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Yhteistyöstä lisätehoa toimintaan
Yhteistyö on avainsana, kun halutaan lisätä nuoriin purjehtijoihin
suunnattavia resursseja.
Viime syyskesästä olimme useamman veneilyseuran kesken kisaamassa opparipurjehtijoiden paremmuudesta, Patelan Venneilijöiden tukikohdassa Taskisen rannassa. Oli pitkälti
sattumaa, että kilpailun toimitsijat olivat tällä kertaa enimmäkseen Haukiputaan Pursiseurasta, Patelan Venneilijöiden vastatessa Patelapurjehduksen käytännön järjestelyistä, no toki
Patelalaisia oli mukana myös tuomarineuvostossa. Ei meilläkään niitä
koulutettuja
toimitsijoita
kovin
montaa ole, mutta kerrankin sattuivat
samaan paikkaan ja vieläpä samaan
aikaan.

Hoksottimet kohdallaan
Tarkkasilmäiset kisakumppanit huomasivat oitis tämän yhteistyön toimivan hyvinkin jouhevasti, ja lasten silminnähden nauttivan jo tutuksi tulleen opparijoukon seurasta. Toki sitä
yhteistyötä ovat veneilyseurat ennenkin harjoittaneet, erityisesti suurempien kisojen yhteydessä. Mutta
junioreiden puolella se on ehkä ollut
satunnaisempaa.
Santalan Jukka, Oulun Merenkävijöistä, otti yhteistyömahdollisuuden
heti kilpailujen jälkeen puheeksi ja talven mittaan asiasta keskusteltiin sähköpostitse ja muutama palaverikin
asian tiimoilta pidettiin. Näin oli hy-

vin suunniteltu yhteistyökuvio valmis ja kevään koittaessa saatiin käytännön toimintakin polkaistua käyntiin. Haukiputaan uimahallissa aloitettiin ja heti perään Oulussa jatkettiin, kaikkien toiveena Junnuteemojen katkeamaton ketju.
Seuroilla on yleensä aika hyvät tilat koulutustilaisuuksien pitämiseen
ja kalustoakin on riittämiin, joten tarvitaan enää innokasta juniorijoukkoa
ja osaavat ohjaajat, niin kohta purjehditaan.

Minkä takia yhteistyöhön?
Monella seuralla on kuitenkin ollut
ajoittain ongelmana junioriryhmien
pienuus ja ohjaajien vähyys. Juuri
tähän saumaan on junioriyhteistyön
lisääminen parasta täsmälääkettä.
Kokoamalla useamman seuran juniorit samaan ryhmään, saadaan niistä
toimivamman kokoisia, eikä ohjaajia
per tapahtuma tarvita juurikaan lisää.
Päinvastoin
ohjaajien
kuorma
kevenee, kun seuraavan Junnuteeman aikana jonkun toisen seuran ohjaajat ottavat, aiemmin ehkä yksin
hänen huomassaan olleet, junioripurjehtijat ohjatakseen. Näin ei ohjaajiakaan kuluteta heti loppuun.
Tarkoituksenamme on, että kukin
seura pyrkii vuorollaan järjestämään
Junnuteeman, jolloin saamme koko
juniorijoukolle
monipuolisempaa
koulutusta ja laajemmat harrastusmahdollisuudet.

Tämä kaikki ilman suurta lisäpanostusta, tarvitaan ainoastaan oikeaa
asennetta juniorityötä kohtaan ja oikean asenteen löydyttyä onkin lähes
samantekevää mihin veneilyseuraan
ohjattavat kuuluvat. Pääseehän oman
seuran kasvatti heti kohta nauttimaan
naapurin panostuksesta yhteiseen
harrastukseen.

distämällä voimavarat pidemmilläkin
kilpailumatkoilla. Myös riittävän tasokkaan valmentajan kiinnittäminen,
kansallisella- ja kansainvälisellä tasolla purjehtivien kehittymisen takaajaksi, on paremmin mahdollista seurojen laajan yhteistyön ansiosta.

Oulun seudun Junnu-Cup

Tulevalle purjehduskaudelle on jo
sovittu yhteisen purjehdusleirin järjestämisestä Iin Röyttän saaressa.
Myös Kemin Pursiseuran 100v
juhlaregattaan ja sen yhteydessä järjestettävään kevytvenekisaan olemme
menossa yhtenä joukkona. Parhaimmillaan yhteistyö on silloin, kun
junioripurjehtijan kotiseuran voi ulkopuolinen lukea vasta tulosluettelosta,
ja yhdenkin menestymisestä voidaan
olla ylpeitä ja onnellisia kaikki.
Yhteistoimintaan osallistuminen ei
kuitenkaan edellytä kaikilta kilpailemista ja kilpailuissa menestymistä, sillä mukaan voi tulla hakemaan
purjehduskokemuksia ja kevytveneiden parempaa hallintaa, vaikka täysin
ilman kilpailuviettiä. Purjehduksen on
tarkoitus olla rentouttava ja läpi elämän kantava harrastus, josta saa kylkiäisenä myös erittäin hyviä ystäviä.

Myös Oulun seudulla käynnistyvä
Junnu Cup toimii samalla periaatteella. Jokainen seura järjestää kilpailut
vuorollaan ja saa tarvittavat toimihenkilöt ”lainaa” toisilta seuroilta, mikäli
omat resurssit eivät yksin riitä. Näin
on myös meidän seuramme laita, että
kilpailun järjestelyistä vastaavaa toimihenkilöä peräänkuulutamme, jotta
kaikki toimisi taiteen sääntöjen mukaan. Myös kilpailujen alla olevat
harjoitukset, jotka yleensä tapahtuvat
tulevalla kilpailualueella, pyritään järjestämään niin, että kaikki halukkaat
voivat niihin osallistua. Pitkällä tähtäimellä on tarkoituksena saada satoa
korjattavaksi myös vaativammilla
kilparadoilla.
Oulun seudulta löytyy kyllä osaavaa joukkoa jo tänäkin päivänä, mutta valtakunnan- ja miksei myös kansainvälisellä tasolla hyvin menestyäksemme pitää näitä huippuosaajia
saada isompi ryhmä.
Näin avautuu jälleen uusi mahdollisuus yhteistyön kehittämiseen, yh-
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Tuleva purjehduskausi
– Kommodorin näkökulmasta

Seuramme on päättänyt edelleenkin panostaa voimakkaasti
kevytvenepurjehtijoihin. Tämän
vuoden keskeisimpiä tavoitteitamme ovat valmennuksen tason nostaminen ja kilpailutoiminnan lisääminen.

Nuorisolle
Toiminnassamme on mukana
huomattavan paljon nuoria, juuri kevytvene iässä olevaa, varsinaista valiojoukkoa. Tärkein
asiaan vaikuttava tekijä on
Pentti Pussisen jo yli 30v sitten
seurassamme aloittama jollakoulujen lähes katkeamaton sarja, jonka piiristä ovat myös nykyiset Junioriohjaajat ja kouluttajat lähtöisin. Junioriohjaajien
toimesta ja seuran omistamalla
kalustolla, on kolmen viime
vuoden aikana annettu kaikille
halukkaille
avointa
jollakoulutusta. Vuonna 2004 määrä
nousi jo huikeaan 250 lapseen/
purjehduskausi ja kolmen viimeisen vuoden yhteissaldona

on noin 400 kokeilijaa. Nyt
olemme päättäneet katsoa, mitä
jolliimme (käteemme) jäi.
Tulevaan purjehduskauteen
mennään luottavaisin mielin, sillä valmennus- ja kilpailutoimintaan on saatu runsaasti lisää
eväitä.
Oulun
seudun
aktiivisimmat pursiseurat ovat
sopineet
junioritoimintojensa
osittaisesta yhdistämisestä, taatakseen
riittävän
suuret
valmennusryhmät, joihin on
vastaavasti
taloudellisestikin
helpompaa
saada
riittävän
tasokkaat ohjaajat ja valmentajat. Näin taataan harrastuksen
katkeamaton jatkuvuus, optimistijollista – suuriin köli-veneisiin, aina osaavan ohjaajajoukon opastuksessa.

Junnuteemat
Kaikki yhteiseen junioritoimintaan osallistuvat seurat
sitoutuivat
järjestämään
kevytvenepurjehtijoille suunnattuja teemailtoja tai koulutustilaisuuksia ja ottamaan muiden sopijaosapuolten jäsenet
mukaan, kuin omiansa olisivat.
Haukiputaan Pursiseura sai
kunnian avata tämän, toivon
mukaan katkeamattoman, tilaisuuksien
sarjan
torstaina
14.4.2005 Vesi-Jatulissa järjestetyllä Pelastusharjoituksella ja
kyllä kelpasi treenata, siksi reipasta joukkoa olivat osallistujat.

