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Paluu tulevaisuuteen! 
Toivottavasti iloiseen ja kaikin 
puolin myönteiseen sellaiseen.
”Elämä on arvaamatonta, koska tahansa voi tapahtua jotakin hyvää.” Sanat lau-
sui kirjailija Eeva Kilpi. Mielessään voi sanan elämä korvata myös sanalla veneily. 
Kesän ja veneilykauden kynnyksellä tietoisuus siitä saa hymyn huulille.

Vaikka yllättävä sään käänne muuttaisikin aluksen kurssia, on lopputulemana lähes poikkeuksetta 
uusia kokemuksia, elämyksiä ja tuttavuuksia. Oletko koskaan laskenut, kuinka monta uutta ihmis-
suhdetta veneilyharrastus on elämääsi tuonut?

Toiset ihmiset ovat ihmisen tärkein ympäristö.

Klubin toiminnassa yhdessä oleminen ja tekeminen pääsevät täyteen kukoistukseensa erityisesti 
talkoissa. Talkoot ovat myös mainio ja mutkaton tapa tutustua toisiin klubilaisiin. Tulkaa rohkeasti 
mukaan! Kukaan ei tiettävästi ole liialliseen työmäärään klubin talkoissa vielä tuupertunut. Ja jos 
näin onnettomasti sattuisi, on apua saatavissa talkookavereilta ja saarien ensiapuvalmius täyden-
tyy tänä kesänä defibrillaattoreilla eli sydäniskureilla. Kiitos aloitteellisuudesta asiassa Tuomas Sa-
loselle. Ensiaputaitojen haltuun ottaminen olkoon meille kaikille yhteinen haaste ja tehtävä tällä 
kaudella.

Kuvaavaa on, että kielemme sana ”talkoot” ei luontevasti käänny muille kielille. Se on oma suoma-
lainen erikoisuutemme, josta olemme syystä ylpeitä.

Talkoissa konkreettisten aikaansaannosten lisäksi luodaan yhdessä aineetonta hyvinvointia ja 
mukavia muistoja. Tauot työn lomassa ja illanvietot ovat olennainen osa talkoiden yhteisöllisyyttä. 
Tulevana kautena talkoot järjestetään viime kesän tapaan koronaturvallisesti ja mukaan mahtuvat 
varmuudella kaikki halukkaat. 

SMK:n toiminnassa on meneillään kymmenes vuosikymmen. Yhdessä tekeminen on ollut klubin 
toiminnan kulmakivi ennen ja nyt. Tämän tavan toimia viemme mukanamme tulevaisuuteen.

Riikka Holmström

PS. Perinteitä arvostaa ja kymmenettä vuosikymmentään elää myös Eeva Kilpi. Hän kirjoittaa 
edelleen tekstinsä Facit -merkkisellä kirjoituskoneella. Fårholmenilla toimii Ritva Sahlmanin alulle 
panema kirjasto. Kokoelman kartuttamiseen saa jokainen osallistua. Lukeminen on mainio har-
rastus, jonka voi yhdistää veneilyyn paremmin kuin hyvin.

Tillbaka till framtiden!
Hoppas att det blir positivt och 
glädjefullt för var och en.

”Livet kan överraska, det kan alltid hända något positivt.” De här orden
kommer från författarinnan Eeva Kilpi. Ordet livet kan man ersätta med ordet
båtfarandet, om man så vill. Att komma ihåg detta får en att le när sommaren
och båtsäsongen nalkas.

Även när förändringen i vädret tvingar kaptenen att ta en ny riktning, är slutresultatet oftast nya 
bekanta, nya äventyr och upplevelser. Har du någonsin uppskattat hur många människorelationer 
båtfarandet har fört med sig i ditt liv?

Andra människor är människans viktigaste miljö.

Att vara tillsammans och åstadkomma något blomstrar särskilt bra när vi har talko i klubben. Att del-
ta i talkoarbetet är också ett lätt och friktionsfritt sätt att bekanta sig med andra klubbmedlemmar. 
Kom med! Än så länge vet jag inte ett enda fall där en klubbmedlem blivit medvetslös på grund av 
flitigt talkoarbete och om ett så olyckligt fall skulle inträffa, finns hjälpen dock nära. Talkokamraterna 
ställer upp och under denna säsong förbättras förstahjälp beredskapen på båda våra öar i form av 
nya defibrillatorer. Tack till Tuomas Salonen som tog initiativet. Låt förstahjälp kunskaperna vara
nära hjärtat hos varje klubbmedlem denna sommar. 

Det är nästan omöjligt att översätta ordet talko till andra språk. Här har vi en egen finländsk specia-
litet som vi alla kan vara stolta över.

Genom talkoarbete bygger vi inte bara konkret utan också mentalt. Vi skapar välmående och samhö-
righet. Och får roliga minnen. Kaffepauser (också öl brukar vara tillåtet) och kvällsaktiviteter hör till 
talkoupplevelsen. Under kommande säsong har vi talkon koronatryggt och alla frivilliga ryms med!

Vi har börjat det tionde årtiondet i FMKs verksamhet. Att jobba tillsammans har varit, och är, en 
hörnsten i FMKs verksamhet. Hörnstenen bär vi med oss till framtiden.

Riikka Holmström

PS. Eeva Kilpi lever också sitt tionde årtionde. Hon uppskattar traditioner. Fortfarande skriver hon 
sina texter med Facit- skrivmaskinen. På Fårholmen har vi ett eget bibliotek. Tack till Ritva
Sahlman. Var och en kan utvidga boksamlingen. Att läsa är en fantastisk
hobby som går ihop med båtfarandet bättre än väl.
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Hyvä klubilainen,

On tammikuun viimeinen päivä 2021 istuessani 
”putken” edessä pohtimassa mennyttä ja eritoten 
tulevaa vuotta. Samaan aikaan vuosi sitten saimme 
kuulla merkillisestä taudista, joka Kiinasta oli lähte-
nyt leviämään pandemiaksi asti kohti muuta maail-
maa. Kirjoitin viime vuoden kommodorin tervehdyk-
seen, että ”sata vuotta sitten riehunut ja miljoonia 
ihmisiä tappanut, Espanjan taudiksi ristitty pande-
mia, kesti kaksi vuotta”. Nyt olemme koronataudin 
toisella vuodella. Rokotteita on kehitetty ennätys-
vauhdilla ja ne tulevat pikkuhiljaa maailmanlaajui-
seen jakeluun. Tällä hetkellä reilu kaksi prosenttia 
Suomen väestöstä on saanut rokotteen mutta us-

kon rokottamisen tahdin kiihtyvän kevään edetessä. Tunnelin päässä näkyy siis 
valoa, joka varmasti ei ole kohti tuleva juna.

Mutta muutoksia toimintaamme tämä tautivitsaus kiistatta aiheuttaa. Varma kevään merkki, ja Poh-
jois-Euroopan suurin venetapahtuma Venemessut esimerkiksi, on peruttu fyysisen käynnin osalta 
- tilalle tulee virtuaalinen tapahtuma netissä. Muitakin muutoksia omaan toimintaamme on tullut; 
vartioinnin, sammuttimien ja katsastuksen kohdalla pyrimme minimoimaan fyysistä kontaktia ja va-
rausjärjestelmät on siirretty klubin intranettiin – hyvä niin, sanoisin. Ensi kertaa klubin historiassa 
vuosikokoukset on pidettävä virtuaalisena, eli etänä netin kautta. Etäkokousten kaltaiset manöö-
verit eivät ole aivan yksinkertaisia toteuttaa, mutta olen varma, että selviämme tästäkin haasteesta.

90-vuotisjuhlamme jouduimme perumaan, mutta kukaties juhlimme vaikkapa 93-vuotissyntymä-
päiviämme? Fårholmenin kohdalla tämä vuosi on juhlavuosi regatan osalta. Regattaa on pidetty koh-
ta 20 vuotta ja tästä klubin hyvin suositusta tapahtumasta on kiittäminen entistä kommodoriamme 
Timo Vanhasta ja myös Tuula Vallavuorta. Joten kiitos! Tuulan ideasta iltajuhlan tarjoilu päätettiin 
toteuttaa nyyttikestiperiaatteella ja introdusoitiin ”gastipörssi”, jonka avulla paatunut dieselissä 
marinoitu moottoriveneilijäkin sai halutessaan kosketuksen raikkaaseen puhallukseen purjevenees-
sä – moni gasti ei ole koskaan aikaisemmin ollut purjeveneessä ns. tekijän paikalla.

Fårholmenin regatta käynnistyi tapahtumana 2001. Saaren omistamisen taustalla oli klubin vuosi-
kokous vuonna 1951, joka asetti toimikunnan tutkimaan saaren hankintaa. Toimikunnan asettamista 
voitaneen pitää lähtölaukauksena varsinaiselle kaupalle, joka toteutui vuonna 1953. Saaren mökki 
vihittiin käyttöön vuona 1954. Iso kiitos myös kaikille noiden tapahtumien takana olleille!

Hyvä ystävä, arvoisa klubilainen – olen varma, että pandemian niska saadaan taitettua varsinkin 
rokotusten yleistyessä. Viime vuonna kirjoittaessani vuosikirjan tervehdystä, en vielä kyennyt näke-
mään minkälaiseksi tuleva veneilykausi tulisi muodostumaan. Ilokseni voin todeta, että veneily on 
erittäin suosittu harrastus ja uusia jäseniäkin on liittynyt runsain määrin klubiin. Toivottavasti tahti 
jatkuu. Tervetuloa Teille, arvon uudet jäsenet. Ensi kautena tulemme veneilemään hyvinkin ahkeras-
ti. Nauttikaamme nyt lumisesta talvesta ja mennään vauhdilla kohti kevättä!

Uskoa huomiseen ja kohti uutta kautta, iloisin mielin toivottaen,

John Holmström SMK kommodori 

Bäste klubbmedlem,

Det är den sista januari 2021 då jag sitter framför ”röret” funderande på det 
gångna men speciellt det kommande året. Vid samma tidpunkt ett år sedan fick 
vi höra om en märkvärdig sjukdom som från Kina hade spridit sej till en pandemi. 
Jag skrev i kommodorens hälsning från i fjol att ”För hundra år sedan dräpte den 
Spanska-febern miljontals människor och räckte två år.” Nu är vi på det andra 
året med korona-sjukdomen. Vacciner har tagits fram i rekorderlig hastighet och 
dessa kommer så småningom i världsomfattande distribution. Vid detta ögon-
blick har dryga två procent av Finlands befolkning vaccinerats och jag tror att 
vaccineringstakten kommer att accelerera under våren. Det syns alltså ett ljus i 
ändan på tunneln, och det är säkert inte fråga om ett mötande tåg.

Men förändringar i våra aktiviteter påtvingas otvivelaktigt av denna farsot. Ett klart vårtecken, 

Nord-europas största båthändelse Båtmässan till exempel har inhiberats vis-a-vis fysisk närvaro och 

ersatts med en virtuell sammankomst. Andra förändringar i vår egen aktivitet har tagits; väktar-, 

besiktnings- och brandsläckar-anmälningarna har flyttats till klubbens intranät – och bra med detta 

skulle jag säga. För första gången i klubbens historia måste vi hålla de årliga klubbmötena virtuellt 

på distans. De virtuella mötena med dess manövrar är inte helt simpla att verkställa men, vi kommer 

att klara oss även i denna utmaning.

Vår 90-årsfest måste vi inhibera, men vem vet, kanske vi firar vår 93-årsfödelsedag? Detta år är ett 

jubileumsår för Fårholmens regatta. Regattan har gått av stapeln snart i 20 år och för denna mycket 

populära tillställning har vi att tacka klubbens före detta kommodor Timo Vanhanen och Tuula Val-

lavuori – således, ett tack! Det var Tuulas idé att sköta kvällsfestens bjudning som ett knytkalas och 

även en ”gastbörs” introducerades vilket möjliggjorde att även den garvade dieselmarinerade mo-

torbåtsföraren fick en möjlighet att delta i den friska brisen på segelbåten – mången gast har aldrig 

tidigare varit i en segelbåt som seglare.

Fårholmens regatta startade som händelse år 2001. Bakom ägarskapet till holmen stod årsmötet 

1951, som tillsatte en kommitté för att undersöka anskaffningen av holmen. Årsmötets beslut om att 

tillsätta kommittén kan ses som startskottet till den egentliga anskaffningsaffären som gick 1953 av 

stapeln. Holmens stuga invigdes 1954. Ett stort tack tillhör all de som stod bakom dessa händelser.

Goda vän, bäste klubbmedlem – jag är säker på att vi bryter nacken på pandemin speciellt då vacci-

neringarna blir allmännare. I fjol då jag satt och skrev kommodorens hälsning, kunde jag inte skönja 

hur den kommande säsongen skulle se ut. Till min glädje kan jag konstatera att båtfarande är en 

mycket populär hobby och ett stort antal nya medlemmar har anslutit sej till klubben. Välkommen 

till Er, ärade nya medlemmar. Nästa säsong kommer vi att åka flitigt med båt. Nu kan vi njuta av den 

snörika vintern och vi går med fart emot våren!

Tro på morgondagen, vi går emot den nya säsongen, glädjefullt tillönskande,

John Holmström

SMK kommodor 
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TIESITKÖ? JOS HORJAHDAT
PONTTONILAITURILTA MEREEN, 
ET PÄÄSE ILMAN APUA YLÖS. 
Todennäköisesti, ellet ole poikkeuksellisen notkea ja voimakas. Olen ko-
keillut tätä pari kertaa, kerran vahingossa vaatteet päällä pudotessani kä-
velyaisalta ja sitten tutkimusmielessä pari kertaa kuivapuvussa. Kieltämättä 
elopainoa on kertynyt parikymmentä kiloa ylimääräistä ja ikääkin riittää jo 
eläkkeeseen. Meitä on kuitenkin klubissa aika paljon. Mutta pidän itseäni 
melko hyväkuntoisena ja uinkin n. 300 km vuodessa. Silti en päässyt vedes-
tä suoraan ponttonille. En vaikka kaveri oli auttamassa. 

