinkkien pariin.

UUSIA YSTÄVIÄ
Viikko tiivistä yhdessäoloa veneessä, juhlinnat ja keskustelut 

siihen päälle oli hieno mahdollisuus saada uusia ystäviä Virosta, 

Latviasta ja Suomesta. 

Mahtavia tyyppejä jokainen, hyvin erilaiset taustat ja jo-

kaisella vahva intohimo purjehdukseen. Ensi kesänä, kun vie-

railemme Kalev Jaht Klubin vierasvenesatamassa, niin siellä 

varmasti tapaa useita tuttuja. Pääsen myös mukaan heidän 

keskiviikko-kisoihin Katariina 2 veneen miehistössä.

KINGS CUP REGATTA 2020
34. Kings Cup Regatta pidetään 28.11.2020 – 5.12.2020.

Jos Mati kysyy uudelleen mukaan, niin Marita ja minä olemme 

varmasti taas matkalla kohti Kata Beachia.

LINKKEJÄ
Kingscup.com 

– järjestän viralliset sivut, josta löytyy paljon valokuvia ja 

muuta materiaalia, mm protestikäsittelyt.

Onesails.com 

– laadukkaan purjevalmistajan sivut Suomipojat  

Kings Cupissa

Valmistautuminen kuninkaalliseen palkintojenjakoseremoniaan

Phuket Kings Cup Regatta -Myötätuulipurjein

Palkintojen jaossa

Jäsenkysely toteutettiin joulukuussa 2019. Kyselyn tarkoi-

tuksena oli kerätä tietoa jäsenistöltä, millaisia palveluja 

kerholta halutaan ja odotetaan, ja mitä mieltä jäsenet ovat 

kerhon toiminnasta ja palveluista. Lisäksi kerättiin tietoa mil-

laiseen toimintaan jäsenet haluavat osallistua. Kerhon toiminta 

kun nojautuu vahvasti vapaaehtoistyönä tehtyyn työhön ja toi-

mintaan. Jäsenkysely lähetettiin 529 jäsenelle sähköpostin vä-

lityksellä linkkinä, johon oli helppo vastata. Vastauksia saatiin 

189. Vastausprosentti 36 %.

Moottoriveneilijöiden ja purjehtijoiden vastausaktiivisuus 

oli lähes samalla tasolla. Suhteutettuna veneiden lukumäärään 

satamassa, Moottoriveneilijöiden vastaus-% oli 57 ja purjehtijoi-

den vastaus-% 72. Kiitokset kaikille jäsenkyselyyn vastanneille.

Kivenlahden venekerho ry  
Jäsenkysely 2019 -vastausten  

yhteenveto
Outi Härkki ja Tuomas Huikko

Kyselyssä oli kysymyksiä toiminnan eri osa-alueilta; Satamatoi-

minnasta, saarisatamista, tiedotuksesta, koulutustoiminnasta, 

kerhotoiminnasta, kilpailutoiminnasta ja toimiston palveluista. 

Kokonaisarvio kerhon toiminnasta sai arvosanan 4, arvioinnin 

asteikko oli 1-5.

SATAMATOIMINTAA PIDETÄÄN erittäin tärkeänä osana Kerhon tarjon-

taa jäsenille. Satamatoimintaan ollaan keskimääräisesti erittäin 

tyytyväisiä. Jokaisen kysytyn osa-alueen kohdalla oli myös 

tila vapaasana palauteelle. Sataman osalta toivottiin lisää tilaa 

mastokatokseen, sekä oltiin huolissaan autojen pysäköinnistä 

ja turvallisuudesta satamassa, erityisesti veneiden kunnostuk-

sen ajankohtina. Viime kesänä hajonnutta mastonosturia kaiva-

taan. Satamakapteeni ja satamatoimikunta on ryhtynyt toimiin 

uuden nosturin hankkimiseksi. Tulevaan katsova ja ratkaisu-

keskeinen toive on hankkia satamaan pohjan pesupaikka, mikä 

vähentää myrkkymaalien käytön tarvetta. Tämä on asia, joka 

varmasti nousee esiin jossakin muodossa kuluvanakin vuonna.

Laitureihin, niiden portteihin, sähkötolppiin ja vesipisteisiin 

ollaan yleisesti tyytyväisiä. Jätteiden lajitteluun ja ongelmajäte-

kontin siisteyteen ja ohjeisiin toivotaan parannusta. Myös sep-

titankin tyhjennys todettiin olleen täynnä ja pois käytöstä liian 

usein viime kaudella. Satamatoimikunta ja hallituksen vastuu-

henkilöt toimivat parhaansa mukaan, jotta epäkohdat saadaan 

korjattua, ja satama palvelee käyttäjiä entistä paremmin.