Koulutus

Virpiniemen
Liikuntaopiston
suuntaan, jossa vastikään työnsä aloittaneella Toni Roposella
onkin yllättävän hyvä näkemys
pur-siseurojen
tarpeista.
Purjehtijaliitostakin on tarjottu
lisäapua valmennukseen ja ohjaajakoulutukseen,
erityisesti
siinä tapauksessa, että alueellinen
koulutus
saadaan
käynnistymään
yhteistyössä
Lii-kuntaopiston kanssa.

Varttuneemmat
Varttuneempaakaan väkeä ei
ole tyystin unohdettu, tulevaa
kautta suunniteltaessa. Olemme
aktiivisesti mukana Botnia
Eskaader 2005 tapahtumassa ja
seuramme lippu liehunee kaikissa etappisatamissa, mahdollisesti jopa hanurin säestyksellä.
Myös isommilla köliveneillä annettavaa koulutusta on tarkoitus järjestää seuramme jäsenistölle, siksi paljon ovat nämä ns.
keppive-neet
seurassamme
yleistyneet. Tätä varsinaisilla
köliveneillä tapahtuvaa koulutusta ei Haukipu-taalla ole aiemmin ollutkaan, joten uusiakin
teitä avataan, aina tarpeen mukaan.
Myös monta muuta tapahtumaa on kesänmittaa tulossa,
mutta niistä tarkemmin muualla
tässä lehdessä.
Riittäviä tuulia ja reipasta
mieltä,
tulevan
purjehduskauden tapahtumiin.

in memoriam

Viimeinen purjehdus
Elsa Maria Ukkola s. Paavola
s .9.11.1943 k. 21.6.2004
Yhdistyksemme pitkäaikainen talouden-hoitaja Elsa Ukkola poistui joukostamme, vaikean pitkäaikaisen sairauden murtamana, jättäen surevat lapset ja puolison, sekä lukuisat ystävät häntä kaipaamaan.
Haukiputaan Pursiseura ry:n taloudenhoitajana, aivan seuran
perustami-sesta lähtien toiminut Elsa tunnettiin erittäin huolellisena
taloushallintoon liittyvien asioiden tuntijana ja niinpä yhdistyksen
varainhoidon ansiosta pursiseuran taloudellinen tilanne oli huomattavasti paremmalla mallilla, kuin monien muiden vastaavien yhdistysten. Näin pursiseura saattoi investoida mm. omaan saaritukikohtaan,
Röyttään, jonne rakennettiin, maja, sauna-takkatuvat, grillikatokset,
sekä pystyttiin vastaamaan saaren sähköistämisestä aiheutuneista
kuluista. Kaikesta huolimatta seuran muuta toimintaa pystyttiin
pyörittämään täysipainoisesti kaiken aikaa. Viimeiset elinvuotensa
Elsa toimi yhdistyksen toisena tilintarkastajan, jonka valppauteen
seuran jäsenistö saattoi ehdottomasti luottaa.

Heino Matias Yliniemi
s.27.11.1916 k. 7.1. 2005
Seuramme perustajajäsen ja seuran kunniajäsen n:o 1 Heino Yliniemi poistui joukostamme, korkean iän savuttaneena. Hän oli perustamassa Haukiputaalle ensimmäistä veneily-pursiseuraa
Putaan
Pursi ry:tä 11.5.1972, seuraa, jonka me tänään tunnemme Haukiputaan Pursiseuran nimellä.
Alkuvuosina pitkään seuran hallituksen jäsenenä toiminut Heino
tuli tunnetuksi vaatimattomana, hiljaisena ja tunnollisena seuratyötekijänä. Tehtäviä joita hän otti hoitaakseen, ei muiden tarvinnut
huolehtia, Heino piti sen mitä hän lupasi. Talkoo- ja muihin seuratöihin häntä ei tarvinnut kehoittaa, oma-aloitteisuus ja ahkeruus olivat hänelle ominaisia luonteenpiirteitä.
Oman perheensä Heino toi seuratyöhön mukaan, viitottaen näin
tietä esimerkillään ,muillekkin perheille. m/s Kihun kipparia ,luotettavaa veneilijää jaseuratyöntekijää Heinoa jäävät kaipaamaan vaimo,
lapset ja lapsenlapset, sekä lukuisa ystävien-, että seuran laaja jäsenjoukko.

Jari Ylönen
Kommodori HaPS
Haukiputaan Pursiseura r.y.
Jättää kiitoksensa uskollisille, viimeiselle
purjehdukselle lähteneille jäsenilleen
Pentti Pussinen

Myös valmentajien ja ohjaajien koulutuksen riittävyyteen on
paneuduttu ja siksi pursiseurat
ovat aloittaneet tunnustelun

Kuntalaisille tarjottavat palvelut
ovat Asenne kysymys!
Monella on palveluista käsitys,
että resurssit eivät riitä kovin
monipuolisiin palveluihin.
Osin totta, mutta enimmäkseen
tarua on resurssien riittämättömyys palvelutarjontaa kehitettäessä, sillä hyvinkin pitkälle päästään
oikealla Asenteella ja sopivilla tukitoimilla. Jos jotain tiettyä vapaaajan palvelua haluavia on riittävän
suuri joukko, he todennäköisesti
tuottavat palvelun suurelta osin
itse, kunhan saavat yhteiskunnalta
siihen riittävän tuen.
Tuki voi olla esimerkiksi sopiva
kompensaatio vaikkapa tontti- tai
tilavuokrassa. Naapurissamme Oulun kaupungissa on tätä metodia
käytetty viime vuosina ahkerasti ja
kompensoidusta vuokrastakin on
päätetty periä ensimmäiset parikymmentä vuotta vain puolet, jotta tuettaisiin yhdistysten investointikykyä kuntalaisten hyväksi ja
palvelutarjonnan monipuolistamiseksi.
Näillä yhteiskunnan näkökulmasta vähäisillä ja kustannuksiltaan
marginaalisilla keinoilla saadaan
kunnan palvelutarjontaa helposti
laajennettua sekä vetovoimaa lisättyä, yhteiskunnan joutumatta aina
investoimaan varsinaisiin palvelurakenteisiin. Hyvä esimerkki löytyy Siikasaaresta, jossa asukkaat
muokkasivat umpeen kasvaneesta
Siikaputaasta viihtyisän puisto- ja
ulkoilualueen. Kunnan ympäristöpalvelu panosti aluksi suunnitteluapuun, kunnan oman Ympäristöwww.haukiputaanpursiseura.fi

suunnittelijan työpanoksella ja sitten ei tarvinnut juuri muuta, kuin
pysyä pois tekevien ihmisten tieltä. Hyvää jälkeä tuli ja kerralla.
Paljonkohan olisi moinen maksanut, kunnan tilaamana ja urakoitsijan toteuttamana.
Toki ne innokkaat palveluiden
kehittäjät saadaan nujerrettua, vetoamalla yleiseen hintatasoon ja
kustannustehokkuuteen. Pyydetään
yhdistyksiltä samaa vuokraa kuin
yrityksiltä, vaikka varojen hankintaan on yhdistyksillä huomattavasti vähemmän keinoja kuin yrityksillä. Jotenkin on tullut sellainen
käsitys, että päättäjät haluavat alueiden käyttöoikeuden sille, joka
pystyy eniten maisemaa muokkaamaan ja suurimmat rakennukset rakentamaan.
Hyvää tekstiä melkein samasta
aiheesta kirjoitti Rantapohjassa viikolla 17 ässakurvin äkisijä. Ihmetteli mihin kaikki takavuosien hank-

keet Haukiputaan Virpiniemessä
kaatuivat ja miksi ne samat hankkeet saadaan Oulussa toteutettua,
vaikka kaikki ympäristötekijät puhuivat selvästi Haukiputaan puolesta. Saattaa olla Asennemuutoksen paikka, sillä oikealla asenteella
saadaan rakennettua vaikka teatteri
mereen ja syväsatama kuivalle
maalle, ei siinä mitään yliluonnollista voimaa tarvita.
Onneksi sitä Asennetta on Virpiniemenkin kehittämiseksi pikkuhiljaa löytynyt ja sopii toivoa, että
alueen kehittymisen myötä kaikille
Haukiputaalaisille harrastejärjestöille, jotka pystyvät hyödyntämään
tätä terästehtaan- ja yliopiston rakentamiselta säästynyttä luonnonkaunista paikkaa, löytyy sieltä tilaa toimia.
Jari Ylönen