MIKSI LAITURIPONTTONILLE TAI AISALLE ON 
LÄHES MAHDOTON NOUSTA?

Mielestäni ongelma johtuu paljolti siitä, että se on kelluva laituri jonka syväys lienee 50 cm luokka. Ve-
den päällinen osa on 30-40 cm, vaikka näyttääkin matalammalta. Joutuminen vedenvaraan vaatteet 
päällä ja kengät jalassa tekee sekin tilanteen hankalaksi. Kun yrität nousta suoraan takaisin, huomaat 
nopeasti että et saa otetta jaloillasi, ponttonin alla on tyhjää. Pitäisi tulla ylös pelkästään käsivoimin, 
jalan kampeaminen laiturille ei sekään helposti onnistu. Lisäksi otetta ponttonista on vaikea saada. Ylös 
pitää kuitenkin päästä melko nopeasti ainakin aikaisin keväällä tai myöhään syksyllä, alle kymme-
nasteisessa vedessä ei kauaa kannata kelluskella. Ponttonilta putoaminen on oikeasti vaaran paikka.

NÄIN PÄÄSET TAKAISIN KUIVILLE

1. VENEEN UIMAPORTAAT. Suorassa nousuyrityksessä energiaa kuluu turhaan eikä se ole hyväksi jos 
satut olemaan yksin ja ilman pelastusliivejä. Voi toki kokeilla. Ensimmäinen ja luonteva tapa on nousta 
merestä on veneen omien uimaportaiden avulla ylös. Tai minkä hyvänsä naapuriveneen, hätä ei lue 
lakia. Ja toivoa että sinä tai venenaapurisi ovat noudattaneet katsastajan ohjetta siitä että tikkaat on 
ehdottomasti saatava alas vedestä käsin. Muuten ne eivät ole turvallisuusvaruste. Mainittakoon, että 
minun veneessäni tuo ei olisi onnistunut, sillä lukko oli linkkuportaan yläpäässä, vetonaruvirityksellä 
sain sen toimivaksi. Kiitos katsastajan opastuksesta. 

2. PONTTONIEN JA LAITUREIDEN TURVAPORTAAT. Ymmärtääkseni kaikilla klubimme ponttonilaitu-
reilla on nousutikkaat ainakin ponttonien päissä ja rantalaitureilla sekä aallonmurtajilla useita matkan 
varrella. Niiden sijaintiin kannattaa tutustua ennakkoon, kelluntavaiheessa muistelu saattaa olla han-
kalaa, montaa hukkareissua ei jaksa tehdä. Olisi hyvä tietää missä on lähimmät tikkaat tai millä kohtaa 
ranta on kahluusyvyinen. Kannattaa huomioida, että ainakin ponttonien turvatikkaat ruuvataan pois 
talven ajaksi, sillä muutoin jäät rikkoisivat ne. 

Mielestäni olisi hyvä ainakin mielikuvaharjoituksena miettiä tilanne jos sinä tai joku venekunnastasi 
yksin liikkuessaan joutuu ponttoneilta veden varaan. Ja käydä suunnitelma läpi venekunnan muiden-
kin jäsenten kanssa. Jos joku on sitä mieltä että ylös pääsee suoraan niin ei muuta kuin kokeilemaan. 

YÖVARTIJAN KANNATTAISI KÄYTTÄÄ PELASTUSLIIVEJÄ

Yövartijan keltainen huomioliivi on sinänsä tarpeellinen varuste, liikutaanhan esim. Pajalahdessa alu-
eilla, jossa liikkuu myös autoja ja polkupyöriä läpi yön. Mutta sen kellutuskyky on olematon. Liivin 
alle mahtuu mukavasti ainakin ns. veneilyliivi. Perinteisen oranssin tai keltainen liivi varmaan menisi 
myös huomioliiveistä. Vartija-tekstiä ei tosin ole mutta ei haittaa – sitä tekstiä ei saa käyttää ja siksi on 
poistettu liiveistä. 

Kuten tässä artikkelissa todetaan, veden varaan ponttonilta joutunut on hankalassa tilanteessa. Vartija 
kiertelee, tai siis ainakin pitäisi kierrellä, kymmenisen kertaa vartiovuoronsa aikana kaikkialla satama-
alueella eli on potentiaali pulahtaja. Vartija on yleensä yksin ja mereen pudotessaan vielä enemmän 
yksin, pelastusliiveistä olisi apua – voisi kaikessa rauhassa uiskennella nousuportaille. Vartiokauden 
aikana vesi kuitenkin on yleensä sen verran lämmintä että ehkä 10-15 minuuttia selviää. 

Olisiko ideaa kehittää huomio- ja pelastusliivin yhdistelmä yövartijoille? 

Teksti Markku Siivinen 

Aina ei voi luottaa siihen, että apua ilmaantuisi 
ponttoonilta pudonneelle.

Turvallisuus-
vinkkejä!
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ÄLÄ PUTOA TELAKOIDUSTA 
VENEESTÄSI - HENGENVAARA!
Harmiton horjahtaminen ja veneestä mereen molskahtaminen on usein huvittava 
tapahtuma satamassa, sille naureskellaan pitkään. Tilanne muuttuu vakavaksi, kun 
vene on telakoitu eli on kuivalla maalla. Silloin putoaminen saattaa viedä hengen. 
Pudotusta keskikokoisen purjeveneen kannelta kolme, neljä metriä. Putoamista ei 
lainkaan pehmennä se, että päädyt naapurin kelkan tai trailerin päälle. Lopputulos 
ei välttämättä paljoa poikkea putoamisesta pilvenpiirtäjästä…  paitsi että veneestä 
putoaminen sattuu enemmän, vapaan pudotuksen päättymistä pilvenpiirtäjästä 

tuskin ehtii tuntemaan. 

IKÄÄ TULEE JA KETTERYYTTÄ MENEE

Minulla on ollut neljännesvuosisadan ajan sama maissa todella korkea moottorivene. Olen siis hankki-
nut sen notkeana nelikymppisenä, kiipeillyt siinä huolettomasti ja sama meno jatkuu kankeana kuusi-
kymppisenä. Veneen vanhentumisen kyllä huomaa, mutta oma kömpelöityminen jää huomioimatta. 
Se on vaarallinen yhtälö – olen muutaman horjahtamisen ja parin matalalta telineeltä putoamisen 
jälkeen oppinut pelkäämään tai ainakin varomaan ylempänä liikkumista. Ennakointi kannattaa, aina 
pitää olla turvaote jostakin tai este putoamiselle. Olen ihan oikeasti alkanut miettimään miten kannelle 
noustaan ja liikutaan suht turvallisesti. Suosittelen muillekin hetken harkintaa. Sinne kuitenkin kavutaan 
useasti telakointikauden aikana. 

USKOMATTOMIA NOUSUVIRITYKSIÄ –NÄYTTELY  2021  

Nyt kun keväällä ei päästä venenäyttelyyn voi kierrellä telakka-alueilla ihmettelemässä erilaisia nousu-
virityksiä veneisiin. Niissä riittää mielenkiintoista nähtävää. Yksi on sitonut liian matalat tikkaat narulla 
peräpeilin uimaportaisiin, toisella on käytössä puiset kuusikymmentäluvulla kuusipuusta valmistetut 
tikkaat, lahot mutta vielä tämänkin kevään menee. Yllättävän monella on kylkeen nojaavat tikkaat siten 
että kavutaan laidalle ja sitten sujahdetaan mantookien yli tai välistä kannelle pitäen kaidevaijerista 
kiinni. Näin todennäköisesti varmistetaan putoaminen mahdollisimman korkealta kylki tai pää edellä. 

Yleensäkin käytössä olevat tikkaat ovat lähes poikkeuksetta liian lyhyet alumiiniset A-tikkaa tai jatko-
tikkaat joiden mekanismit eivät ole enää luotettavia. A-tikkaat muuten kaatuvat sivusuunnassa todella 
herkästi – kokemusta on. Veikkaan, että jos työturvallisuusviranomaiset suorittaisivat normaalin raken-
nustyömaille kohdistuvan tarkastuksen telakoillamme, yksikään nousu- ja kannella liikkumisjärjestely 
ei menisi läpi. Edellyttäisivät varmaan myös turvavaljaiden käyttöä mutta se lienee liikaa vaadittu.

Ehkä kannattaa harkita uusien, parempien ja korkeampien tikkaiden hankintaa, nousukulmaa ja kiin-
nittämismahdollisuutta veneeseen. Markkinoilla on saatavissa jopa ihan veneilykäyttöön suunniteltuja 
nousutikkaita, en vain tiedä missä sellaisia myydään, varmaan jostain korjaustelakalta voi saada 
tiedon.  

LIUKAS, LIUKKAAMPI, VENEEN JÄINEN KANSI…

Jos ajattelin telakan seuduilla liikkuskellessasi pikapikaa käydä vilkaisemassa miten vene voi, vilkaise 
ensin lämpömittaria. Nollakelillä ja muutenkin jäinen kansi on uskomattoman liukas, varsinkin jos siinä 
päällä on ohuelti lunta. Pudotuslähtö tulee nopeasti ja huomaamatta eikä nykytalvilla hanki ole otta-
massa liitoveneilijää vastaan. Suunnittelematon pikakäynti veneellä tehdään arkipäivänä, usein virka-
asussa slick-kengillä. 
Arkikäynneissä on sellainenkin ominaisuus, että loukkaantunutta pudonnutta ei heti huomata, ehkä 
vasta seuraavan lauantaina puolilta päivin on apua saatavilla esim. Verkkosaaressa jos sää sallii.  

TEE ITSELLESI PALVELUS, SUORITA TELAKOINTIKATSASTUS

Käy ajatuksella läpi venekiipeilyn vaarakohtia. Katsasta nousu, kannella liikkuminen ja laskeutuminen 
sekä muut järjestelyt. Voiko turvallisuutta parantaa? Takuulla voi ja kannattaakin. Kelaile aihetta tunti 
kevätauringossa.

Tällaista telakointikatsastusmuotoa ei ole klubilta saatavissa, mutta talonpoikaisjärki auttaa. Ota huo-
mioon myös, että joku muukin venekunnan jäsen kiipeilee yhteisessä veneessä. Tai asiaton henkilö 
liikkuu varastamismielessä, putoaa ja loukkaantuu. Saattaa käydä niin että sinä olet vastuussa voron 
vammoista ja sinut tuomitaan korvauksiin viimeistään hovissa. Ihminen se on varaskin…

Ei varominen venettä kaada. Kirjoittaja Markku Siivinen

Turvallisuus ennen kaikkea! Kuvan herratkin ovat asianmukaisesti 
varustautuneet kypärin.

Turvallisuus-
vinkkejä!
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Turvallisuus-
vinkkejä!

 
Turvallisuus-

vinkkejä!
 

Vene keula edellä rantaan ja 
miehistö, naisisto ja lapsisto 
perä edellä maihin.
Veneen perä edellä rantautuminen on mahdollista SMK:n kaupunkisatamissa 
pääsääntöisesti vain ponttoonilaitureilla. Niissäkin sillä varauksella, että laitu-
ria ankkuroivia vaijereita ei ole potkureiden tai peräsimen ulottuvissa.  
 
Ulkosatamissamme veneen perä edellä rantautuminen edellyttää Trossitarraa. Potkurit tai perä-
sin karahtaa varmuudella kiviin. Hinaus on sitten yleensä ainoa tapa poistua saaresta. Ulkosata-
missamme ei ole peruutuspaikkoja.   
Asia on toki tuttua tietoa kokeneille, mutta uuden jäsenen kannattaa ehdottomasti jättää pe-
räseikkailut väliin. Monet uudet venemallit houkuttelevat rantautumaan ahteri edellä, suuren 
maailman tyyliin monet tuontiveneet on suunniteltukin siten.  
 

Maihin siirrytään veneestä perä edellä.  
 
Matkustajien maihinnousu pitäisi tapahtua aina pakittamalla, jos ranta tai laituri on selvästi keu-
laa alempana. Riippumatta siitä onko oma perä omasta mielestä kelvollinen keulakuvaksi. Sitä 
ei vaan tule ajatelleeksi varsinkaan kokematon venevieras. Etuperin maihinpääsy jatkuu helposti 
naama edellä kallioon. Sitten etupuolikaan ei kelpaa keulakuvaksi vähään aikaan.  
 
Kapteenin vastuulla on opastaa tässä asiassa miehistöä. Valistaminen kannattaa, ettei reissu 
mene pilalle heti alkumetreillä.  

Markku Siivinen 

Kirveellä töitä?
 
Kaikkihan nyt kirvestä osaavat käyttää. Miten niin? Lapsuutensa maaseudulla 
tai kesämökillä viettänyt tietää miten kirves toimi. Miten ummikkostadilainen, 
joka ei ole poistunut kehäkolmosen ulkopuolelle eikä ollut partiossa voi hallita 
turvallisesti kirvestä. Todennäköisesti hän on tutustunut sellaisen käyttöön 
vain kauhuelokuvissa. Mutta klapejahan ei tehdä mestaamalla. 

Toki kirveen käytön oppii helposti harjoittelemalla. Autio saari Porkkalassa tai Porvoon saaristos-
sa on väärä paikka opetella. Jos on vain silmäillyt sivusta, kun joku klubin puolimetsuri mäiskii 
pöllejä klapeiksi ”motti vartissa” -teholla, ei kannata kuvitella että se on noin helppoa. Kokemat-
tomalle se on todellisuudessa vaarallista ja varovaisuutta edellyttävää.

Jos siis sinä tai nuorisosi saa ensimmäistä kertaa kirveen käsiinsä niin maltti on valttia. Ase 
lipsahtaa helposti pölliltä tai kun klapi kaatuu ja kimmottaa kirveen sivuun voi vahinko olla  paha.  
Jalat ja sormet on noviisilla todellisessa vaarassa. Ensimmäisellä reissulla olisi hyvä ettet olisi 
saaressa ihan yksin. Jos vahinko sattuu saat toki helposti apua myös saaristossa soittamalla 112. 
Mutta odottavan aika voi käydä pitkäksi. Niin - kuinka moni kokenut edes tietää, että tylsä kirves 
on terävää vaarallisempi käytössä? Kysyn vaan. 