Matkaveneilyä Retkiveneilyä

En veneile juuri nyt Kalastusta

Muuta veneilyä avoveneellä

3

4

5

Matkaveneilijät Retkiveneilijät Muut
Täysin
tyytyväinen

Melko
tyytyväinen

Neutraali

Vastaajat veneilylajin mukaan 

Kyselyn kokonaistulos jäsenyyden mukaan 
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SAARISATAMIIN OLLAAN yleisesti erittäin tyytyväisiä. Kyselyyn to-

sin vastasivat aktiivisesti juuri saarisatamien käyttäjät. Bre-

diksen rantautumista pidetään jossain määrin haasteellisena, 

ja Brediksen edustalla olevien kivien merkitsemistä selkeäm-

min toivottiin. Bergelä nauttii saarisatamana suurta arvostus-

ta, ja se onkin erittäin aktiivisessa käytössä veneilykaudella. 

Parannusehdotuksina Bergelään toivotaan kaasugrillejä, sel-

keämpiä ohjeita saunan lämmitykseen ja lämpimän veden käyt-

töön, sekä toiveena uudet vessat. Saaritoimikunta tekee aktii-

visesti töitä saaren puitteiden ylläpitämisen ja parannusten 

toteuttamiseen.

TIEDOTUKSESTA KYSYTTÄESSÄ jäsenet seuraavat säännöllisesti ker-

hon tiedotusta sähköpostista, nettisivuilta ja kerran vuodessa 

ilmestyvästä painetusta julkaisusta. Joitakin mielipiteitä oli sen 

puolesta, että painettu lehti ei ole tänä päivänä tarpeellinen. 

Julkaisun voi tuottaa sähköisenä. Enemmistö piti kuitenkin pai-

nettua lehteä edelleen tarpeellisena ja hyödyllisenä, ja palaut-

teen mukaan lehti kulkee useilla mukana veneessä koko kau-

den. Joissakin palautteissa toivotaan nettisivuille uudistusta, ja 

facebookia aktiiviseen käyttöön tiedotuskanavana.

Kerhon toimiston palveluun ja tavoitettavuuteen oltiin ylei-

sesti erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä. Lisäksi kyselys-

sä kysyttiin jäsenten halukkuutta toimia aktiivisesti kerhossa 

ja järjestettävissä tapahtumissa. 134 vastausta sanoi, ettei ole 

kiinnostunut toimimaan aktiivisemmin ja 55 vastaajaa oli ky-

selyn hetkellä valmiita olemaan aktiivisemmin mukana kerhon 

toiminnassa. Vapaa sana kentissä tuli esiin monenlaisia aja-

tuksia, miten henkilöt voisivat olla mukana ja hyödyntämässä 

omaa osaamistaan kerhon toiminnassa.

Jäsenkyselylle todetaan olevan selkeä tarve 3-5 vuoden vä-

lein, jotta toimiva kerhon hallitus ja muut kerhon aktiivitoimi-

jat ovat tietoisia jäsenkunnan tarpeista ja toiveista. Vastaus-% 

2019 kyselyssä oli hyvällä tasolla. Vapaasanakenttiin annet-

tiin > 200 kommenttia / idea / palautetta. Hallitus ja toimikun-

nat käyvät jäsenkyselyn vastaukset, ja erityisesti vapaa sana 

-kenttiin jätetyt ideat ja ajatukset, huolella läpi. Jäsenkunnan 

ideoita ja ajatuksia on jo lähdetty toteuttamaan.

Laajempi jäsenkyselyn 2019 yhteenveto löytyy KLV:n netti-

sivuilta. Tiedotuksesta vastaava Outi Härkki vastaa myös mie-

lellään kysymyksiin.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Yleisesti KLV:n satamapalveluihin
Laitureihin

Talvitelakointiin
Mastojen säilytykseen

Pukkitalkoisiin
Yhteisnostoihin ja -laskuihin

Mastonosturiin
Ympäristöasioihin

Turvallisuus ja vartiointi

Erittäin tyytymätön Melko tyytymätön Neutraali

Melko tyytyväinen Erittäin tyytyväinen

Yli 10

6-10

1-5

En käytä

Tyytyväisyys satamatoimintaan Kyselyyn vastanneiden saarisatamien käyttö käyntikertojen mukaan.
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BILTEMA ESPOO
Ruukintie 8
02330 Espoo

AUKIOLOAJAT: 
ma – pe  8 – 20   su 10 – 18
la  9 – 18
 

4990
Kokoontaitettava 
venetuoli
25-0062

KÄÄNNÄ KURSSI  

KOHTI BILTEMAA!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin, hinnanmuutoksiin ja loppuunmyytyihin tuotteisiin. 

5690
Ilmatäytteinen 
kelluntaliivi 165N
25-5528

4990
Aurinkokennotuuletin
Asennusaukon Ø 120 mm.
25-5020

Akkukäyttöinen!

Pohjamaali,  
kuparioksidipohjainen 
Musta 0,75 L 30-690 22,90 (30,53/l)
Musta 2,5 L 30-691 64,- (25,60/l)
Sininen 0,75 L 30-692 22,90 (30,53/l)
Sininen 2,5 L 30-693 64,- (25,60/l)
Punainen 0,75 L 30-694 22,90 (30,53/l)
Punainen 2,5 L 30-695 64,- (25,60/l)
Harmaavalkoinen 0,75 L 30-696 22,90 (30,53/l)
Harmaavalkoinen 2,5 L 30-697 64,- (25,60/l)

2290
Alk.