Satama- ja laituripaikkoja
Haukiputaan kunta
Kunnalliset satamat:
-Kiviniemi
-Martinniemi
-Häyrysenniemi
Ympäristöpalvelut
puh. 8874 364
Pasi Haapakangas
puh. 0400-183 767
Tiedustelut ja laskutus:
Helena Mustakangas
puh. 8874 103

Haukiputaan
Telakkayhdistys ry.
Santaholma, Proomupuisto
Viinamäki Risto
puh. 5472 011
tai 0400-180973

Venepaikkatiedustelut
Villenniemen venesatama

Koljun venesatama

Häyrysenniemi, Villentie 210
Katiska Heikki
puh. 5471 327

Halosenniemi
Lepikkö Veikko
puh. 5400 818

Huom! Venepaikkoja rajoitetusti vapaana.
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Veneilyajatuksia etelän
vareksen vinkkelistä
Kesällä 2004 minulla oli onni
saada osallistua tyttärieni kanssa
parina päivänä Haukiputaan Pursiseuran jollakouluun Halosenniemen
Koljussa. Tapahtui tavallaan ympyrän sulkeutuminen. Olinhan itse
ensimmäisten joukossa opettelemassa purjehdustaitoja aloittelevan
Putaan Purren juniorina. Tämä tapahtui 70-luvun alkuvuosina ja
myöhemmin olin mukana vetämässä jollakouluja ja opparikerhoja 80luvulle saakka. Seuratessani innostuneiden lasten purjehdusta, hyvien vetäjien ohjaamana, nousi mieleeni monenlaisia ajatuksia, joita
tässä on tilaisuus hieman jäsennellä.

Junioritoiminnan pitkä
jänne
Veneily
on
ollut
aina
Haukiputaalla osa suuren ihmisjoukon arkea. Meren kanssa on osattu
elää ja sitä on kunnioitettu oikealla
tavoin. Veneen käsittelyyn ja
säähavainnointiin liittyvät tärkeät
taidot ovat siirtyneet perimätietona sukupolvelta toiselle. Tätä
samaa perimätietoa ovat olleet
myös lähivesien kivien ja karikoiden sijainnit.
Tämän päivän veneilyn luonne
on muuttunut vuosikymmenten takaisesta. Huviveneet ovat lisääntyneet, veneet ovat kasvaneet, ja tekniikka kehittynyt. Veneissä on
yhä useammin mahdollisuus asua
ja niillä voi tehdä pitkiäkin matkoja. Perimätiedon rinnalle ovat tulleet vaatimukset hyvien merimiestapojen ja vesiliikennelain tuntemuksesta, navigointitaidoista puhumattakaan.
Veneseuran
junioritoiminnan
merkitys veneilijöiden kasvattajana
ja veneilykulttuurin kehittäjänä on
valtavan suuri. Osalle osallistujista
jollakoulut jäävät mukaviksi muistoiksi ja kokemuksiksi. Toisille
veneilystä muodostuu elinikäinen
harrastus.
Harrastus, jossa on
mahdollisuus kasvaa ohjatusti niihin vaatimuksiin, joita nykyinen

veneilykulttuuri edellyttää.
Itse asustan pienessä purjeveneessäni perheeni kanssa vuosittain
yleensä noin kuukauden yhtämittaisesti. Purjehdusmaileja kesäloma-reissulla tulee yleensä noin 400
– 600 riippuen keleistä ja innosta
purjehtia. Tämän päälle tulevat tietysti viikonloppu– ja päiväreissut.
Aina pitää oppia ja opetella lisää,
mutta perusteet purjehdukseen,
väistämissääntöihin sekä hyviin
merimiestapoihin
olen
saanut
juniorivuosina Putaan Purressa.
Sen mahdollisuuden antoivat ne ihmiset, jotka vetivät junioritoimintaa 70-luvulla. Ja vieläpä
rohkeasti purjehdustoimintaa, vaikka purjeveneet eivät Haukiputaalla
tuohon aikaan järin yleisiä olleet.
Samoin tämän päivän junioritoiminnalla luodaan pohjaa tulevaisuuden veneilykulttuurille. Saattaa
porukasta tietysti nousta tasokkaita kilpapurjehtijoitakin. Sehän on
hienoa jos näin käy. Ehkäpä tärkeämpi tehtävä junioritoiminnalla
on kuitenkin taitavan, luontoa ja
toisia veneilijöitä kunnioittavan
veneilijäsukupolven kasvattajana.
Tämän päivän työn tulokset nähdään usein vuosien, ehkäpä
vuosikymmenienkin kuluttua.

Seura on mahdollistaja
Pääkaupunkiseudulla asuvana en
voi kuin ihailla, sitä hinta- laatusuhdetta, jolla Haukiputaan Pursiseura tarjoaa kuntalaisille ja
jäsenistölleen mahdollisuuden harrastaa veneilyä, sekä lapsille mahdollisuuden tutustua veneilyyn.
Kesällä 2004 seura järjesti lapsille ja nuorille useampia jollakouluja tarjoten jollakaluston käyttöön
ilman osallistumismaksua.
Tämä mahdollistaa sen, että suuri
joukko lapsia ja nuoria voi kokeilla
harrastusta, vaikka perheessä ei ole
ennestään veneilytraditiota. Harvalla on mahdollisuus tai halua
hankkia lapselle jollaa aivan kokeilumielessä ja vieläpä opastaa lasta
asiantuntevasti apuveneestä.

Halvin jollakoulu, jonka olen
pääkaupunkiseudulta
löytänyt
maksaa yli 100 euroa. Tämä on jo
melkoinen kynnys lähteä kokeilemaan, olisiko tämä lapselle sopiva
harrastus. Varsinkin, jos veneilyharrastus ei ole jo ennestään perheen harrastuksena.

Vastinetta jäsenmaksulle
Täältä etelän variksen näkökulmasta katsottuna pyörivät veneilyseurojen jäsenmaksut myös aivan
eri mittakaavoissa. Ovathan jäsenmaksut täällä noin kymmenkaksikymmentäkertaisia Haukiputaan Pursiseuran jäsenmaksuun
nähden. Jäsenedut seuroissa ovat
kutakuinkin
samanlaisia.
Iin
Röyttän veroista tukikohtaa, jossa
on myös mahdollisuus majoittua
sisätiloissa ympäri vuoden, ei kuitenkaan monellakaan seuralla ole
täälläpäin jäsenistölleen tarjota.

Kunniaa vapaaehtoisille
Haukiputaan Pursiseura tekee
todella arvokasta työtä veneilykulttuurin, sekä samalla koko
Haukiputaan vesielementtiin liittyvän imagon edistäjänä. Vapaaehtoisvoimin tapahtuva seuratyö saa
aivan liian harvoin kiitosta kansalaisjärjestöissä. Tämän jutun myötä haluan kiittää Haukiputaan
Pursiseuraa ja sen edeltäjää Putaan
Purtta sekä kaikkia niitä ihmisiä,
jotka tekevät ja ovat olleet tekemässä pyyteetöntä vapaaehtoistyötä vuosien varrella. Mahdollistihan se minulle aikoinaan tutustumisen purjehduksen maailmaan.
Se on maailma, jossa elän tänäkin
päivänä, vaikkakin muualla kuin
Haukiputaalla. Siksipä ulkopaikkakuntalaisena jäsenenä nostan ylpeänä Haukiputaan Pursiseuran lipun
s/y Pulliaisen lipputankoon juhlapäivinä.
Pekka Väänänen

Etelän vares miehistön jäsenenä Espoo-Suursaari racessa. Purjehtiminen heikolla tuulella on taidetta
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Junnuteema I /
Vesipelastus-harjoitus
Oulun seudun veneilyseurojen
yhteinen koulutustilaisuuksien sarja avattiin Vesipelastusharjoituksella torstaina 14.4.2005 Vesi-Jatulissa, Haukiputaan Pursiseuran toimiessa tilaisuuden isäntänä.
Vesipelastusharjoituksessa harjaannutettiin seurojen ohjaajia ja
purjehtivia lapsia toimimaan nopeasti ja oikeilla menetelmillä, mikäli
joko purjehduskumppani tai purjehdusharjoituksiin osallistuva lapsi
joutuu vedenvaraan.
Harjoitusrasteihin kuului pelastushyppy, vedenalla toimiminen
sekä uhrin sukeltaminen ja kuljettaminen, heittoliinalla ja pelastusrenkaalla pelastaminen sekä vedestä nosto.
Vesi-Jatuli on osoittautunut hyväksi paikaksi järjestää veneilyyn
liittyviä teemapäiviä ja siksi tämä