Markku Siivinen 

Jos haluaa välttyä kirveeniskuilta, voi käydä 
ostamassa rautakaupasta klapisäkin vitosella.
Se kulkee vaikka uimatasolla, mutta kannatta pakata 
jätesäkkiin sillä se myös roskaa aika lailla. 
40 litraa riittää ihan hyvin saunommiseen ja 
grillailuun viikonlopuksi.
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Sydäniskuri eli defibrillaattori on laite, jota kuka tahansa voi käyttää peruselvy-
tyksen yhteydessä aina se ollessa saatavilla. Sydäniskurin antamalla sähköis-
kulla pyritään poistamaan sydämen normaalin pumppaustoiminnan estävä hai-
tallinen rytmi. Sähkövirta mahdollistaa sydämen normaalin rytmin ja sitä myötä 
verenkierron palautumisen.

Elvytystilanteessa auttajien tärkein tehtävä on tunnistaa elottomuus, soittaa 
hätänumeroon 112 ja aloittaa viipymättä painelu-puhalluselvytys. Sydäniskuri 
tuodaan paikalle mahdollisimman nopeasti. Laite neuvoo käyttäjäänsä koko 
elvytystapahtuman ajan. Sydäniskurilla ei ole mahdollista vahingoittaa autetta-
vaa, mutta sen nopea käyttöönotto elvytystilanteessa voi jopa kolminkertaistaa 
autettavan selviytymismahdollisuuksia.

Elvytysohjeiden vaihtoehto 1.

Kohdatessasi autettavan henkilön, toimi seuraavasti:

1. Selvitä onko henkilö herätettävissä ravistelemalla tätä ja puhuttelemalla kovaäänisesti.

2. Mikäli henkilö ei ole herätettävissä, soita välittömästi 112. Aseta puhelin kaiutintoiminnolle. 
Pyydä joku noutamaan sydäniskuri.

3. Käännä henkilö selälleen ja avaa hänen hengitystiensä. Käännä päätä taaksepäin leuankär-
jestä kohottamalla ja otsasta painamalla.

4. Kuuntele hengitysääniä, seuraa rintakehän liikettä ja tunnustele ilmavirtaa poskellasi.

5. Mikäli hengitys on mielestäsi epänormaalia tai hengitys puuttuu kokonaan, aloita elvytys.

7. Aloita painelemalla autettavan rintakehää 30 kertaa. Oikea painelupaikka on keskellä autet-
tavan rintakehää. Rintakehän tulisi painua alas noin 5-6 cm, painelurytmin tulisi olla 100-120 
kertaa minuutissa.

8. Jatka puhalluksilla. Sulje autettavan sieraimet sormillasi ja käännä autettavan pää taaksepäin 
leuasta nostaen. Paina suusi tiukasti autettavan suulle. Puhalla rauhallisesti ilmaa autettavan 
keuhkoihin.

9. Jatka elvytystä rytmillä 30 painallusta ja kaksi puhallusta.

10. Kun sydäniskuri saadaan autettavan viereen, noudatetaan laitteen antamia ohjeita. Painelu-
puhalluselvytystä tulee jatkaa tauotta, kunnes laite käskee irrottamaan otteen.

Huomioitavaa: Mikäli kyseessä on hukkunut henkilö tai alle murrosikäinen lapsi, aloita elvytys 
viidellä (5) puhalluksella ja jatka sen jälkeen elvytystä 30 painalluksella ja kahdella puhalluk-
sella.

Elvytysohjeiden vaihtoehto 2.

Kohdatessasi autettavan henkilön, toimi seuraavasti:

1. Selvitä saatko henkilön hereille.

2. Mikäli henkilö ei herää, soita 112. Pyydä joku noutamaan sydäniskuri.

3. Avaa autettavan hengitystiet ja tarkistaa hengittääkö hän normaalisti.

4. Mikäli hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu, aloita elvytys.

5. Painele autettavan rintakehää 30 kertaa keskeltä rintakehää.

6. Avaa hengitystiet ja puhalla ilmaa autettavan keuhkoihin kaksi kertaa.

7. Jatka elvytystä 30 painelulla ja kahdella puhalluksella.

8. Kun sydäniskuri on saatu autettavan viereen, noudatetaan sen antamia ohjeita. Jatka painelu-puhallusel-
vytystä tauotta, kunnes laite käskee irrottamaan otteen autettavasta.

Huomioitavaa: Mikäli kyseessä on hukkunut henkilö tai alle murrosikäinen lapsi, aloita elvytys viidellä (5) 
puhalluksella ja jatka sen jälkeen elvytystä 30 painalluksella ja kahdella puhalluksella

Defibrillaattorit Grynnanilla ja 
Fårholmenilla! Sydäniskuri 
pelastaa, kunhan osaa käyttää. 

Tutustu rohkeasti saa-
rissa tarkemmin laitteen 
toimintaan. 
Tutki kaikessa rauhassa,
siihen saa koskea.

Turvallisuus-
vinkkejä!
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GRYNNAN TALVELLA 2021 HELMIKUU PAKKASTA 21 ASTETTA, TUULI POHJOISESTA 
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Helsingin eteläpuolella sijaitseva Katajaluoto kierretään purjehti-
malla kisaillen jo 30. kerran. 

Purjehduksen jälkeen palkintojen jako ja jälkipeli. 

Kysy kisaan osallistuvista veneistä gastin paikkaa ja tule mukaan 
leppoisaan purjehduskisaan!

Katajaluodon kierros 
keskiviikkona 2. kesäkuuta 
– lähtö klo 18 

Tervetuloa koko perheen voimin klubin viihtyi-

siin kesätapahtumiin. Seuraavilla sivuilla 

esittelemme kesän 2021 ohjelmatarjonnan:

• Katajaluodon kierros

• Juhannus

• Fårholmenin regatta

• Muinaistulet

• Laituritanssit

HUOM! 
Ohjelmiin vaikuttaa pandemiatilanne, jonka mukaan edetään. 
Ohjelmien päivämäärät voivat siis muuttua tai tilaisuus voidaan 
joutua kokonaan perumaan.  Tarkista tilanne kun ajankohtaista.
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Fårholmenin 
regatta
14. 8. 2021
Fårholmenin regatassa jokainen 
purjehduskokemuksen haluava pää-
see gastiksi kisaveneisiin.

Lähtölaukaus ammutaan klo 12.

Päivän ohjelmassa on perinteisesti 
palkintojen jako.

Illalla kokoonnumme majalle, jossa 
pidetään nyyttikestit ja tanssitaan.
Iltajuhlan mahdollinen teema 
tarkentuu lähempänä
tapahtumaa.

Tervetuloa mukaan!

Juhannusaatto
perjantaina 
25. 6. 2021

Tervetuloa viettämään keskikesän juhlaa 
Fårholmenille ja Grynnanille! 

Rakennamme kokon talkoovoimin.

Nostamme lipun salkoon klo 18.

Aattoillan kruunaa kokon polttaminen. 

Juhlitaan juhannusta yhdessä!

Fårhomenin
regatta 20v
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Fårholmenin regatta 20 vuotta!
Fårholmenin regatta on perinteinen loppukesän kohokohta. Suosittu tapahtuma täyttää tänä kesänä 
20 vuotta. Fårholmenin regatasta voimme kiittää Timo Vanhasta, joka toimi seuran kommodorina 
vuodet 2002-2006. Timo vetikin regattatapahtumaa ensimmäiset kymmenen vuotta, jonka jälkeen 
Sakari Salonen on ottanut organisointiohjakset osaaviin käsiinsä. Regatan olennainen osa on aina 
ollut iltajuhla yhteisruokailuineen, josta ideasta kunnia kuuluu Tuula Vallavuorelle. Iltajuhlasta onkin 
kehkeytynyt SMK:n oma rento ja hauska seurapiiritapahtuma. 

Viime kesän regattaa vietettiin helteisessä säässä. 

Tässä muutamia tunnelmapaloja viime kesän regatasta. Taivas oli regattapäivän aamuna pilvetön, 
eikä edellisen päivän sumusta ollut tietoakaan. Perjantain sumu olikin paikoitellen sankka ja toi 
haasteita regattaan veneileville seurueille. Kaikki halukkaat venekunnat kuitenkin pääsivät lopulta 
Fårholmenin suojaan.
Itse regattakilpailu oli mielenkiintoinen, vaikka osallistuvien kapteeneiden määrä oli pienehkö; viisi 
kilpapurtta suoritti reitin. Gastipörssissä ei vielä regatan aattoiltana ollut tungosta, mutta varsinai-
sen kilpapäivän aamuna halukkaita gasteja oli riittämiin ja kilpajoukkueet saatiin mainiosti kasaan.

Monet jäsenet vastuutehtävissä

Vaativaa ja tarkkuutta vaativaa yliajanottajan tehtävää hoiti vankalla kokemuksella ja ammattitai-
dolla Pekka Parkkonen. Alkupamaukset kajahtivat klubin lähes 90-vuotiaalla tykillä, jota Ari Lius 
käsitteli tottunein ottein. Alkoi kiihkeä kisa, jossa kuitenkin reilu ja rehti urheiluhenki oli verissäpäin 
taistelua hallitsevampi tunnetila. Tältä ainakin katsomon puolella kisaa seuraavasta vaikutti. Aivan 
kaikki kisan aikana veneissä mahdollisesti käydyt kiivaatkin sananvaihdot eivät koskaan tulekaan 
yleisön tietoon ja se on hyvä niin.

Kisaan ampaisivat Mimir kapteeninaan Sakari Salonen, Namorada Bernt Rönnebergin alaisuudes-
sa, Robert Rönnebergin Ann-Mari, Patrik Sandberg Razorillaan sekä klubin uusi tulokas (vene, ei 
kapteeni) Kimmo Jalosen White Lady, jolla ikää on kunnitoitettavat 56 vuotta ja takana useampikin 
maailmanympäripurjehdus. 

Fårhomenin
regatta 20v

 

Kilpa oli tasainen ja kiihkeä
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Tässä regatassa oli viimeistä kertaa käytössä niin sanottu LYS-luku, sillä tulevana kautena FIN rating 
korvaa LYS-luvun. Uusi systeemi on kehitetty Ruotsissa ja se on Ruotsissa ja Norjassa jo käytössä. 
FIN rating on tarkempi ja oikeudenmukaisempi, kertovat asiaan perehtyneet.

Regatta yhdistää myös veneileviä sukupolvia; esimerkiksi Rönnebergin suvusta regatassa olivat niin 
seniorit, juniorit kuin nuorimmaiset. Regatan tulevaisuus on turvattu.

Yleisö jännitti

Noin kaksituntisen regatan aikana yleisö eli mukana, mutta saattoivat jotkut jo maistella hiukan ki-
sajuomia ja nopeimmat naiset ottivat päiväsaunan. Maaliin tuloa ehtivät kaikki taas jännittämään 
laiturille. Miesten saunavuoro koitti naisten jälkeen ja siellä jo saatettiin regatan jälkipelejäkin käy-
dä. Ehjin nahoin kaikki kuitenkin tiettävästi saunasta aluksiinsa kotiutuivat.

Saunan terassilla viivähtäessä katse osuu kauniisiin ruukkuistutuksiin, joiden alullepanija(t) ja 
hoitaja(t) eivät itsestään meteliä pidä. Kaunis kiitos heille! Kuten myös Tinelle, jonka parkkiintuneen 
merimiehen kuoren alla asustava herkkä ikinuorukainen on aidannut ja nimennyt terassin luona kas-
vunsa alussa olevan pihlajan. Sorbus Aucuparia.

Regatta huipentuu alkuillan palkintojenjakoon. Seremoniamestarina toimi suvereenisti ja positiivi-
sella otteella klubimme kunniajäsen Sakari Salonen. 

Musiikkia ja illanvietto

Aamusta saakka osallistujia viihdytti merihenkinen musiikki. Elävää musiikkia päästiin kuulemaan 
myöhemmin illalla, SMK:n oma bändi musisoi. Biisivalikoima oli tällä kertaa kotimaisvoittoinen. 
Pääluvultaan vähäinen, mutta sopivan riehakas juhlakansa intoutui tanssilattiallekin luitaan liikut-
tamaan. 

Yön tähtitaivas hohti kirkkaana, Venus ja Neptunuskin kuun lisäksi tervehtivät kirkkaina yön hiippai-
lijaa Fårholmenin lämpimässä yössä. 

Viime vuosina SMK:n naisjaosto on ideoinut regatalle myös pukeutumisteeman, johon halutessaan 
voi panostaa. Mikä lie pukeutumisteemana tänä vuonna...? Pysy kuulolla. 

Kesällä 2021 vietetään 20-vuotisjuhlaregattaa. Sitä ei kannata jättää väliin. 

Riikka Holmström 

Fårhomenin
regatta 20v

 

White Lady oli regatan 
seuratuimpia kaunottaria

Seremoniamestari Sakari Salonen 
20-lukulaisten charlestontyttöjen 
ympäröimänä. Vasemmalta Riikka 
Holmström, Sakari Salonen, Maria 
Vitikka ja Marketta Lius.

Latinan perusteita: Sorbus 
Aucuparia eli kotipihlaja
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Muinaistulet 
Fårholmenilla ja Grynnanilla

28. 8. 2021

Tuhansia vuosia sitten Itämeren merenkulkijoita ohjattiin maihin tai rannikon 
asukkaita varoitettiin vaarasta merkkitulilla. Vuodesta 1992 lähtien tulia on 
sytytetty kesäkauden päättymisen merkiksi. Nykyisin kokkojen polttamisella 
halutaan korostaa myös Itämeren suojelua: Itämeren maiden yhteinen tuliket-
ju symboloi huolta Itämeren hyvinvoinnista. 

Tule klubin saariin nauttimaan Muinaistulien yön ainutlaatuisesta tunnelmasta!