Oulun seudun veneilykerhojen
kanssa järjestetty tapahtuma ei
suinkaan ollut lajissaan ensimmäinen, jonka toteutimme yhteistyönä
uimahallin osaavan henkilökunnan
kanssa.
Tuttu ympäristö, hyvät välineet,
sekä henkilökunta, jonka ammattitaitoon olemme oppineet luottamaan, ovat perusedellytyksiä onnistuneen pelastusharjoituksen läpiviemiselle. Siihen vielä innostuneet junioriohjaajat ja joukko iloisia
lapsia, niin helppoa on onnistuminen.
Kaikkiaan neljästä seurasta oli
yhteensä 19:sta ohjaajaa ja junioria
mukana, vuoroin pelastajana tai
pelastettavana. Myös pelastet-tavaksi joutuneella on hyvä olla perustiedot oikeasta toiminnasta, jotta hän osaisi tehdä pelasta-

Junnu-CUP
cup kisapvm
1
ke. 8.6.2005
2
ke. 15.6.2005
3
ti. 28.6.2005

järjestäjä
OM/OPS/OTPS
OM/OPS/OTPS
Haukiputaan Pursiseura

4
5
6
7

Kellon Vene
Varjakan Vene
Patelan Venneilijät
OM/OPS/OTPS, CUPin

ti. 26.7.2005
ke. 3.8.2005
la. 13.8.2005
ke. 24.8.2005
päätöskilpailu

Päättäjäiset la. 3.9.2005 Virpiniemen Urheiluopistolla
Ajatuksemme on, että Oulun lähiseudun seurat
voisivat tuoda releensä OM/OPS:N rantaan
Johteenpookiin maanantaina 6.6.2005 ja osallistua
yhteiseen treeni-iltaan maanantaina. He voisivat
jättää kamat rantaan, osallistua keskiviikkona
ensimmäiseen cup-kisaan ja seuraavalla viikolla
sama juttu: maanantaina harkat, keskiviikkona
kisat.
www.haukiputaanpursiseura.fi

misestaan helpompaa ja ennen
kaikkea myös pelastajalleen mahdollisimman turvallista. Tavatontahan ei ole, että myös pelastamaan
varomattomasti rientänyt saattaa
kohta olla pelastettavana.
Myös useita junioreiden vanhempia osallistui harjoitukseen,
turvaamalla lasten toimintaa, sekä
osallistumalla rastien ylläpitoon
esimerkin näyttäjinä ja oikean suoritustavan valvojana. Toivommekin
tämän vanhempien joukon vievän
opittuja taitoja omissa seuroissaan
eteenpäin sekä mainostamaan tätä
vuosiohjelmaamme otettua Pelastusharjoitusta, niin että seuraavalla
kerralla meillä on entistä suurempi
joukko lapsia koulutettavana.

Junnuteema II /
Kilpapurjehdus
Junnuteema II kohdennettiin
Optimistijollilla jo purjehtineille ja
Zoom8 purjehtimisen aloittaville.
Seelarissa lauantaina 23.4.2005
järjestettyä tilaisuutta isännöivät
Oulun Merenkävijät ja Oulun Työväen Pursiseura.
Paikalla oli kymmenkunta junioria ja ihan mukavasti myös junioreiden vanhempia sekä seurojen
toimihenkilöitä. Koulutuksen sisältö oli erittäin kiinnostavaa ja kouluttajat todella myös osasivat asiansa. Aamu yhdeksältä alkanut tilaisuus kesti ruokataukoineen liki
neljään, mutta yhtään haukotusta
tai kärsimätöntä kommenttia en salista kuullut koko aikana.
Aamupäivällä käsiteltiin yleisiä
kevytvenepurjehdukseen ja kilpailemiseen liittyviä asioita, kuten
veneluokkia, luokkaliittoja, kilpailuihin osallistumista ja kilpailuvarusteita. Myös Oulun seudun
Juniori CUP 2005 esiteltiin.
Lounaan jälkeen siirryttiin jo
varsinaiseen ytimeen, eli kilpapurjehduksen anatomiaan.
Kilpapurjehduksessa on omat
sääntönsä, joilla säädetään mm.
väistämisestä, merkkitilanteista, lipuista startissa ja kaikki nämä
säännöt tulee jo junioripurjehtijan
tuntea.

Tietoa saatiin myös kilpailuihin
valmistautumisesta, ihan evästarpeiden valintaohjetta ja ennakkotankkausta sekä rata-alueelle siirtymistä myöten.
Taktiikkakin sai oman osuutensa, sillä toisia kilpailijoita on syytä
tarkoin seurata, eikä kaikkia omia
havaintoja kannata heti paljastaa
kilpakumppaneille. Löytääkö joku
poikkeavia virtauksia rata-alueelta,
kääntyykö tuuli, onko näistä ilmiöistä haittaa vai hyötyä omalle
suoritukselle? Mitä kannattaa tehdä lähtöjen välissä ja mitä ei missään nimessä kannata tehdä… siinäpä sitä miettimistä, mutta onneksi aktiivisen junioripurjehtijan
ei tarvitse kaikkea ihan itse pohtia
tai kokemuksen kautta tiedokseen
hankkia. Sitä vartenhan ovat nämä
veneilyseurojen koulutustilaisuudet, että nuoren purjehtijan tietä
tasoitetaan, antamalle heille tiedoksi kaikki tarpeellinen, mitä edelliset
purjehtijapolvet ovat kilparadoilta
saaneet ammennettua. Suosittelen
vilpittömästi kaikille kevytvenepurjehtijoille osallistumista tällaisiin koulutustilaisuuksiin. Jollan
parempi hallinta takaa varmasti
suuremman nautinnon, vaikka sillä
ei kilparadalla viilettäisikään.

HaPS
Toimiva pursiseura
veneilee, retkeilee ...
tule mukaan !
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Purjehtijaliiton aluetapaaminen
Oulussa 6.4.2005, OTPS Seelari
Purjehtijaliiton aluetapaaminen
Oulun Työväen Pursiseuran tukikohdassa Seelarissa houkutteli paikalle suuren joukon aktiivista
veneilyväkeä koko Perämeren alueelta.
Puheenjohtaja Kurre Lönnqvist
avasi tilaisuuden kertomalla aluetapaamisten tavoitteet Purjehtijaliiton näkökulmasta ja ilahduttavan
samansuuntaiset
tavoitteet
oli
myös paikalla olleiden purjehdusseurojen edustajilla. Tästä oli hyvä
jatkaa vilkasta vuoropuhelua.
Seuraavaksi puheenvuoron sai
Purjehtijaliiton Urheilu- ja lajijohtaja Märt Loog.
Märtin hyvästä ulosannista huolimatta,
sai
yleisö
hänet
keskeytettyä moneenkin otteeseen,
esittääkseen tarkentavia kysymyksiä tai kommentteja oman alueemme näkökulmasta.
Hyvin pian päästiinkin yhteisymmärrykseen toimenpiteistä, joita
tarvitaan mm. alueemme kevytvenepurjehtijoiden valmennuksen
kehittämiseksi.
Tietyn tason saavuttamisen jälkeinen hetkittäinen paikalleen juuttuminen, josta helposti seuraa
myös turhautumisen tunne, oli
myös Märtille tuttu tunnetila, sillä
riittävän tasokkaan valmennuksen
saattaminen kaikkien harrastajien
ulottuville on ongelma, jonka kanssa hänkin on joutunut kamppailemaan.
Oulun talousalueen seurat ovat
jo tehneet yhteistyösopimuksen,
alkavaa purjehduskautta silmälläpitäen, jonka mukaan kaikki seurojen
jollapurjehtijoille järjestämät harjoi-

Pirkko Patja

tukset ja koulutustilaisuudet ovat
avoimia muidenkin purjehdus/veneily seurojen jäsenille. Näin saadaan aikaiseksi riittävän suuria
valmennusryhmiä, jolloin harrastajat voidaan tarvittaessa jakaa useampaan tasoryhmään ja antaa kullekin ryhmälle juuri sopivantasoista koulutusta. Suurempien
ryhmien ansiosta myös palkattujen
valmentajien/ohjaajien käyttäminen
tulee taloudellisesti järkevämmäksi
ja yleensäkin mahdolliseksi.
Kenttäpäällikkö Pirkko Patjan
kanssa keskusteltiin aluksi materiaalista, jota seurat voivat liitolta
hankkia, koulutustoiminnan tueksi.
Samalla
seurat
kertoivat
kalustostaan,
jolla
purjehduskoulutusta annetaan. Esimerkiksi
Zoom8 jollia saadaan vesille pitkälti toistakymmentä ja Optimistijollia löytyy useampi kymmenen.
Tähän sitten päälle yksityisten
omistamat jollat ja ollaan ihan
kunnioitettavissa kappalemäärissä..
Myös menestyviä E-jolla purjehtijoita täältä löytyy, mutta pienemmistä harrastajamääristä ja osin
kalliimmasta kalustostakin johtuen
ei seurojen viimeaikainen panostus
E-jolla purjehtijoihin ole riittänyt
kasvattamaan laivastoa toivottuihin
mittasuhteisiin, jotta riittävän korkeatasoisen valmennuksen saatavuus olisi turvattu.
Aluetapaamisen ehkä tärkeimmäksi anniksi jäi lupaus koulutuksen ja valmennuksen lisäämisestä
alueellamme, mikäli täällä ollaan
edelleenkin aktiivisia. Ja mikä ettei
oltaisi.

Purjehtijaliiton puheenjohtaja Kurre Lönnqvist ja veneilyseurojen edustajia.

Märt Loog

www.haukiputaanpursiseura.fi
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Seuran logolla varustettu laadukas
Fleece jäsenille!
Hannan ja Iinan yllä punainen,
Arilla vaaleansininen (Royal)
ja Annalla tummansininen
(Navy).
Valikoimassa on vielä tummemman punainen (Grimson)
sekä musta.
Lasten senttikokojen hinta
28 euroa ja aikuisten koot 33
euroa/kpl, suuremmissa erissä
tilattuna.
Fleecetilaukset Sirpa Sillankorvalle 050 3282794.

KAL
USTEET
KALUSTEET

VAIKKA

VENEISIIN

www.haukiputaanpursiseura.fi
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Pilkkimisen salat
Yliopiston Kalataitajat Ry:n
väki oli 2.4.2005 Röytän majalla
esittelemässä pilkkivälineitä ja
erilaisia pilkintätekniikoita. Vaikka tuuliolosuhteet eivät suosineetkaan (noin 12-14m/s luoteen ja pohjoisen välistä) tapahtumaa, oli paikalla ihan mukavasti väkeä. Jäätäkin oli jo
suunnilleen kairan mitta, joten
alkutalven heikko jäätilanne oli
korjaantunut talven aikana. Siinäpä oli hyvä hankkia lämmintä,
uutta reikää kairatessa, jos
navakka tuulenvihuri meinasi
jäsenet välillä kangistaa.

Kalustoesittely
Tilaisuus aloitettiin kalustoesittelyllä majan ruokasalissa ja
aikamoinen valikoima välineitä
näytti ”himopilkkijän” pakkiin
kuuluvan. Runsaasta valikoimasta huolimatta, ei pilkkiharrastuksen aloittamiseen tarvita
suuria pääomia. Näytti useam-

man kouluttajan käteen, myöhemmin jäällä heidän suoritustaan seuratessani, istua parhaiten noin 2-3• hintainen pilkkivapa. Mistään välineurheilusta
ei pilkkimisessä siis ole kyse.

silla tai jalan, täytyy riittävästä
nesteytyksestä
ja
energian
saannista
huolehtia,
jotta
kotimatkakin sujuisi mukavasti.

Mitä muuta tarvitaan?

Pilkkiminen kuuluu olevan samanlainen herrasmieslaji, kuin
purjehduskin, joten saaliilla ei
pidä turhaan kerskuman. Röyttänsalmesta kuitenkin pikkuahventa tuli, mutta pääosan
energiantarpeestamme tyydytimme, ennakkoarvioista poiketen, grillimakkaralla. Makkaraa
sitten hupenikin, peräti kaksi
muovikassillista ja sinappia
meni melkein kilo.
Ei se pilkkiminen sentään niin
raskasta ollut, mutta saimme
vieraaksemme myös Heiton
Hiihtokoululaiset ja hyvässä
seurassa sitä pakkaa ruokaakin
kulumaan.
Pursiseuralaiset
esittävät
suuret kiitokset kalataitajien
aktiiveille, saamastaan opastuksesta pilkkimisen saloihin. Kalataitajien toiminnasta kiinnostuneet voivat käydä tutustumassa
heidän kotisivuihinsa osoitteessa: www.kalataitajat.com

Lämmin vaatetus ja hyvät jalkineet ovat tietysti perusedellytyksiä, jotta hommasta voi oikeasti nauttia. Nämä varusteet
kuuluvat joka tapauksessa jokaisen Suomalaisen ulkonaliikkujan perusvarustukseen, joten
harva niitä ostaa pelkästään
pilkkimistä silmälläpitäen.
Jonkinlainen
istuinalusta,
vaikkapa reppujakkara, on myös
hyvä olla mukana. Lämmintä
juotavaa ja pikkupurtavaa on
syytä pakata mukaan, sillä hyvän ottipaikan löydyttyä voi
pilkkijä viihtyä jäällä ennakkoon
arvioitua pidempään ja koska
liikkeellä ollaan useimmiten suk-

Purjehduskoulutusta
Haukiputaan Pursiseura on tehnyt sopimuksen purjehduskoulutuksesta Kemin Pursiseuran koulun kanssa. Purjehdus
kurssille mahtuu 15 ensiksi ilmoittautunutta ja kurssi käynnistyy,
mikäli sille ilmoittautuu vähintään 8 kurssilaista. Teoriajaksolle
mahtuu osallistujia rajaton määrä ja siitä peritään maksua ainoastaan 15e/osallistuja, jotta kouluttajien matka- ja majoitus kulut
saadaan katettua.
-suoritettava kurssi on purjehtijakurssi, jonka kesto yht. on n. 30h
-teoriaosuus, n. 10 h, suoritetaan 13-14/5 Haukiputaalla
-käytäntö, n. 30 h, Kemissä 10-13/.6 KPS:n veneillä
Teoriakoulutus annetaan Virpiniemen Liikuntaopistolla
13-14.5 pe 18-21, la 9-16.
Kemin osuus hoidetaan paikallisilla veneillä, joihin on mahdollisuus majoittua kurssin ajaksi, pe 9/6- su 12/6. Aloitus perjantaina
n. 18 ja päätös sunnuntai iltana.
Kurssi on virallinen purjehtijaliiton kurssi ja siitä saa
todistukseksi Purjehtijan Suorituskirjan.
Kurssin hinta on noin 170e, riippuen osanottajien määrästä.
Hyvänä apuna kurssilla on kirjanen Purjehduksen opas, jota saa
tilata Purjehtija liitosta.

Haukiputaan
Pursiseuran Seurainfo
Haukiputaan Pursiseura (HaPS) järjestää Seurainfo-tilaisuuden
tuoreille jäsenilleen sekä jäsenyydestä kiinnostuneille, Jatulin takkahuoneessa torstaina 12.5 klo 19.00 alkaen. Tilaisuuteen ovat luonnollisesti tervetulleita kaikki seuramme jäsenet, jotka haluavat vaihtaa kuulumisia nykyisten toimihenkilöidemme kanssa.
Tarkoituksena on madaltaa jäsenten kynnystä osallistua seuran
päivittäiseen toimintaan ja markkinoida samalla seuran monipuolisia
palveluita, jotka ovat kaikkien seuralaisten käytettävissä.
Takkahuoneessa ja aulassa on nähtävillä seuran kalustoa, historiaan liittyviä valokuvia ja muuta toimintaamme liittyvää materiaalia.
Ja toimintaa esittelemässä on junioreita, vähän varttuneempaakin väkeä, katsastusmies sekä seuran hallituksen jäseniä. Nähtävää ja kuultavaa on siis kaiken ikäisille.

www.haukiputaanpursiseura.fi

Tuliko saalista?

Palonilmaisin,
kaasuhälytin
ja septitankki
Katsastusmiehen kuumat
vihjeet tulevalle veneilykaudelle:
Makuutiloilla varustetuissa
veneissä tulee olla palonilmaisin.
Veneisiin, joissa on nestekaasulaitteita, suositellaan
kaasuhälytintä.
Muistakaa, turvallisuus on
tärkeintä!
Luontoakin on hyvä
suojella!
Vesi-wc:llä varustetuissa
veneissä tulee viimeistään
vuonna 2005 olla käymäläjätesäiliö (septitankki) ja
imutyhjennysvarustus.