 

Laituritanssit Pohjoisrannassa
Tarkista päivämäärä Teija Niemeltä

Klubilaisten yhteinen veneilykauden 
päätösjuhla, johon naisjaosto loihtii 
herkkupöydän, järjestää arpajaiset ja 
huolehtii ilonpidosta.

Laituritansseja tahdittaa oman klubin 
muusikot tai dj.

Voit tulla juhliin myös veneellä -
 kysy vapaata laituripaikkaa etukäteen 
satamakapteenilta.
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Iloinen 20-luku on 
rantautunut Grynnanille
Grynnan elää kukoistuskautta. Ehkei nyt ihan Fort Lauderdalen kaltaisesta Amerikan 
Venetsiasta kaikin mukavuuksin voida puhua, mutta viihtymiseen ja ajanviettomahdolli-
suuksiin on tullut merkittävää parannusta, niin majoittumis- ja ruuanvalmistusfasiliteet-
tien, kuin illan- (ja yön) viettomahdollisuuksienkin suhteen.

Aktiivit asialla

Ensimmäinen mökki nousi talkoovoimin Grynnanin saareen. Rakennustalkoissa on ahertanut lu-
kuisa määrä klubilaisia. Saareen rantautuneista veneistä on koko rakennusprojektin ajan löytynyt 
talkoohenkistä miehistöä ja naisistoa, joka on osallistunut puiden kantamiseen, maalaamiseen, 
ruuvaamiseen, kattohuovan kiinnittämiseen, rakennustarvikkeiden kuljettamiseen ynnä muihin eri-
laisiin töihin.

Varmuuden vuoksi kahteen kertaan

Kesällä 2019 Grynnanillle kohonneen ensimmäisen mökin tarkoituksena oli, että jäsenet perheineen 
ja/tai vieraineen voivat yöpyä edulliseen hintaan. Mökki ehti valmistua loppukesästä 2019 ja pieni-
muotoisia illanistujaisia siinä taidettiin jo viettää. Sisustus vuodesohvineen ja istuinryhmineen oli 
valmiina ja merihenkiset sisustustaulutkin paikoillaan ja suorassa.

Kevään tullen puuttui luontoäiti asioiden kulkuun ja muuan railakkaana kevätyönä otti ja puhalsi 
katon paikoiltaan. Onneksi kukaan klubilainen ei ollut vaaravyöhykkeessä, satojen kilojen painoinen 
katto olisi ihmiseen tai veneeseen osuessaan aiheuttanut karmeaa jälkeä.

Keväällä 2020 veneilykauden lähestyessä tilanne vaikuttikin melkeinpä lohduttomalta: meillä oli 
mökki ilman kattoa ja vaurioitunut irtokatto kalliolla. Vakuutusyhtiö toki korvasi rahallisen vahin-
gon, mutta mökkejä valmistava firma ei toimittanut kattoja erikseen vaan uuden katon myötä tuli 
kokonainen (malliltaan hiukan paranneltu) uusi mökki osina ja paloina, kuten ensimmäinenkin.

Päärakentajana toimi tällä kertaa Ari Koskinen, klubin vaatimaton ja itsestään numeroa tekemätön 
taitava uudisraivaaja. Tunteja laskematta ja vaivojaan säästämättä ovat Ari sekä klubin uuraat mo-
niosaajat Jörkka Wickman, Sakari Salonen ja Markku Pesonen ahkeroineet milloin paahtavan aurin-
gon alla milloin sateen piiskatessa selkänahkaa. Suomalaisen sisun ilmentymää on tämäkin.

Uusi mökki rakentui näin lattiasta kattoon asti. Mökki numero kaksi seisoo uljaana saaressa ja on 
kiinnitetty haruksin kallioon, joten katto pysyy paikoillaan hurjemmassakin tuulessa.

Honeymoon-sviitti vai perhemajoitus?

Kaksi henkeä nukkuu vallan tilavasti mökissä ja neljällekin yösija löytyy. Televisiovastaanotinta ja 
minibaaria ei tästä majoitusvaihtoehdosta sentään löydy, mutta nonstop-luonnonnäytelmä kaikissa 
väreissään pyörii ikkunoiden takana 24/7. Mökki sijaitsee saaren itäisellä puolella, joka on ehkä 
jäänyt hieman vähemmälle käytölle.

Varauksen voi tehdä kätevästi klubin intrasivun kautta. Varausjärjestelmää pilotoitiin kesällä 2020 ja 
hienosäätöjen jälkeen kesällä 2021 on luvassa helppokäyttöinen ja asiakasystävällisesti hinnoiteltu 
uniikki yöpymismahdollisuus.

Talkoohenki elää ja hymykin vielä irtoaa. Kuvassa vasemmalta Jörgen Wickman, Ari Koskinen, 
Heikki Tukiainen, Markku Pesonen ja hymypoikana Pekka Pohjankoski. 

Uuden grillikatoksen sisustuselementit kertovat tarinoita. 
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Ajatuksena on, että myös daycruiser-veneilijät voivat yöpyä upeassa saaressamme ja toisaalta mah-
dollistaa se, että osa veneseurueesta voi yöpyä mökissä.

Mökkiä kutsutaan - ainakin toistaiseksi - Grynnanin uudeksi mökiksi. Ajan myötä saattaa jäsenistön 
keskuudessa vakiintua jokin persoonallisempikin nimitys tälle majatalolle.

Kalustuksena mökissä on kaksi vuodesohvaa, joista kumpainenkin levittäytyy parisängyksi sekä 
pöytä ja tuoleja. Omat petivaatteet tuo yöpyjä mukanaan. Lämpöä tuo tarvittaessa diesellämmitin ja 
puhelimiakin voi ladata aurinkopaneelijärjestelmän avulla. Kuistilla voi nauttia aamukahvit kerras-
saan upeassa miljöössä.

Lopussa kiitos seisoo

Palatkaamme vielä rakennusprojektin vaiheisiin ja onni onnettomuudessa -ajatteluun. Kun uusien 
mökkitarvikkeiden myötä käsissä oli nyt ”ylimääräinen” mökkipalapeli ja irtokatto, niin jotakin käyt-
töä niilekkin olisi hyvä saada... ei kaksi kolmannetta ja taas samalla porukalla uurastamaan. Talkoo-
laisiakin riitti vielä tähän kolmanteenkin rakennusvaiheeseen ja taidot ja yhteistyömenetelmät olivat 
hioutuneet entisestään. Päivänvalon näki uusi grillikatos, jossa kelpaa kokkailla niin lihaa, kalaa 
kuin vegeä. Varustukseen kuuluu reilunkokoinen kaasugrilli ja ruokailemaan voi siirtyä katokseen 
tai harjoittaa kulinarismia sen yhteydessä olevalla kuistilla.

Grynnanin uudessa grillikatoksessa on ensimmäisiä tansseja jo tanssittu ja maailmanparannusses-
sioita istuttu. Vielä on paljon tanssittavaa ja maailmassa paljon parannettavaa tuleviksikin vuosiksi 
ja vuosikymmeniksi.

Grynnanin uusi mökki ja grillikatos kutsuvat kaikkia klubilaisia viihtymään ja nauttimaan luonnosta, 
elämästä ja lajitovereiden seurasta kaikin aistein.

Riikka Holmström 

Grynnanin uuden mökin sisustus noudattelee skandinaavisen pelkistettyä ja ajatonta tyyliä. 

Mökin ikkunat tarjoavat loputtomasti vaihtuvan luonnonnäytelmän. Sir David Attenboroughin ääni 
tulee kytkeä päänsisäisellä syötöllä.

Merimaisemaa Grynnanilta etelän suuntaan

31
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Tiesitkö Grynnanin ja Fårholmenin 
majoitusmahdollisuuksista?
Molemmissa ulkosaarissamme on mahdollisuus majoitukseen, mikäli tarvitset lisävuo-
depaikkoja tai veneesi ei ylipäätään sovellu yöpymiseen.

Fårholmenilla on kallion kukkulalla sijaitsevassa rakennuksessa kaksi huonetta, jotka on 
varustettu kerrossängyin. Eli neljälle on vuodepaikat. Rakennuksen yleisissä tiloissa on 
takka ja pieni keittiö, joka on varustettu kaasuliedellä. 

Grynnanille valmistui kesällä maja, johon mahtuu muutama henkilö yöpymään. Sijainti 
on rauhallinen, kuitenkin lähellä venevalkamaa. Mainio paikka vaikkapa nuorisolle, joka 
kaipaa omaa yksityisyyttään. Ehkä heidätkin on jatkossa helpompi saada mukaan kun ei 
tarvitse ahtaissa veneoloissa. 

Lisätietoja majoituksesta, hinnoista ja varausmenettelystä toimistoltamme.

Fårholmenin pääsaarella sijaitse-
vassa rakennuksessa on kaksi ma-
joitushuonetta, joissa molemmissa 
on neljä makuupaikkaa kerrosvuo-
teina.

Rakennuksessa on lisäksi iso tak-
katupa sekä keittiö. Nämät tilat 
ovat tosin yhteiskäytössä myös va-
rattujen majoitusten aikana. 

Talon ominaisuuksiin kuuluvat te-
rassit, joista länsipuoleisesta on 
upeat näköalat etelään luotoiselle 
merenselälle, pohjoisterassilta voit 
nähdä täydellisen auringonlaskut.

GRYNNAN SEURAAVA SIVU >>>
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Grynnanin majoitusrakennus sijaitsee etelän 
puoleisen saaren aurinkoisella, suojaisella 
rannalla. Rakennus on lämmitettävä ja sen 
tupaan mahtuu mukavasti neljä yöpyjää.

Varusteluun kuuluu pöytäryhmä sekä sisä-
tiloissa että terassilla. Valaistusähkö tuo 
lisämukavuutta pimeinä iltoina. Sähkö tuo-
tetaan aurinkopaneelien avulla. 

Grynnanin uusi 
maja nyt valmis

Munkkiniemen
Hammas-
laboratorio
Antti Huhtala Oy

• Lauri Huhtala
• puh. 09 482 780

Protetiikan erikois-
hammaslääkärin 
ja suuhygienistin 
palvelut Munkki-
niemessä.
Cerec Omnican 
CAD/CAM 
-laitteisto

Heikkiläntie 5 lauttasaari. puH. 010 820 4310  www.paraslukko.com

PARAS
LUKKO

SECURITY OY

Parasta lukko- ja 
turvaurakointia.
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kommodori 
John Holmström

050 5160 112

Suomen Moottoriveneklubin 
hallitus 2021

Finlands Motorbåtsklubbs 
styrelse 2021

I varakommodori
Sakari Salonen
040 5949 508

Jäsen
Harri Rissanen 
040 5682 329

Jäsen
Miikka Maijala 
040 5096 160

jäsen
Taina Savolainen

044-9828 927
 

Jäsen
Peter Guldbrand 

040 8373886 
 

jäsen 
Henri Korpi

045 6700416 8
 

 II varakommodori
Timo Kivioja

0400 776 101

jäsen
Hanna Paloheimo 

020 7765 214
 

36



38 39

SMK:n perälippu
FMK:s akterflagga

Kommodorin viiri
Kommodors vimpel

Varakommodorin viiri
Vicekommodors vimpel

Klubiviiri
Klubbvimpel

Kunniajäsenen lippu
Hedersmedlems flagga

Tervetuloa jäseneksi!
Suomen Moottoriveneklubin jäsenenä sinulla on 
mahdollisuus hankkia suojaisa ja hyvin varustettu 
venepaikka, nauttia ulkosatamiemme luonnosta ja 
palveluista sekä kehittää veneilytaitojasi. Mikäli 
sinua kiinnostaa SMK:n jäsenyys, täytä jäsenanomus 
ja ota mukaan kahden klubin jäsenen nimet 
suosittelijoiksi.

Välkommen som medlem! 
Som medlem i Finlands Motorbåtsklubb har du 
möjlighet att skaffa dig en skyddad och välutrustad 
båtplats, njuta av naturen och servicen i våra ut-
hamnar och utveckla dina båtfärdigheter. Ifall du är  
intresserad av medlemskap i FMK, fyll då i medlems- 
ansökan och be om rekommendation av två klubb- 
medlemmar. 

SMK:n tuotteet 
FMK:s produkter
Perälippu 1 / Akterflagga 1 (44x72 cm) 32 €
Perälippu 2 / Akterflagga 2 (55x90 cm) 44 €
Perälippu 3 / Akterflagga 3 (66x108 cm) 47 €
Perälippu 4 / Akterflagga 4 (80x131 cm) 70 €
Vihreä keulaviiri / Grön vimpel 25 €
Lakkimerkki / Kokardmärke 4 €
Takkimerkki / Kavajmärke 3 €
SMK:n laulukasetti / 
FMK:s sångkasett 7 €
Jäsenavain / Medlemsnyckel 70 €
Verkkosaaren telakointialueen avain 40 €
SMK-logotarra  5 €

• Liittymismaksu/Inskrivningsavgift  900 €
• Jäsenmaksu/Medlemsavgift  115 €
• Perhejäsen/Familjemedlem 57,50 €
• Juniorijäsen/Juniormedlem 11,50 €
•   Ylimääräinen jäsenmaksu 30 €
•   Extra medelemsavgift 30 €
• Venepaikkamaksut paikan leveyden mukaan,
     esim. 2,5 m/350 € – 4,0 m/712 €
• Båtplatsavgifterna enligt platsens bredd,
                         till exempel 2,5 m/350 € – 4,0 m/712 €
• Talvisäilytysmaksu/Vinterförvaring  
    Pajalahti  15 €/m2 

    Verkkosaari  13 €/m2 

• Toimistopalvelumaksu/kontorserviceavgift
             aikuiset/vuxna 12,50 €  • juniorit/juniorer 5 €

SMK:n ansio- ja harrastusmerkkejä

1 2 3 4

5 6

Tämän Timo Sarpanevan SMK:n 50-vuotisjuhliin suunnittele-
man patsaan ensimmäinen numeroitu kappale luovutettiin 
presidentti Urho Kekkoselle.

1) Kultainen ansiomerkki

2) Hopeinen ansiomerkki

3) Kultainen kilpailumerkki

4) Hopeinen kilpailumerkki

5) Kultainen merimatkamerkki

6) Hopeinen merimatkamerkki

7) Harrastusmerkki

7ß
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SMK:n ansiomerkin ja huomionosoituksen saaneet 
Medlemmar som har fått FMK:s förtjänstmärke eller 
utmärkelse

Kultainen ansiomerkki –  
Förtjänstmärke i guld
Leon Basilier  1970
Stig-Olof Fagerström 1980
Jorma Kettunen 1986
Juha Kainulainen 1995
Kaija Heikkilä  2000
Åke Meling  2005
Esa Sahlman  2005
Seppo Lohko  2007
Timo Vanhanen 2007
Kaj-Gunnar Hagman  2008
Timo Kekki  2010
Rolf Paulow  2014
Sakari Salonen  2015
Ilpo Leino   2016
Tauno Nahkala  2016
Jorma Rautapää  2018
Olavi Kaske  2020
Unto Partinen  2020
Markku Siivinen 2020
Merja Vuori  2020

Hopeinen ansiomerkki –  
Förtjänstmärke i silver
Tor-Björn Fagerström 1963
Leon Basilier  1963
Stig-Olof Fagerström 1964
Nils-Olof Eklundh 1978
Jorma Holopainen 1980
Nils Häggblom 1980
Jorma Kettunen 1980
Guy Stenbäck  1980
Johan Vikstedt 1980
Jorma Partinen 1984
Alex Oborin  1986
Kaija Heikkilä  1988
Kari Penttinen  1988
Juha Kainulainen 1988
Caj Fagerström 1990
Veikko Poikonen 1990
Lars Sellman  1990
Veikko Suvanto 1991
Åke Meling  1992
Veikko Virta  1993
Seppo Lohko  1994
Pentti Karvonen 1995
Timo Vanhanen 1997
Kari Tammelin  1998
Lasse Lehtonen 1999
Esa Sahlman  1999
Olli Kaske  2000
Timo Kekki  2000
Hannu Montin 2000
Sakari Salonen 2000
Harry Johansson 2001
Mikael Kobylin 2001
Olli Laine  2002
Juhani Puolanne 2002
Ilpo Leino  2003
Sirkka Tilus  2003
Vesa Tilus  2003
Kaj-Gunnar Hagman 2004
Juha Tammisto 2004
Anne Järvinen  2005
Erkki Nissinen  2005
Rolf Paulow  2005
Tapio Linturi  2006
Jukka Wasama 2006
Hannu Lahtonen 2007
Jorma Rautapää 2007
Jukka Väänänen 2007
Nils Forsblom  2008
Ari Lius  2008
Tauno Nahkala 2008

Auli Varjosalmi 2008
Timo Mäki  2009
Esa Kojo  2009
Eeva Meling  2010
Marja Enqvist  2011
Jori Nordström 2011
Pekka Parkkonen 2011
Pälvi Ruola  2011
Jukka Vilkki   2012
Risto Heino  2013
Arto Salonen  2013
Ulf Ahlbäck  2014
Tommi Jääskeläinen 2014
Unto Partinen  2014
Teija Niemi  2014
Päivi Onnela   2015
Markku Mansikka  2016
Juha Nopanen  2016
Margit Alasalmi  2017
Ville Hahkala   2017
Markku Siivinen 2017
Lauri Huhtala   2018
Jouni Niiniaho  2018
Marjo Mansikka  2018 
Merja Vuori  2018
Kaija Salonen   2019
Harri Ojanen  2019
Mirja Kivioja   2019
Markku Pesonen 2020

Kultainen kilpailumerkki briljantein -  
Tävlingsmärke i guld med briljanter
Stig-Olof Fagerström  
1962 + 3 brilj.   
1963 + 2 brilj.   
1964 + 2 brilj.   
1966 + 1 brilj.  
1968 + 1 brilj.   
1969 + 1 brilj.   
1970 + 1 brilj.   
1974 + 1 brilj.  
1982 + 2 brilj.   
1991 + 1 brilj.
Caj Fagerström  
1982 + 1 brilj.   
1984 + 1 brilj.   
1985 + 1 brilj.   
1988 + 1 brilj.

Kultainen kilpailumerkki -  
Tävlingsmärke i guld
Leon Basilier  1958
Stig-Olof Fagerström 1960
Tor-Björn Fagerström 1962
Alex Oborin  1981

Hopeinen kilpailumerkki -  
Tävlingsmärke i silver
Tor-Björn Fagerström 1955
Reijo K. Kuusinen 1955
Leon Basilier  1956
Stig-Olof Fagerström 1958
Magnus Savander 1963
Nils Häggblom 1969
Timo Mäkinen  1969
Alex Oborin  1969
Hannu Forsander 1971
Jorma Holopainen 1976
Stig-Göran Bergholm 1979
Timo Tuhkanen 1991

Pronssinen kilpailumerkki -  
Tävlingsmärke i brons
Tor-Björn Fagerström 1951
Leon Basilier  1955
Stig-Olof Fagerström 1956

Carl Lindqvist  1958
Alex Oborin  1959
Magnus Savander 1959
Tor-Björn Lindberg 1962
Christer Fagerström 1968
Nils-Olof Eklundh 1969
Hannu Forsander 1969
Olli Leskinen  1969
Helena Määttänen 1969
Jyrki Soiro  1969
Jorma Holopainen 1972
Arja Oborin  1974
Osmo Koskenniemi 1975
Jaakko Koskimies 1975
Liisa Koskenniemi 1976
Olavi Nordman 1977
Timo Tuhkanen 1990

Kultainen merimatkamerkki  
briljantin kera - Långfärdsmärke 
i guld med briljant
Simo Lehtinen 1992
Erkki Tuomisto 2005
Jouko Raita  2020

Kultainen merimatkamerkki - 
Långfärdsmärke i guld
Nils-Olof Eklundh 1970
Alex Oborin  1970
Yrjö Höysniemi 1982
Urpo Suanto  1983
Pekka Leino  1986
Jorma Partinen 1986
Tuomo Kääriä  1987
Simo Lehtinen 1987
Risto Natri  1989
Urpo Vihervaara 1992
Rolf Paulow  1996
Erkki Tuomisto 1996
Arto Holappa  2002
Toiviainen Jaakko 2011
Jaakko Koskimies 2018
Arto Kyyhkynen 2018
Jouko Raita   2020

Hopeinen merimatkamerkki - 
Långfärdsmärke i silver
Kaj Merikanto  1959
Alex Oborin  1959
Tor-Björn Fagerström 1961
Nils-Olof Eklundh 1964
Olli Leskinen  1970
Johan Vikstedt 1976
Timo Kuronen  1978
Henrik Vænerberg 1979
Per-Olof Andersson 1981
Yrjö Blåfield  1981
Yrjö Höysniemi 1981
Pekka Leino  1981
Olavi Nordman 1981
Jorma Partinen 1982
Urpo Vihervaara 1984
Simo Lehtinen 1986
Åke Meling  1987
Olli Laine  1989
Veikko Suvanto 1990
Rolf Paulow  1991
Jorma Niemi  1992
Timo Vanhanen 1992
Juha Kainulainen 1995
Jouko Raita  2000
Arto Holappa  2001

Kiertopalkinto ”Vuoden veneilijä”- 
Vandringspriset ”Årets båtfarare”
Sakari Salonen venekuntineen 

med båtlag  1990
Olli Kaske  1991
Lasse Lehtonen 1992
Juha Tammisto 1993
Ari Mattsson  1994
Rolf Paulow  1995
Heikki Tukiainen 1996
Tauno Nahkala 1997
Pälvi Ruola  1998
Juhani Tanila  1999

SMK:n harrastusmerkki
FMK:s intressemärke
Ernfrid Heikkilä 1965
Carl Lindqvist  1965
Magnus Savander 1965
Johan Vikstedt 1965
Guy Stenbäck  1966
Nils-Olof Eklundh 1970
Nils Häggblom 1970
Jorma Kettunen 1970
Olli Leskinen  1970
Paul Lindqvist  1972
Hannu Forsander 1974
Jorma Holopainen 1975
Osmo Koskenniemi 1977
Aimo Kukkonen 1977
Alex Oborin  1978
Kaj-Gunnar Hagman 1980
Jaakko Koskimies 1980
Olavi Nordman 1980
Dick Granfelt  1982
Veikko Poikonen 1982
Veikko Virta  1982
Kaija Heikkilä  1983
Jukka Teinilä  1983
Seppo Häkkänen 1985
Juha Kainulainen 1985
Lars Sellman  1985
Reijo Västinsalo 1986
Ulla Karlsson  1987
Åke Meling  1987
Matti Perko  1987
Anneli Sellman 1987
Veikko Suvanto 1987
Paavo Wihuri  1988
Anne Ylhäinen 1988
Seppo Lohko  1989
Pauli Ylhäinen  1989
Leo Istomin  1990
Pentti Karvonen 1990
Risto Natri  1990
Pekka Ruokonen 1990
Lasse Lehtonen 1991
Kari Tammelin  1991
Juhani Puolanne 1992
Timo Vanhanen 1992
Uolevi Oikarinen 1993
Esa Sahlman  1993
Timo Kekki  1994
Ari Mattsson  1994
Heikki Palander 1994
Kaija Salonen  1994
Tapio Linturi  1995
Hannu Montin 1995
Jukka Wasama 1995
Harry Johansson 1996
Olli Kaske  1996
Sakari Salonen 1996
Kalevi Kaasinen 1997
Mikael Kobylin 1997
Jukka Kuoppala 1997
Olli Laine  1997
Juha Tammisto 1997
Ilpo Leino  1998
Tapio Mäkinen 1998
Vesa Tilus  1998
Lauri Åberg  1998
Rolf Paulow  1999
Ritva Sahlman  1999
Sirkka Tilus  1999
Marja Enqvist  2000
Erkki Nissinen  2000
Heikki Tukiainen 2000
Auli Varjosalmi 2000
Jukka Väänänen 2000
Arto Holappa  2001

Jori Nordström 2001
Anne Järvinen  2002
Jarmo Nurminen 2002
Markku Nurminen 2002
Pekka Järvinen 2003
Hannu Lahtonen 2003
Eeva Meling  2003
Tauno Nahkala 2003
Jorma Rautapää 2003
Esa Kojo  2004
Nils Forsblom  2004
Risto Heino  2004
Ari Lius  2004
Siv Böhling  2005
Mårten Enqvist 2005
Pekka Parkkonen 2005
Tuula Vallavuori 2005
Ulf Ahlbäck  2006
Chris van der Made 2006 
Timo Mäki  2006
Pälvi Ruola  2006
Pirkko Laakso-Mäki 2007
Marketta Lius  2007
Teija Pekonen  2007
Klaus Tuurala  2007
Ville Hahkala  2008
Eero Lahtinen  2008
Jukka Vilkki  2008
Folke Forsman 2009
Lauri Huhtala  2009
Markku Siivinen 2009
Teija Niemi  2009
Primerose Kiikka 2010
Kimmo Jalonen 2010
Unto Partinen  2010
Salonen Tuomas 2010
Anneli Tammelin 2010
Panu Kobylin  2010
Pentti ylä-Liedenpohja 2010
Vesa Laukkanen 2011
Päivi Onnela  2011
Rauno Tiainen  2011
Jyrki Hytti   2012
Jukka Lehtiluoto  2012
Juha Pajakoski  2012
Arto Salonen   2012
Jaakko Tiihonen  2012
Margit Alasalmi 2013
Tommi Jääskeläinen 2013
Timo Kivioja  2013
Kai-Pekka Kivistö 2013
Eeva Oja-Lipasti 2013
Risto Virtanen  2013
Merja Vuori  2013
Markku Mansikka 2013
Jouni Niiniaho  2013
Martti Aura  2014
Kristian Hjerppe 2014
Juha Nopanen 2014
Timo Tohkanen 2014
Marjo Mansikka  2015
Pekka Pohjakoski  2015
Mauri Siivinen  2015
Timo Asikainen 2016
Pekka Hiltula  2016
Minna Jokinen 2016
Arto Kyyhkynen 2016
Kimmo Niinivirta 2016
Jukka Oja-Lipasti 2016
Mirja Kivioja   2017
Eija Väliranta   2017
Mikko Kaira  2018
Harri Ojanen  2018
Markku Pesonen 2018
Juhani Pitsinki  2018
Saara Kivioja   2019
Ville Kivioja   2019
Arik Koskinen   2019
Henrik Palin   2019
Virva Pitsinki   2019
Martti Kautto   2019
Jaakko Koskimies  2019
Paula Erla  2020
Leo Kuosmanen 2020
Kari Nurminen 2020
Antti Peltola   2020
Timo Roine  2020
Risto Savolainen 2020

Kalevi Tölkkö  2020
Sami Valkama  2020
Juhani Vitikka  2020
Jörgen Wickman 2020

The Commodor’s Fregate
Ebba Eklundh  1971
Jorma Kettunen 1974
Leon Basilier  1975
Veikko Poikonen 1982
Lars Sellman  1985
Kaija Heikkilä  1986
Juha Kainulainen 1987
Åke Meling  1989
Kari Tammelin  1990
Juhani Puolanne 1991
Pentti Karvonen 1992
Timo Vanhanen 1993
Alex Oborin  1995
Kaija Salonen  1996
Timo Kekki  1997
Sirkka Tilus  1998
Auli Varjosalmi 1999
Kaj-Gunnar Hagman 2001
Sakari Salonen 2002
Rolf Paulow  2003
Timo Mäki  2004
Ari Lius  2005
Juha Tammisto 2006
Ilpo Leino  2007
Arto Salonen  2008
Merja Vuori   2009
Risto Heino  2010
Teija Niemi  2011
Tuomas Salonen 2012
Ulf Ahlbäck  2013
Eeva ja Åke Meling 2014
Perhe Kivioja   2015
Sirkka Tilus ja viestintältk. 2016
Henrik Palin   2017
Unto Partanen 2018
Timo Roine   2019

Kiertopalkinto ”Fårholmen”  
Vandringspris
Kari Tammelin  1998
Seppo Lohko  1999
Åke Meling  2000
Reijo Vuokila venekuntineen  2001
Kari Salonen  2002
Tauno Nahkala 2003
Rauno Tiainen ja
Jukka Väänänen 2004
Timo Tohkanen 2005
Tauno Nahkala 2006
Timo Mäki  2007
Timo Kekki  2008
Timo Vanhanen 2009
Pirkko Laakso-Mäki 2010
Ritva Sahlman  2011
Jarmo Nurminen 2012
Tuomas Salonen 2013
Jukka Vilkki  2014
Naisjaosto   2015
Kimmo Jalonen  2016
Ari Koskinen   2017
Tauno Nahkala  2018
Markku Pesonen  2019
Pekka Parkkonen 2020

Volter Henricksonin pokaali 
pisimmästä merimatkasta
Rolf Paulow   2009
Juha Pajakoski 2010
Rolf Paulow  2016

Rakkoleväpatsas
Chris van der made  2007
Timo Vanhanen  2007
Jorma Rautapää  2015 
Sakari Salonen 2019
Ari Koskinen  2019
Jörgen Wickman 2019
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HALLITUKSEN  TOIMINTAKERTOMUS   2020 
91. toimintavuosi                              
  
 
KLUBIN HALLINTO 
Hallitus 
Kommodori: John Holmström 
I varakommodori: Timo Kivioja 
II varakommodori: Sakari Salonen 
Jäsenet: Peter Guldbrand, Patrick Hänel, Henri Korpi, 
Kari Paasonen, Hanna Paloheimo, Taina Savolainen 
Hallitus kokoontui toimintavuonna yhdeksän kertaa, 
joista kahdesti Teams-palaverin muodossa. Lisäksi 
hallitus piti 4 email-kokousta yksittäisistä asioista. 
 