Tilaa katsastus ajoissa!
Veneiden katsastus on
suoritettava kesäkuun
loppuun mennessä
Katsastusmiehemme:
Kauko Liedes
p. 0400-181859
Jari Luokkanen
p. 0400-341837
Reino Ruuska
p. 040-7557464
Immo Teräsmö
p. 5471 441
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Hoida purjeitasi
oikein...
Tunnettu purjeiden valmistaja WB-Sails suosittelee
purjeiden hoito-ohjeeksi
seuraavanlaista menetteleyä...
Rullapurjeiden käsittely
ja hoito
Sinä, joka olet vallinnut rullapurjeen veneeseesi, jotta purjeestasi olisi sinulle hyötyä ja
iloa pitkään, ota huomioon seuraavat seikat purjeen käsittelyssä.

Purjeen rullaaminen
Älä rullaa purjetta liian tiukalle säilytyksen ajaksi, koska se
voi aiheuttaa pysyviä ryppyja
kankaaseen. Päästä purje lepattamaan mahdollisimman lyhyeksi aikaa ja estä skuutilla purjeen
kulman rajuja liikkeitä.

Säilyttäminen rullattuna
Purje on aina suojattava UVsäteilyltä. Purjeeseen kiinnitetty
UV-suojakangas ajaa asian. Pitkäaikaiseen säilytykseen suosittelemme genuasukkaa. Se suojaa purjetta myös ilmansaasteilta. Kuivaa purje ennen pitkäaikaista säitytysjaksoa, jotta hometta ei pääse syntymään
purjeeseen. Vältä kuitenkin purjeen lepattamista.

Talvisäilytys
Anna purjeen kuivua kunnolla. Laskosta purje löyhästi
levein laskoksin.Alä runno
purjetta liian pieneen tilaan.
Pidä huoli siitä, että purjetta ei
säilytetä paikoissa, joissa sen
päällä istutaan tai kävellään.
Purjeiden säilytyspaikassa on
syytä olla hyvä ilmastointi kos-

teuden ja homehtumisen estämiseksi.

Suojaa purje
Ennen kuin nostat purjeen
ensi kertaa, tarkasta veneestä,
rikistä kohdat, jotka voivat osua
purjeeseen ja aiheuttaa kulumia.
Teräviä kohteita ovat esim.
saalinkien päät, spinnuhelat,
kaiteet ym. Nämä on syytä
esim. teipata piiloon. Saalinkien
kohdat voidaan purjeessa vahvistaa erillisellä kankaalla: Merkitse saalingin paikka skuutattuun purjeeseen ja asenna esim.
liimakangas l. insignia siten,
että 3/4 osaa siitä on merkin
alapuolella. Asenna suoja molemmille puolille. Näin voidaan
käsitellämyös muut "riskikohdat" purjeessa.

Purjeen nostin
Nostimen kireydellä säädät
purjeen muotoa. Mitä kireämpi
nostin, sitä edemmäksi muoto
siirtyy purjeessa. Kireä etuliikki
vähentää myös poikittaisryppyjä, joita ilmaantuu varsinkin
reivattaessa. Etuliikin jännitystä
on syytä vähentää, kun ei
purjehdita, sillä muuten kangas
saattaa venyä ja purjeen muoto
kärsiä.

Home
Laminoitujen
kankaiden
Mylar-kalvo estää kankaan
"hengittämisen" ja
kosteutta
saattaa kertyä rullatun purjeen
sisään. Lämmin ja kostea ympäristö on otollinen homesienten
kasvulle. Vaikka purjekankaat
on homekäsitelty, näissä oloissa
ei kokonaan voida välttyä
homeen esiintymiseltä. Varsinkin iäkkäämmät purjeet ovat
riskiryhmässä.

Purjeen käyttö
Purje kannattaa "sisäänajaa".
Se tarkoittaa sitä, että purjetta
käytetään muutaman tunnin
ajan kevyehköissä tuulissa, so.
4 m/s. Tänä aikana kankaat ja
saumat rasittuvat tasapuolisesti ja asettuvat kohdalleen.
Purjeen muoto säilyy pidempään
hyvänä.
Noudata
purjeelle
annettua
tuulirajoitusta so. pienennä
purjetta, kun tuuliraja saavutetaan.Vendoissa vältä purjeen
painumista saalinkeja vasten
päästämällä skuutti ajoissa.

Korjaukset
Tarkasta purje joka kerta ennen rullausta. Vauriot kankaassa, saumoissa ja liikeissä huomaa parhaiten silloin, kun purje
on vedossa. Sama rutiini kannattaa tehdä myös muille
purjeille. Korjaa vauriot liimakankaalla, (lankaa ja neulaa voi
myös käyttää) ja jos vaurio on
merkittävä, toimita purje ensi tilassa ompelimoon korjattavaksi.
Insignia kuuluu jokaisen purjeveneen "ensiapupakkaukseen"
ja sitä saa ostaa mm. WBSailsilta 120 cm leveänä kankaana.

Pesu ja puhdistaminen
Pese purjeesi. Suolavesi on
purjekankaiden vanha vihollinen. Purjeet kannatta silloin tällöin huuhdella makealla vedellä.
Rasva- yms tahrat poistetaan
käyttäen mietoa pesuainetta tai
liuotinta ja pehmeää harjaa vain
tarpeelisella alueella.Home kasvustot, (tummat/harmaat täplät)
harjataan kuivalla harjalla pois.
Jäljelle jääneeseen homeeseen
puree 1%:n klooriliuos. Peitä
alue liuoksella ja huuhdo purje
parin tunnin kuluttua käyttäen
makeaa vettä runsaasti. Omatoimiseen purjeiden pesuun
voit käyttää apuna esim. ns.
kevytpeitteitä, joka levitetään
pihamaalle, purje sen päälle ja
sitten pesuliuos sumutetaan
purjeelle ja vaikka suihkuletkulla sitten huuhdellaan purje
puhtaaksi. Purjeen kuivattaminenonnistuu vähätuulisella ilmalla, vaikkapa pyykkinarulla...
Huomio, Huomio !!! Älä käytä klooria Spinnuihin eikä
Kevlar-purjeisiin.

Lopuksi
Noudattamalla näitä ohjeita,
arvokkaat purjeesi säilyvät
käyttö-kelpoisina pitkään. Purjeiden huoltoa ja korjauksia
koskevissa asioissa älä epäröi
ottaa yhteyttä ompelimoihimme.
Purjeneulomot antavat mielellään neuvoja esim. oikean ensiavun antamiseksi purjeille sekä
arvioita tarvittavista jatkotoimenpiteistä.
Suotuisia tuulia toivottaen,
WB-Sails:n purjeentekijät ja
Knaapi
www.haukiputaanpursiseura.fi
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Purjehdus on hauskaa!
Haukiputaan rannat ja merenlahdet tarjoavat erittäin hyvät mahdollisuudet
purjehdusharrastukseen. Edes oma vene ei ole välttämätön, sillä juniorityötä tekevillä
pursiseuroilla on yleensä omaa kalustoa, jolla tuntumaa merelliseen
harrastukseen voi lähes olemattomin kustannuksin hakea.
Veneilyseuroissa onkin yhä kasvava määrä jäseniä, jotka eivät
omista ikiomaa venettä. Tärkeintähän onkin harrastaminen ja yhdessäolo, koko perheelle tärkeän lajin
parissa. Oikein kuuman purjehduskipinän syttyessä riittää kevytveneluokissa puuhaa koko perheelle, sillä Oulun seudulla riittää tasokkaita kilpailuja jo junioriikäisillekin, ihan kiertää asti.
Kiihkeimmillään
kevytvenepurjehdus on urheilulaji, joka vaatii
taitajaltaan hyvän fyysisen kunnon
lisäksi taitoa käsitellä urheiluvälinettä – venettä, ymmärtää jatkuvasti muuttuvaa ja joka kerta

erilaista suoritusympäristöä – tuulta
ja aaltoja, ja selvitä kamppailusta
toisia samaa lopputulosta tavoittelevia kilpailijoita vastaan – taktiikkaa ja voitontahtoa.
Toki kevytveneilyssä on tilaa
myös kiireettömille nautiskelijoille,
jotka antautuvat leppeän tuulen vietäviksi – ilman kelloa tai päämäärää
– paljaat varpaat veneen partaalle
nostettuna – lippalakin lippa silmillä, liialta auringolta suojaamassa.