Toimihenkilöt 
Klubisihteeri:  Teija Niemi   
Taloudenhoitaja: Päivi Onnela  
Pajalahden satamakapteeni: Arto Salonen 
Pohjoisrannan satamakapteeni: Olli Kaske 
Tilintarkastaja: Mervi Vaarala 
Varatilintarkastaja: Arto Sopanen 
Toiminnantarkastaja: Pekka Lidman 
Varatoiminnantarkastaja: Henrik Palin 
Ympäristövastaava: Ville Hahkala 
 
Lautakunnat 
Pajalahden satamalautakunta: Ilpo Leino (pj), Unto 
Partinen, Antti Peltola, Ari Reen, Risto Savolainen, 
Sami Valkama  
Pohjoisrannan satamalautakunta: Mauri Siivinen 
(pj), Mikko Huimala, Jaakko Koskimies 
Ulkosatamalautakunta: Markku Pesonen (pj), Vesa 
Erla, Patrick Hänel, Ari Koskinen, Harri Rissanen, 
Sakari Salonen, Jörgen Wickman 
Koulutus- ja ohjelmalautakunta: Timo Kivioja, 
Mikko Kaira    asti, Mirja Kivioja, Harri Ojanen, Henrik 
Palin 
Viestintälautakunta: Teija Niemi, Markku Siivinen 
Merkkilautakunta: John Holmström (pj), Anne 
Järvinen, Rolf Paulow, Jorma Rautapää, Sakari 
Salonen, Timo Vanhanen  
 
Katsastuslautakunta 
Ville Hahkala, Lauri Huhtala, Olli Kaske, Kirsi Kautto, 
Martti Kautto, Panu Kobylin, Leo Kuosmanen, Simo 
Niskanen, Kari Nurminen, Harri Ojanen, Arvo 
Paukkunen, Rolf Paulow, Juhani Pitsinki, Pekka 
Pohjankoski, Timo Roine, Juha Tammisto, Jukka 
Vilkki 
 
Jaostot 
 
Purjevenejaosto: Lauri Huhtala (pj) 
Naisjaosto: Virva Pitsinki (pj), Paula Erla (siht. ja 
rah.hoit.) 
Juniorijaosto: Timo Kivioja (pj) 
Seniorijaosto: Timo Vanhanen (pj) 
 
Taloustoimikunta 
John Holmström (pj.),  Ari Reen, Timo Kivioja, Päivi 
Onnela, Markku Pesonen, Mauri Siivinen 
  
EDUSTUKSET 
Helvene: Sakari Salonen 

Suomen Purjehdus ja Veneily ry: John Holmström 
(liittokokoukset)  
 
JÄSENISTÖ 
Vuoden lopussa jäsenistön kokonaismäärä oli 780. 
Vuosijäseniä oli 320, kunniajäseniä 2, ainaisjäseniä 
257, ainaisperhejäseniä 46, perhejäseniä 113 ja 
junioreita 42. 
 
Klubin rekisterissä oli 201 moottorivenettä, 4  
moottoripurjehtijaa, 88 purjevenettä ja 1 soutuvene. 
 
Vuoden aikana klubiin liittyi 40 vuosijäsentä, 
kymmenen perhejäsentä ja seitsemän juniorijäsentä. 
Ainaisjäsenyyden (25 vuotta vuosijäsenenä) saavutti 
kahdeksan jäsentä. 
Jäsenluettelosta poistettujen määrä vuoden aikana 
oli 66. 
 
Muistamme seuraavia jäseniämme, jotka ovat 
poistuneet keskuudestamme: 
 
Jaakko Mutanen 
Kari Tuovinen 
Olavi Nordman 
Jorma Partinen 
Seppo Outinen 
Seppo Anttila 
 
KOKOUKSET  JA  MUUT TAPAHTUMAT 2020 
 
11.3. Kevätkokous Lauttasaaren Yhteiskoulu klo 18 
25.4. Veneiden vesillelasku 1 Verkkosaari klo 12 
26.4. Veneiden vesillelasku 1 Pajalahti klo 7 
26.4. Lipun nosto satamissa ja saarissa klo 12 
28.4. Mastojen nosto 1 Pajalahti klo 15 
8.5. Sammutintarkastus Pajalahti klo 17.15 
9.5. Veneiden vesillelasku 2 Pajalahti klo 7 
9.5. Veneiden vesillelasku 2 Verkkosaari klo 12 
12.5. Veneiden vesillelasku 2 Pajalahti klo 7 
12.5. Mastojen nosto 2 Pajalahti klo 15 
16.5. Veneiden vesillelasku 3 Verkkosaari klo 12 
18.5.-11.6. Katsastukset satamissa klo 18 
20.6. Juhannuksen vietto klubin saarissa 
8.8. Fårholmenin regatta klo 12 
29.8. Muinaistulien yö saarissa. 
5.9. Veneiden yhteisnosto 1 Verkkosaari klo 12 
19.9. Veneiden yhteisnosto 2 Verkkosaari klo 12 
22.9. Pukkitalkoot Pajalahti klo 17 
29.9. Mastojen nosto 1 Pajalahti klo 16 
3.10. Veneiden yhteisnosto 1 Pajalahti klo 12 
3.10. Veneiden yhteisnosto 2 Verkkosaari klo 12 
13.10. Mastojen nosto 2 Pajalahti klo 15 
17.10. Veneiden yhteisnosto 3 Verkkosaari klo 12 
18.10. Veneiden yhteisnosto 2 Pajalahti klo 7 
18.10. Lipun lasku ulko- ja kotisatamissa klo 12 
17.11. Syyskokous Lauttasaaren Yhteiskoulu klo 18 
 
MERKIT JA PALKINNOT 
Kultainen ansiomerkki Olli Kaske, Unto Partinen, 
Markku Siivinen, Merja Vuori 
Hopeinen ansiomerkki Markku Pesonen 
Harrastusmerkki Paula Erla, Leo Kuosmanen, Kari 
Nurminen, Antti Peltola, Timo Roine, Risto 
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Savolainen, Kalevi Tölkkö, Sami Valkama, Juhani 
Vitikka, Jörgen Wickman 
Kultainen merimatkamerkki Jouko Raita 
Fårholmen-kiertopalkinto Pekka Parkkonen 
 
TOIMINTA 
 
Koti- ja ulkosatamat, telakointi ja katsastus 
 
Pajalahti 2020 
 
Sataman käyttökuntoa pidettiin satamalautakunnan 
voimavarojen mukaan yllä. Veneiden yhteislaskuissa 
ja –nostoissa satamalautakunta avusti entiseen 
tapaan. 
 
Erilaisilta vahingoilta ei kauden aikana kuitenkaan 
vältytty, mikä aiheutti toimenpiteitä satamassa. C-
laiturin päätypala oli irtoamassa elokuussa ja 
korjattiin tilapäisesti sitomalla osat köysillä toisiinsa. 
Kaupunki on käynyt syksyn mittaan tekemässä 
korjauksia laiturin kiinnityksiin. Lopullinen korjaus 
tehtäneen talven aikana. 
 
Syyskuussa ilmeni vuoto syöttövesiputkessa B- ja C-
laitureiden välissä, jonka takia vesi laitureilta 
katkaistiin. Korjaustoimia selviteltiin syksyn mittaan 
kaupungin edustajien kanssa. Kaupunki tulee 
huolehtimaan laiturin korjauksesta. Korjaus jäänee 
keväälle 2021. 
 
Pajalahden satamassa oli kesäkaudella 154 venettä 
ja tyhjiä paikkoja 29. Alueella telakoi 95 venettä. 
Kaksi vartiointivuoroa jäi tekemättä. 
 
Pohjoisranta 2020 
 
- huhtikuussa sataman avaus normaalisti; vedet, 
sähköt, sammuttimet sekä rakennuksen siivous ja 
avaus. Sataman siivousta kaikesta ylimääräisestä 
jatkunut koko kesän muutaman aktiivin toimesta.  
- marraskuussa suljettiin satama kesäkäytöstä, 
keskeytettiin jätetyhjennykset talveksi, normaalit 
huoltotyöt. 
 
Satamassa käynnistettiin kokeilu Skipper-
vuokraveneyhteistoiminnasta. Satamassa oli kauden 
ajan neljä pienempää moottorivenettä myös SMK:n  
jäsenistön ulkopuolisten henkilöiden käytettävissä. 
Veneet olivat ahkerassa käytössä, mutta klubilaisia ei 
käyttäjissä tietojemme mukaan ollut. Kokeilu ei 
kaikilta osin kuitenkaan sujunut aiheuttamatta haittaa 
jäsenistön viihtyvyyteen satamassa, joten 
yhteistoimintasopimus irtisanottiin loppumaan 
syksyllä 2020. 
 
Pohjoisrannan satamassa oli kesäkaudella 95 
venettä ja tyhjiä venepaikkoja 17. Kaksi 
vartiointivuoroa jäi tekemättä. 
 
Verkkosaari  
  
Vuosi 2020 sujui telakalla entiseen malliin, loppua 
odotellessa. Sitä ei kuitenkaan tullut, vaan kaupunki 
jatkoi sopimusta vielä vuodella.  

 
Leuto ja vähäluminen talvi helpotti veneiden 
säilytystä, mutta toisaalta maapohjan pehmeys 
yhdessä kovien tuulien kanssa aiheutti yhden veneen 
kaatumisen. Aikainen kevät taas vei veneet vesille, 
aikaisimmat jo huhtikuussa. Korona-pandemia taas 
piti veneitä telakalla koko kesän normaalia 
enemmän.  
 
Lämmin syksy vuorostaan piti veneet vedessä 
normaalia pitempään, viimeisten noustessa vasta 
vuodenvaihteen jälkeen. Vuoden jälkipuoliskon 
toiminnalle löi leimansa telakkamestarin 
tapaturmainen invalidisoituminen, toivottavasti 
tilapäinen. Kaikesta kuitenkin selvittiin, kiitos Tinelle 
ja Maurille. 
 
Vuosien aikana telakalle on kertynyt muutamia 
hylättyjä veneitä, ja koska alue täytyy aikanaan 
luovuttaa takaisin kaupungille tyhjänä, Klubin hallitus 
ohjeisti telakkahenkilöitä toimimaan näiden veneiden 
poistamiseksi. Lopputuloksena saatiinkin sitten 4 
hylkyä poistetuksi. Muutama vielä jäi jäljelle, mutta 
toivoa on saada niitä vielä jokunen lisää poistetuksi 
vuoden 2021 aikana. 
Veneitä telakalla talvehtii vuonna 2020-2021 70 
venettä. 
 
Kesällä 2020 alueella oli 15 venettä. 
 
Ulkosatamat 2020 - Kummallinen vuosi 
 
Vuoden alku ei luvannut hyvää, kun kaikki toiveet 
uudenlaisesta ja mukavan rennosta kaudesta 
Grynnanilla muuttuivat uuden mökin hajoamiseen. 
Ehdimme aloittaa normaalit kevätkunnostukset, kun 
luonto asettui meitä vastaan. Talvi oli lumeton ja 
luonto keväällä karmean näköinen, näkymä oli, kuin 
koko saari olisi auralla kynnetty! Toipuisiko saari 
tästä ollenkaan? Sitten kova myrsky riepotteli saarta 
niin Grynnanilla kuin Fårholmenilla. Tähän vielä 
korona, joka toi mukanaan uudet haasteet. No, pakka 
meni niin sanotuksi uusiksi. Oli korjattava vahingot ja 
elettävä koronan ehdoilla. 
 
Vakuutusyhtiön positiivinen päätös Grynnanin 
vahinkojen korvaamiseen antoi uutta toivoa tulevaan! 
Hajonnut mökki rakennettiin entistä vahvemmaksi ja 
purjevenepuolelle suunniteltu grillipaikka muutti 
muotoaan ylimääräisiksi jääneiden puutavaroiden 
myötä. Alun perin grillin ei pitänyt olla tämän 
näköinen. Siitä tuli hyvä! Saaren luontoarvoja 
lähdettiin parantamaan poistamalla kiviä 
siltauomasta, altaan vedenkiertoon tällä työllä on 
varmastikin positiivista vaikutusta. Linnunpönttöjä 
rakennettiin ja kurtturuusuja poistettiin. 
Ongelmaroskia vietiin kunnan roskasäiliöihin. 
Keväällä sauna sai uuden kuosin ja täysin 
uudentyyppisen kiukaan. 
 
Tämä kaikki toteutui Grynnanilla, jossa oli noiden 
toimien lisäksi perinteiset puutalkoot, juhannusjuhlat 
ja muinaistulet. Kaikissa tapahtumissa oli runsaasti 
osallistujia koronasta huolimatta. Rakennus- ja 
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kunnostustöiden pääpaino oli vuonna 2020 
Grynnanilla, jossa todellakin riitti tehtävää. 
 
Fårholmenilla korjattiin rikkoutunut kulkusilta 
pohjoiselle saarelle; samassa yhteydessä sillanvierus 
sai kaiteet. Saunalle asennettiin uudet uimarappuset. 
Uusittiin rikkoutuneita poijuja. Puutalkoot ja muut 
perushommat sujuivat koronasta huolimatta 
mallikkaasti. Regatta vietiin läpi rajoitettuna. 
Osallistujia tapahtumissa oli kiitettävästi, kaikesta 
huolimatta. 
 
Fårholmenilla kävi 254 venekuntaa ja yhteensä 615 
henkilöä. 
 
Grynnanilla kävi 344 venekuntaa ja 815 henkilöä.  
 
Katsastajia oli vuonna 2020 yhteensä 17. 
Toimintavuonna kaksi katsastajaa täydensi 
osaamistaan Veneily ry:n (SPV) koulutuksessa. 
Klubin katsastuksen painopisteet määriteltiin 
katsastajien yhteistyönä SPV:ltä tulleen ohjeen 
mukaisesti. 
 
Koulutustoiminta 
Lasten ja Nuorten Veneilykoulun ryhmät jouduttiin 
perumaan koronatilanteen vuoksi. Tilanne oli 
harmillinen, sillä kesän leirit oli varattu täyteen. 
 Lasten ja Nuorten Veneilykoulua pyritään jatkamaan 
kaudella 2021. 
 
Koronakriisi häiritsi myös aikuiskoulutusta. 
Alkukeväällä aloitettu Veneilijäkurssi jouduttiin 
keskeyttämään kevätkaudella, mutta se suoritettiin 
loppuun syksyn 2020 aikana. Kurssin alkuperäisestä 
15 osanottajasta teoriaosuudenn suoritti päätökseen 
yhdeksän opiskelijaa. Kurssiin kuuluvat käytännön 
harjoitukset suoritetaan keväällä 2021. 

Pajalahden veneilykoulu (PaVe) järjesti useita 
koulutustilaisuuksia painopistealueilla 
veneilyturvallisuus, tekniikka ja veneilytaidot. Paven 
koulutustarjonta julkaistaan vuosittain ennen vuoden 
vaihdetta osoitteessa www.pave.fi 

Jaostotoiminta, viestintä ja uudet jäsenet 
 
Purjevenejaoston toiminta oli hiljaista, Katajaluodon 
kierrosta ei järjestetty Covid-19 -tilanteen vuoksi.  
 
Naisjaoston toiminta oli koronatilanteen vuoksi 
tavallista vähäisempää, sillä esim. perinteeksi 
muodostuneet Pohjoisrannan laituritanssit jouduttiin 
valitettavasti perumaan samoin kuin kevään 
laskukahviot.  
 
Kevät- ja syyskokouksissa naisjaoston keltaliivit olivat 
kuitenkin paikalla huolehtimassa tarjoiluista, ja 
syksyllä järjestimme myös yhden 
nostokahvion Pajalahden kerhotalolla.  
 
Naisjaoston omat pikkujoulutkin jäivät vuonna 2020 
väliin, mutta perinteiset kesäkauden avajaiset 
onnistuimme järjestämään Pohjoisrannassa 
tavalliseen tapaan.  

 
Vuoden alussa ehdimme myös viettää mukavan 
viikonlopun Turussa, jossa ohjelmaan kuului mm. 
tutustuminen Merimuseoon, musikaali 
kaupunginteatterissa ja yöpyminen museolaiva 
Borella. 
 
Seniorijaosto 
Koronapandemiasta johtuen ei seniorijaosto voinut 
järjestää yhteisiä tapahtumia vuonna 2020. Varattu 
Kuivasaaren retkikin peruuntui laivayhtiön toimesta 
kahteen kertaan eikä retki muutoinkaan ehkä olisi 
ollut turvallinen. 
 
Uusilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua 
maksutta veneilijän peruskurssille, jonka korona siirsi 
keväältä syksylle. Osa kurssille ilmoittautuneista 
perui osallistumisensa kokonaan.  
Vuoden aikana klubiin liittyi kaikkiaan 40 uutta 
vuosijäsentä.  
 
Viestintä 
Sähköiset mediat nousivat tärkeydessä vuoden 
aikana. Klubin nettisivuille rakennettiin ensimmäistä 
kertaa 
varausmahdollisuudet katsastukselle, vartioinnille 
sekä mökkivarauksille. Viestinnässä keskitytään 
jatkossakin 
sähköiseen mediaan.  
 
Viestintälautakunnan vuoden 2020 toiminta keskittyi 
vuosikirjaan. Vuosikirjan tekeminen aloitettiin 
helmikuussa ja kirjat haettiin painosta toukokuun 
lopussa. 
 
Toimintasuunnitelmaa ja budjettiehdotusta vuodelle 
2021 suunniteltiin syyskuussa. 
 
Yhteistyöverkostot 
 
Jatkettiin yhteistoimintaa helsinkiläisten venekerhojen 
kanssa Helveneessä.  
 
Lohiapajalahden kaavoittajan ja liikennesuunnittelijan 
kanssa pidettiin yhteinen palaveri alueen 
rakentumista koskevista suunnitelmista sekä niiden 
toteutuksen aikataulusta. 
 
SMK 90-vuotisjuhlavuosi 
 
Suunnitellut juhlat 14.3.2020 siirrettiin koronan takia 
pidettäväksi lokakuussa, jolloin ne koronapandemian 
jatkuessa peruttiin kokonaan. Samasta syystä 
suunnitellut näyttelyt ja muut tilaisuudet jouduttiin 
perumaan. 
 
Talous 
 
Vuonna 2020 SMK:n talous säilyi vakaalla pohjalla. 
Jäseniä liittyi vuoden aikana jälleen ennätysmäärä. 
Perittävät maksut säilyivät samoina kuin vuonna 
2019, myös ennakkorahastoitava 30 euron 
ylimääräinen jäsenmaksu Pajalahden klubitalon 
tulevia kustannuksia varten. 
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Klubin koko toiminnan budjetti oli laadittu 5 183,24 
euroa ylijäämäiseksi. ”Yllättävien korjausten”- ja 
satamakorjausvarauksen sekä arvioidun ylimääräisen 
jäsenmaksun rahastointi huomioiden, budjetin 
kokonaisuus oli 28 606,76 euroa alijäämäinen. 
Toteutuneiden korjausten, kunnossapidon, 
tarvikkeiden, laitehankintojen ja investointien 
yhteissumma oli 17 074,76 €, kun budjetoitu summa 
oli 34 600 €. Yllättäviä korjauksia tuli uuden 
Grynnanin yöpymismökin myrskyvahingon myötä, 
mutta lopulta vahinko jäi vakuutuksen 
omavastuuosuuden suuruiseksi. 
 
Klubin varsinaisen toiminnan alijäämä oli 50 632,95 
€, kun alijäämä edellisenä vuonna oli ollut 55 228,25  
€. Alijäämää katettiin varainhankinnalla, mikä tuotti 
94 114,55 €. Ylimääräisen jäsenmaksun tuotto 15 
046,14 euroa ennakkorahastoitiin. Tilikauden tulos oli 
44 423,91 € ylijäämäinen. Budjetti ylittyi positiivisesti, 
kun uusia jäseniä liittyi yli budjetoidun. 
Verkkosaaresta saatiin vielä syksyllä telakointituloja, 
joita ei oltu budjetoitu, koska alueen vuokrauksen 
jatkuvuus oli ja on edelleen katkolla. Lisäksi 
budjetoituja investointeja jäi toteuttamatta, kun 
henkilöresurssit kuluivat Grynnanin mökin 
uudelleenrakentamiseen. 
 

Pohjoisrannan satama kylpee ilta-auringossa
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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
2020 - 91. verksamhetsåret    
 
KLUBENS FÖRVALTNING 
Styrelsen 
Kommodor: John Holmström 
I vicekommodor: Timo Kivioja 
II vicekommodor: Sakari Salonen 
Ledamöter: Peter Guldbrand, Patrick Hänel, Henri 
Korpi, Kari Paasonen, Hanna Paloheimo, Taina 
Savolainen 
 
Styrelsen sammanträdde nio gånger under 
verksamhetsåret, av dessa hölls två möten på 
distans i Teams-service. Dessutom hade styrelsen 4 
email-möten beträffande enskilda saker.  
 
Funktionärer 
Klubbsekreterare:  Teija Niemi   
Ekonomi: Päivi Onnela  
Hamnkapten, Smedjeviken: Arto Salonen 
Hamnkapten, Norra hamnen: Olli Kaske 
Revisor: Mervi Vaarala 
Revisors suppleant: Arto Sopanen 
Verksamhetsgranskare: Pekka Lidman 
Verksamhetsgranskares suppleant: Henrik Palin 
Miljöansvarig: Ville Hahkala 
 
Nämnder 
Hamnnämnd, Smedjeviken: Ilpo Leino (ordf), Unto 
Partinen, Antti Peltola, Ari Reen, Risto Savolainen, 
Sami Valkama  
Hamnnämnd, Norra hamnen: Mauri Siivinen (ordf), 
Mikko Huimala, Jaakko Koskimies 
Hamnnämnd, Uthamnarna: Markku Pesonen (ordf), 
Vesa Erla, Patrick Hänel, Ari Koskinen, Harri 
Rissanen, Sakari Salonen, Jörgen Wickman 
Utbildnings- och programnämnd: Timo Kivioja, 
Mikko Kaira    asti, Mirja Kivioja, Harri Ojanen, Henrik 
Palin 
Kommunikationsnämnd: Teija Niemi, Markku 
Siivinen 
Märkesnämnd: John Holmström (ordf), Anne 
Järvinen, Rolf Paulow, Jorma Rautapää, Sakari 
Salonen, Timo Vanhanen  
 
Besiktningsnämnd 
Ville Hahkala, Lauri Huhtala, Olli Kaske, Kirsi Kautto, 
Martti Kautto, Panu Kobylin, Leo Kuosmanen, Simo 
Niskanen, Kari Nurminen, Harri Ojanen, Arvo 
Paukkunen, Rolf Paulow, Juhani Pitsinki, Pekka 
Pohjankoski, Timo Roine, Juha Tammisto, Jukka 
Vilkki 
 
Sektionerna 
 
Segelbåtssektionen: Lauri Huhtala (ordf) 
Damsektionen: Virva Pitsinki (ordf), Paula Erla 
(sekr. och kassör) 
Juniorsektionen: Timo Kivioja (ordf) 
Seniorisektionen: Timo Vanhanen (ordf) 
 
Ekonomikomittén 
John Holmström (ordf), Ari Reen, Timo Kivioja, Päivi 
Onnela, Markku Pesonen, Mauri Siivinen 

  
REPRESENTATIONER 
Helvene: Sakari Salonen 
Suomen Purjehdus ja Veneily ry: John Holmström 
(vår- och höstmöten) 
 
MEDLEMSKAPET 
Vid årets slut var medlemsantalet 780 varav 320 var 
ordinarie-, 2 heders-, 257 ständiga-, 46 ständiga 
familje-, 113 familje- och 42 junior-medlemmar. 
 
201 motorbåtar, 4 motorseglare, 88 segelbåtar och 
en roddbåt var registrerade i klubben. 
 
40 nya medlemmar, 10 familjemedlemmar och 7 
juniorer anslöt sig till klubben under året. 8 
medlemmar utnämndes till ständiga medlemmar (25 
år som betalande medlem). 66 personer utskrevs ur 
medlemsregistret. 
 
Klubben minns följande medlemmar som lämnat vår 
krets: 
 
Jaakko Mutanen 
Kari Tuovinen 
Olavi Nordman 
Jorma Partinen 
Seppo Outinen 
Seppo Anttila 
 
MÖTEN OCH HÄNDELSER 2020 
 
11.3. Vårmöte vid Lauttasaaren Yhteiskoulu kl 18 
25.4. Sjösättning av båtar 1 Nätholmen kl 12 
26.4. Sjösättning av båtar 1 Smedjeviken kl 7 
26.4. Flagghissning i hamnar och holmar kl 12 
28.4. Resning av master 1 Smedjeviken kl 15 
8.5. Granskning av eldsläckare Smedjeviken kl 17.15 
9.5. Sjösättning av båtar 2 Smedjeviken kl 7 
9.5. Sjösättning av båtar 2 Nätholmen kl 12 
12.5. Sjösättning av båtar 2 Smedjeviken kl 7 
12.5. Resning av master 2 Smedjeviken kl 15 
16.5. Sjösättning av båtar 3 Nätholmen kl 12 
18.5.-11.6. Besiktningar i hamnarna kl 18 
20.6. Midsommar på klubbens holmar 
8.8. Fårholmen regatta kl 12 
29.8. Forneldarnas natt på holmarna 
5.9. Båtupptagning 1 Nätholmen kl 12 
19.9. Båtupptagning 2 Nätholmen kl 12 
22.9. Slipmaterieltalko, Smedjeviken kl 17 
29.9. Avmastning 1 Smedjeviken kl 16 
3.10. Båtupptagning 1 Smedjeviken kl 12 
3.10. Veneiden yhteisnosto 2 Nätholmen kl 12 
13.10. Avmastning 2 Smedjeviken kl 15 
17.10. Båtupptagning 3 Nätholmen kl 12 
18.10. Båtupptagning 2 Smedjeviken kl 7 
18.10. Flagghalning i hem- och uthamnarna kl 12 
17.11. Höstmöte vid Lauttasaaren Yhteiskoulu kl 18 
 
HEDERSBETYGELSER 
Förtjänstmärke i guld Olli Kaske, Unto Partinen, 
Markku Siivinen, Merja Vuori 
Förtjänstmärke i silver Markku Pesonen 
Intressemärke Paula Erla, Leo Kuosmanen, Kari 
Nurminen, Antti Peltola, Timo Roine, Risto 
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Savolainen, Kalevi Tölkkö, Sami Valkama, Juhani 
Vitikka, Jörgen Wickman 
Långfärdsmärke i guld Jouko Raita 
Vandringspriset-Fårholmen Pekka Parkkonen 
 
VERKSAMHETEN 
 
Hem- och uthamnar, dockning och besiktning 
 
Smedjeviken 2020 
 
Smedjevikens hamn upprätthölls med 
hamnnämndens resurser. Nämnden bistod normalt 
vid sjösättningen och upptagningen av båtar.  
Olika haverier, vilka ledde till åtgärder kunde dock 
inte undvikas under verksamhetsåret. Ändan på C-
bryggan höll på att brytas loss i augusti vilket 
reparerades temporärt med rep. Staden har under 
höstens lopp besökt hamnen och fastsatt bryggor. 
Slutgiltiga reparationer torde utfärdas under vintern.  
 