Milloin optimistijolla?
Optimistijollalla pääsee oppimisen alkuun jo 7 – 8-vuotiaana,
perusedellytyksenä on ainoastaan
uimataito ja riittävä kiinnostus liikuntaan. Oppareissa riittää haastetta vielä 14–15 vuotiaaksi, aina kansainvälisellä tasolla saakka.
Nuoren mittasuhteiden muuttuessa Optimistijollan kannalta epäedullisiksi, siirrytään jo luontevasti
Zoom8 jolliin, joilla mieluiseksi tul-

lutta harrastusta on helppo jatkaa
– ilman ylivoimaisen suurta, kynnystä teknisten ja taktisten taitojen suhteen. Mitä nyt vaan vauhti
vähän kasvaa ;-)
Totta puhuen, kyllä se veneluokan muutos johtaa aina siihen,
että olet ominaisuuksiesi kannalta
aina pikkuisen alakynnessä, muihin luokassa jo pidempään
purjehtineiden rinnalla. Mutta siinä se idean ydin ehkä onkin, sillä
purjehdus tarjoaa jatkuvasti uusia
haasteita, mikäli niin haluaa.

Milloin E-jolla
Painon noustessa 60 – 65 kg
tietämille ja fyysisten ominaisuuksien muutoinkin kehittyessä, voidaan jo siirtyä huomattavasti vaativampiin kevytveneisiin – esimerkiksi E-jollaan. Täysimittaisen kisan läpivieminen E-jollalla vaatii
enemmän fyysistä voimaa ja
hiottua tekniikkaa, mutta kyllä
sen ominaisuuksista voi hetkittäin
nautiskella pienempikin purjehtija.
Mieleeni on iäksi painunut alle
40 kiloisen purjehtijanalun ilme,
kun rannalta yritin opastaa tätä
hurjapäätä, joka oli vesillä nopeasti vahvistuvassa tuulessa ja kiisi
E-jollalla vaahtopääksi kasvaneen
aallon – oikean ärjänteen laella.
Pojan paino kävi tuulessa varsin
vähäiseksi ja hänen täytyi jo roikkua puolittain jollan ulkopuolella,
pitääkseen
jollansa
pystyssä.
Minä koetin neuvoa, että löysää
hyvä mies vähän skuuttia, saadaksesi pääsi pois vedestä. Tähän
sain vastauksen, ettei niin voi tehdä, sillä silloin vauhti hidastuu.
Vauhdin hurmasta huolimatta
ovat
tapaturmat
purjehdusharrastuksessa suhteellisen harvinaisia. Kilpailuissakin on aina oltava riittävästi turvaveneitä, jotta
sään muuttuessa liian epäedulliseksi, saadaan kaikki kilpailijat
nopeasti suojaan. Lisäksi harjoitukset suoritetaan suojaisilla vesillä, eikä luonnon voimaa tarpeettomasti uhmata.
Haukiputaan Pursiseura ottaa
mielellään uusia jäseniä, jakamaan
mieleenpainuvia
kokemuksia
veneilyharrastuksen parissa, hyvässä ohjauksessa ja turvallisessa
ympäristössä.
Jari Ylönen
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Zoom – nuorison suosikki
Zoom8-jolla on suunniteltu ja
kehitetty Suomessa. Tavoitteena
suunnittelijoilla oli tehdä vene, joka
helpottaisi siirtymistä optimistijollasta suurempiin veneluokkiin. Veneen kehittely aloitettiin siten, että
ryhmä nuoria purjehtijoita kertoi,
millainen heidän mielijollansa olisi.
Huomio näissä toiveissa kiinnitettiin erityisesti jollan runkolinjaan,
purjemuotoon sekä turvallisuuteen.
Toiveista huomattiin, ettei kukaan
ollut kuunnellut nuoria vuosikymmeniin ja tarve muutoksiin oli suuri. Näitä ajatuksia alkoi koota
laivasuunnittelija DI Henrik Segercrantz.
Nykyaikaisen tekniikan avulla
hahmottui täysin uusi junioripurjejolla, jonka ominaisuudet vastaavat
nykypäivän vaatimuksia. Muodostui sulavalinjainen, helposti plaaniin nouseva runko ja ergonomisesti toimiva kansi hyvin, levein istumapinnoin. Purje ja masto kehitettiin EXEL:in ja DOYLE:n kanssa
yhteistyössä. Köli- ja peräsinvalmistajaksi kiinnitettiin maailman
tänään ehkä arvostetuin alan yritys
E&V FOILS. Heloitus on osittain
RONSTAN:lta Australiasta
ja
RWO:lta Englannista.
8
Ensimmäisen Zoom -jollan valmistuttua aloitettiin kolme vuotta
kestänyt testausvaihe. Jollaa kokeilivat sekä aloittelevat että huippupurjehtijat, kevyet ja painavammat.
Heiltä saadun palautteen perusteella tehtiin vielä muutoksia kannen
rakenteisiin, lähinnä istumismukavuuteen vaikuttaviin sivukansien
muotoihin sekä varusteiden laatuun
ja hallittavuuteen.
Kaiken ollessa toivomusten mukaista aloitettiin Master-muottien
valmistus syksyllä 1993. Muotit
valmistuivat kesäksi 1994 ja ensimmäiset Zoom8-jollat irrotettiin
uusista muoteista samana kesänä.
Nyt jolla on lujittanut asemansa

kansainvälisenä jollaluokkana ja tulokset kertovat nuorison kasvavasta kiinnostuksesta sitä kohtaan.

Yksityyppiluokka ja
tasavertaisuus
Perusajatuksena Zoom8-luokkaa
kehitettäessä oli toteuttaa ajatus
täysin
samanlaisista
veneistä.
Zoom8 on ensimmäinen täysin
yksityyppiluokkavene ja luokan
säännöt eivät anna mitään mahdollisuuksia muutoksiin tai “parannuksiin” ja tämä avaa kokonaan
uudet näkymät jollapurjehdukseen,
jossa kilpailijat ovat aina tasavertaisessa asemassa lähtöviivalla.
Purjeen tai vaikkapa peräsinlavan
vaihtaminen toisen merkkiseksi ei
ole tässä luokassa mahdollista.
Tästä voivat iloita sekä purjehtija
että hänen vanhempansa. Ikuinen
paremman varustelun tavoittelu ei
Zoom8 -luokassa onnistu. Tähän
mennessä ei yksikään junioriluokka
ole kyennyt täyttämään näitä vaatimuksia.
Kansainvälisen Purjehtijaliiton
jäsen Suomen Purjehtijaliitto oli
ensimmäinen, joka hyväksyi tämän
uuden luokan ja vahvisti nämä erittäin tiukat säännöt. Kansainvälisen
Zoom8 -järjestön alaisuudessa Suomen Zoom8-liitto - FIZ valvoo näiden sääntöjen seuraamista.

Helppo mutta
haasteellinen
Zoom8-jolla on suunniteltu tämän päivän purjehtijoille. Jollassa
on kaikki ne toiminnot, jotka löytyvät suuremmistakin veneistä
(levanki, kunningham, puomin alasvetäjä ja puomiliikki). Näin nuori
kippari oppii heti alkuun purjeveneen trimmauksen ja sillä purjehtimisen. Tämän jälkeen siirtyminen

suurempaan veneeseen käy vaivatta.
Zoom8-jolla on jo toimituksen
yhteydessä täysin kilpailuvarusteltu ja sillä voi osallistua kansallisiin ja kansainvälisiin kisoihin.
Vaikka Zoom8 on aloittelijan käsissä helppo purjehdittava, se on samalla haasteellinen myös osaavalle
kilpapurjehtijalle.
Menestyminen
isoissa kilpailuissa vaatii usean
vuoden harjoittelua ja purjehdustaktiikan hallitsemista. Zoom8:n
herkkä peräsintuntuma ja hyvä tasapaino takaavat hyvät tulokset
kilparadoilla.
Zoom8:n leveys ja kantavuus
mahdollistavat purjehtimisen myös
vanhemman kanssa hyvien purjehdusominaisuuksien
kärsimättä.
Myös pienimpiä kippareita varten
(alle 30 kg) on kehitetty oma purje,
joka mahdollistaa aloittamisen heti
kun purjehtija osaa uida.
Zoom8 on helppo sekä nopea
rikata ja purjehtia ilman suurempaa
kokemusta. Jolla painaa alle 40 kg
ja sitä voi vaivatta kuljettaa auton
kattotelineellä tai peräkärryssä. Vesille sen saa kätevästi pienellä
rantakärryllä tai laiturilta nostamalla.

Turvallisuus
Zoom8-jollan turvallisuus perustuu siihen, että kaatuessaan vene ei
täyty vedellä, vaan jää makaamaan
sivulleen maston ja purjeen kannattamana. Näin pienikokoisinkin purjehtija voi nostaa sen pystyyn
omatoimisesti. Zoom8 ei mene siis
helposti “kilpikonnaksi”. Kun jolla
jälleen käännetään pystyyn, ei veneeseen jää vettä. Istuinkaukalossa
oleva baileri tyhjentää jollasta mahdolliset roiskeet matkan aikana.
Jollan kaksikuorirakenteen sisälle
on sijoitettu kolme 50 litran ilmasäiliötä, jotka kannattavat veneen

Haukiputaan Pursiseuran Zoomit kilpailussa.
sekä kipparin, vaikka pohja
puuttuisikin. Matkanteko kyllä
hidastuisi, mutta rantaan pääsee
purjehtien turvallisesti. Pieni purje,
itsetyhjentyvä istuinkaukalo sekä
rikaamisen ja purjehtimisen helppous tekevät Zoom8-jollasta turvallisuuden kannalta ehdottoman
ykkösvalinnan.
Turvallisuus yhdistettynä jollan
hyviin purjehdusominaisuuksiin tekee Zoom8:sta todella varteenotettavan
kilpailijan
muille
juniorijollille. Zoom8 tarjoaa purjehtijalleen nopean ja hauskan tavan liikkua vesillä, eikä vene jää
heti pieneksi iän karttuessa.

Suosio
Zoom8:ja on rakennettu yli 1800
ja niitä on käytössä yli 16 maassa.
Veneitä valmistetaan Suomen lisäksi Tanskassa, Ranskassa, Italiassa,
Venäjällä ja Kiinassa, syksystä alkaen myös Argentiinassa. Ruotsis-

sa luokka on kasvanut vuoden
2002 jälkeen erittäin nopeasti.
Muita vahvoja Zoom8-maita ovat
ainakin Viro, Puola, Tanska, Hollanti ja Belgia, mutta myös Norjassa, Itävallassa, Unkarissa, Ranskassa, Venäjällä ja Saksassa on aktiivisia zoomareita.
Zoom8-luokan virallisissa MMkisoissa 2004 Hollannissa oli noin
120 osanottajaa ja PM-kisoissa
Ruotsissa yli 80. Pohjois-Suomessa Oulun alueella ja Kemissä
Zoom8-purjehdus hyvin aktiivista;
Zoomeja
on
Oulussa
ja
Haukiputaalla yhteensä 15 ja Kemissä 5. Kaikissa seuroissa, joissa
on käytetty Zoom8-veneitä, on
voitu todeta, että useammat harrastajat jatkavat purjehdusta suurempiin veneluokkiin.
Kiinnostuksen herätessä voi ottaa yhteyttä Zoom8-jollien Pohjois-Suomen välittäjään Johanna
Kestiin
sähköpostiosoitteeseen
johanna@jossu.com.

Napakkaa läikkyä
Kuulonhuoltoliiton alueellinen
nuorisotoiminta on järjestänyt vuosittain aktiviteettejä huonokuuloisille nuorille vertaisseurassa toimimisen tukemiseksi ja sosiaalisen
verkoston rakentamiseksi. Nuoret
ovat vuosien mittaan mm. seinäkiipeilleet, meloneet, vaeltaneet ja
lasketelleet, järjestäneet itsepuolustuskursseja, teemapäiviä ja seminaareja. Nyt oli vuorossa purjehdus. Toive tästä purjehdusleiristä
tuli nuorilta itseltään. Haukiputaan
Pursiseura ja sen aktiivinen väki
tarttui innokkaana yhteistyöpyyntöön. Niinpä pieni, mutta innokas
joukko huonokuuloisia nuoria pääsi
viime kesänä opettelemaan ja kokeilemaan purjehdusta.
Leiri toteutettiin Röyttässä seuran talkooväen ja purjehduksen oh-

jaajien kanssa. Useimmille nuorille
meren näkeminen ja sen kokeminen
oli ensimmäinen kerta. Saatikka sitten astua yksin kiikkerään jollaan.
Ennakkoluulottomat nuoret tulivat
eripuolilta Oulun ja Lapin lääniä.
Leiriväki lähti perjantai-iltana
Koljusta kohti Röyttää ”ArmiAnnikilla”, ”Fannylla” ja ”Santa
Marialla”. Veneisiin lastattiin evästä, reppuja ja muuta kantamusta
itse leiriläisten lisäksi. Perjantai-ilta
meni tutustellessa toisiin, leiriympäristöön ja saareen. Tietenkin
sauna ja uinti kuuluivat ohjelmaan.
Lauantai-aamuna alkoi totinen
työ, tosin pilke silmäkulmassa. Eli
opiskelu, miten saada vene liikkumaan tuulen avulla. Kuivaharjottelua maalla ja fläppitaululla,
turvallisuusasiat ym. vesilläliikku-

miseen liittyviä koukeroita. Sitten
päästiin tositoimiin veden päälle.
Tuulta ja läikkyä oli sen verran
että teoriaopit eivät toimineetkaan
kovin helposti vaan apuvenettä
tarvittiin monta kertaa.
Pullahduksia sattui ja vaatteita
kuivattiin saunassa ja narulla.
Saunamajurilla oli kiirettä. Onneksi
jokaisella oli varakamppeita ja
homma jatkui. Joku sanoi ensimmäisen pullahduksen jälkeen, ettei
enää koskaan astu jollaan. Puolentunnin kuluttua haaste ei ollut jättänyt rauhaan. Ja kaveri istui jollan
peräsimessä keula kohti ulappaa.
Innokasta yritystä ja opettelua
löytyi kannustavien opettajien
Tanelin, Matin ja Arin turvallisessa
ohjauksessa. Viikonloppuleiri huipentui
sunnuntain
purjehduskilpailuihin, joita porukalla kannustettiin ja seurattiin.
Lämpimät kiitokset vielä ehtoisalle emäntä Marialle, joka loihti
hyvää ruokaa ”erittäin” riittävästi,
herkkujakaan unohtamatta. Lauantai-illan makkaranpaisto ja lätyt oli
mieliin jäävä kokemus meille kaikille.
Kiitokset
myös
huoltovene
”Fannylle” ja ”Santa Marialle”.
Ruokavettä riitti, huolto ja kuljetus
pelasi muutenkin mallikkaasti. Monille jäi mieliin myös leirin kummitus ja esimerkkipoika Eppe. Kiitos Haukiputaan Pursiseuralle yhteistyöstä.

Kouluttaja, menestyvä E-jolla purjehtija Johanna Kesti.

Paula Ojala
huonokuuloisten lasten ja
nuorten kuntoutusohjaaja
Kuulonhuoltoliitto
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Pursisanomat
Haukiputaan
Pursiseura
ry:n vuosijulkaisu
Toimitus:
Pentti
Pussinen,
Jari
Ylönen, Esa Huovinen ja
Eero Aho
Sivunvalmistus: Toimitus
Paino: Suomenmaa

TA P
AHTUMAPA
KALENTERIST
A
KALENTERISTA
POIMITTU
A
POIMITTUA
28-29.5.
Santaholman tukikohdan kunnostustalkoot.
Kesäkuu
Purjehduskoulut ja kilpailut.
Meripelastusharjoitus Iin
Meriseuran kanssa.
4.-5.6.
Siivoustalkoot
Röyttässä.
11.6.
Jäsentapaaminen ja
lipunnosto Röyttässä.
18.6.
Pelastusharjoitus
Röyttässä
19.6.
Ekumeeninen tilaisuus
Röyttässä.
5.-14.7.
Botnia Eskaaderi
Kiviniemessä 12.7.
Yhteyshenkilö Marja
Kantola p. 0500 426290
MERILEIRI
Merileiri nuorille Iin

Röyttässä 14.-17.7.
yhteistyössä Perämeren
alueen seurojen kanssa.
-purjehdusta
-merenkulkutaitoja
-leirielämää
-Miehikäspurjehdus
Nuoret ja huoltajat joukolla
mukaan!
Elokuu
Purjehduskoulut ja kilpailut.
20V ELOJUHLAT
Iin Röyttässä
6. elokuuta 2004

Syksy 2005
"Uimakoulut" ja
kuntouinti Jatulissa.
9.11.
Syyskokous.
27.11.
Pikkujoulu lapsille.
19.11.
Pikkujoulu aikuisille.
www.haukiputaanpursiseura.fi