I september uppdagades ett läckage i 
vattenslangarna mellan B- och C-bryggorna. 
Vattentillförseln avbröts. Reparationer av slangarna 
underhandlades med staden. Staden kommer att 
utföra reparationerna troligtvis under våren 2021.  
 
154 båtar hade hamnplats i Smedjeviken. 29 platser 
var lediga. 95 båtar övervintrade vid slipet i 
Smedjeviken. Två vakt turer blev försummade. 
 
Norra hamnen 2020 
 
Hamnen öppnades normalt i april; vattentillförsel, el 
och släckare tillförsågs. Byggnadens städning och 
öppning.  
Några aktiva har städat i hamnen och detta har 
fortgått under sommaren. I november stängdes 
hamnen och det utfördes normal service verksamhet.  
 
Ett avtal om hyresbåts-aktivitet hade ingåtts med 
Skipperi. Fyra hyresbåtar befanns i hamnen till 
förfogande för utomstående och även FMK’s 
medlemmar. Båtarna var i flitigt bruk men inte av 
klubbens medlemmar. Avtalet med Skipperi 
uppsades på hösten 2020 då aktiviteten hade 
förorsakat mindre friktion i trevnaden.  
 
95 båtar hade hamnplats under sommaren vid Norra 
hamnen. 17 platser stod tomma. Två vakt turer 
försummades.  
 
Nätholmen 2020  
  
Året 2020 avlöpte som normalt vid Nätholmen – i 
väntan på slutet av aktivitet. Hyresavtalet tog dock 
inte slut då staden fortsatte det med ännu ett år. 
 
Den milda och snöfria vintern underlättade förvaret 
av båtar, men å andra sidan förorsakade den mjuka 
marken och hård vind det att en båt föll från sin 
ställning.  
 
Den tidiga våren gjorde att båtar sjösattes redan i 
april. Korona-pandemin hindrade en del båtar att 

sjösättas varvid de hölls på slipet längre än normalt 
över sommaren.  
 
Då hösten var varm hölls båtar till sjöss längre än 
normalt. Sista båtar lyftes efter årsskiftet. Aktiviteten 
präglades under slutet av året av att slipmästaren 
skadades och invalidiseras förhoppningsvis 
temporärt. Allting blev dock avklarat, ett tack till Tine 
och Mauri.  
 
En del båtar hade övergivits under de gångna åren, 
och då det arrenderade området måste överlämnas 
tomt till staden efter hyresperioden, hade klubbens 
styrelse instruerat slippersonalen att skrida till 
åtgärder. Som slutresultat fick man 4 vrak 
avlägsnade från området. Några blev kvar med hopp 
om att få även dem avlägsnade under 2021.  
 
Under vintern 2020–2021 förvarades 70 båtar över 
vintern vid Nätholmen. 15 båtar var vid Nätholmen 
under sommaren. 
  
Uthamnarna 2020 – Ett konstigt år 
 
Början av året bådade inte gott då allt hopp om en 
avkopplande och ny säsong vid Grynnan försvann då 
stugan hade förstörts stormen. Vi hade hunnit 
påbörja de normala vår-underhållen då naturen satte 
sig emot oss. Vintern var snöfri och naturen såg 
hemsk ut på våren – som om hela ön skulle ha blivit 
plöjd med plog! Skulle holmen repa sej 
överhuvudtaget? Efter detta slog stormen till över 
Grynnan och Fårholmen. Till råga på allt hade vi 
ännu Korona-pandemin som medhämtade nya saker. 
Planerna måste förnyas. Man blev tvungen att 
reparera skador och leva på Koronans villkor. 
 
Det positiva ersättningsbeslutet från 
försäkringsbolaget gav nytt hopp! Stugan som gått i 
kras byggdes ännu starkare och segelbåtssidans 
planerade grill fick en ny ”look” då det fanns 
överloppsvirke till förfogande. Ursprungligen skulle 
grillen inte se ut såhär – den blev bra!  
 
Grynnas natur förbättrades med att röja stenar ur 
hamnkanalen för att förbättra vattenflödet. Detta 
arbete har säkert en positiv betydelse. Fågelholkar 
byggdes och vresros (Rosa rugosa) röjdes. 
Problemavfall fördes till kommunal soptipp. Under 
sommaren underhölls bastun och den fick en ny ugn.  
 
Allt detta gjordes på Grynnan med dessutom ved-
talko, midsommar- och forneldars fest. Trots koronan 
var många på plats. Bygg- och 
reparationsverksamhetens fokus var på Grynnan 
under 2020 var det verkligen fanns mycket att uträtta.  
 
På Fårholmen reparerades bryggan till den norra 
sidan av holmen. Samtidigt byggdes staket vid 
bryggan. Bastun fick nya simtrappor och man 
reparerade bojar som gått sönder. Ved-talkon och 
annan grundsyssla sköttes exemplariskt trots 
pandemin.  
Regattan igenomfördes med vissa restriktioner. Det 
fanns rikligt med deltagare trots allt. 
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SMK:n toimintasuunnitelma 2021 
YLEISTÄ 

Lähes kaikki toimintasuunnitelman kohdat toteutetaan vapaaehtoisen työvoiman kautta. 
Toimintasuunnitelman tavoitteet ja tulokset ovat riippuvaisia vapaaehtoisen työvoiman 
saatavuudesta – asia, joka voi olla haastavaa nykyisen pandemian aikana. 
Toimintasuunnitelma asettaa toimintavuoden tavoitteet, tähtäimen ja rajat – työvoiman 
saatavuus asettaa kyvyt ja määrittelee toteutuksien laajuuden. 

KOTISATAMAT 

Pajalahti 

Pajalahden palokunnan laiturilla pyritään parantamaan mastojen säilyttämistä 
korjaamalla mastotelineitä ja/tai toteuttamaan katos mastoille. Suurempia investointeja 
ei suunnitella ja korjausten suhteen rajoitutaan pakollisiin korjauksiin. Kameravalvontaa 
pyritään parantamaan/tehostamaan. 

Pajalahden klubitalo 

Suunnittelu ja pohdinta koskien Pajalahden klubitaloa käynnistetään. Pajalahden 
vuokrasopimus on uusittava parin vuoden päästä, jolloin olisi hyvä esittää Kaupungille 
valmis suunnitelma jatkoa ajatellen.  Pyrkimys on saada pitempiaikainen vuokrasopimus 
kaupungin kanssa ja tämä edellyttää selkeää suunnitelmaa SMK:lta, joka hyväksytään 
kaupunginhallituksessa. 

Pohjoisranta 

Pohjoisrantaan ei esitetä suurempia investointeja. Kunnossapito ja korjaustyöt 
toteutetaan pienimuotoisten korjaustoimenpiteiden kautta. Esimerkiksi klubitalon tornin 
laudoitus uusitaan. Kameravalvontaa pyritään parantamaan/tehostamaan. 

ULKOSATAMAT 

Ulkosatamien kohdalla painopistealueena on Fårholmen. Grynnanin kohdalla toiminta on 
pienimuotoisempaa keskittyen huoltoon ja kunnossapitoon sekä tiskausmahdollisuuksien 
parantamiseen. 

Fårholmen 

 Grillikatoksen laajentaminen ja korjaus 
 Laiturikansien korjaamista. Huonokuntoisten osien korjaus 
 Muuripadan uudelleen rakentaminen 
 Kiinnityspoijujen kunnostaminen ja tarkastaminen 
 Vesipumppu  
 Muutoin samat perusasiat kuin vuonna 2020  
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Grynnan 

 Klubimajan huopakaton korjaus/uudelleenpäällystäminen sekä saunan valttaus ja 
ikkunan korjaus 

 Kaarisillan teknisen kunnon parantaminen. Pintalautojen vaihto, kaarien maalausta 
 Astianpesupaikat 
 Kiinnityspoijujen tarkistaminen ja kunnostaminen 
 Muutoin samat perusasiat kuin vuonna 2020 

 
TELAKKA  

Verkkosaari 

Toiminta jatkuu entisellään ”lopun aikoja” odotellessa. Kustannukset pyritään 
minimoimaan. Alueen siivous hoidetaan talkoilla.  Erityistä huomiota kiinnitetään 
hylättyjen veneiden kohtaloon. Jos kaupunki ei jatka vuokrasopimusta 31.9.2021 yli, 
valmistaudutaan muuttoon. 

 
KATSASTUS 

Katsastajien määrää pyritään lisäämään. Pohjoisrantaan pyritään saamaan lisää 
katsastajia.  

VENEILYKOULU 

LASTEN JA NUORTEN VENEILYKOULU  
- Vesipelastuskurssi  
- Päiväleirit; viiden päivän aamu- ja iltapäiväleirit  
 
AIKUISKOULUTUS  
- Järjestetään yksi aikuisille suunnattu veneilijän perustutkintoon tähtäävä veneilijäkurssi  
- VHF kurssi ja VHF:n käytännön harjoittelu 
 
PAJALAHDEN VENEILYKOULUN (PaVe)  
Esite julkaistaan verkkosivuilla, tapahtumia ja koulutusta entiseen tapaan.  
 

KLUBIN TAPAHTUMAT  

SENIORIJAOSTO  

Vierailuja mielenkiintoisiin kohteisiin ja muita tapaamisia pyritään järjestämään 
mahdollisuuksien mukaan. Meneillään oleva pandemia voi asettaa rajoituksia 
toiminnalle. 

- Retki Kuivasaareen kesäkuussa (peruuntui viime keväänä) 
- Mahdollisesti jokin teatterikäynti 
- Pikkujoulut vuoden lopulla mahdollisuuksien mukaan. 
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Jaosto jatkaa hyväksi todettua linjaa, jolla tuodaan seniorijäsenille mahdollisuus tavata 
toisiaan mielenkiintoisten ja mukavien tapahtumien puitteissa. Hyviä ideoita ja 
ehdotuksia kylläkin kovasti kaivataan. 
 

NAISJAOSTO  
 

Jaosto järjestää kahviot veneiden laskujen ja nostojen yhteydessä Pajalahdessa sekä 
hoitaa vuosikokousten kahvitarjoilun mahdollisuuksien mukaan pandemiarajoitukset 
mielessä pitäen. Naisjaosto auttaa Fårholmenin Regatan järjestelyissä. Naisjaosto on 
myös mukana luomassa hyvää yhteishenkeä ja iloista mieltä kaikkien jäsenten 
keskuuteen. Meneillään oleva pandemia voi asettaa rajoituksia toiminnalle. 

 
UUDET JÄSENET 

Järjestetään uusille jäsenille infotilaisuuksia mahdollisuuksien mukaan. Meneillään oleva 
pandemia voi asettaa rajoituksia toiminnalle. 

Uusille jäsenille jaetaan esite klubin toiminnoista sekä veneilyvuoden vaiheista.  

 

VIESTINTÄ 

Vuosikirja  

Kirja pyritään julkaisemaan hyvissä ajoin ennen veneilykauden alkua.   
 
Sähköinen viestintä ja nettisivut 

Sähköistä viestintää käytetään ja nettisivuja pyritään parantamaan. Palveluita kehitetään 
mahdollisuuksien mukaan sähköisiksi kuten esimerkiksi vartiointivuorojen ja 
katsastusvuorojen kohdalla.  

LÄHIYHTEISÖT 

Jatketaan vaikuttamista ja tiivistä yhteistyötä Helsinkiläisten venekerhojen kanssa 
Helveneessä.  Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n toiminnassa ollaan mukana.   

Ollaan aktiivisesti mukana Lohiapajalahden alueen kehittämisessä, ja pidetään yhteyttä 
alueen kaavoittajiin sekä suunnittelua ja toteutusta tekeviin kaupungin toimintoihin. 
Samoin pidetään yllä tiivistä yhteistyötä lähiseurojen kanssa. 

Vahvistetaan yhteistyötä veneilykoulun tapahtumien ja koulutustilaisuuksien 
järjestämisessä viranomaistoimijoiden ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.  

Tällainen oli klubimme ensimmäisen 
vuosikirjan kansi.  

Tämän ja monet muut klubin toimintaan ja 
historiaan liittyvä kuvat löydät nettisivuiltamme 

kohdasta kuvagalleria.
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FMK’s verksamhetsplan 2021 
 
ALLMÄNT 
 
Så gott som all aktivitet som beskrivs av verksamhetsplanen utförs av frivillig arbetskraft. 
Verksamhetsplanens målsättningar och resultat hänger på hur frivillig arbetskraft kan fås vilket är 
en sak som kan vara svår att verkställa under den pågående pandemin.  Verksamhetsplanen 
bestämmer verksamhetsårets målsättning, sikte och gränser – tillgänglighet av arbetskraft 
bestämmer kapacitet och omfattning.  
 
HEMHAMNARNA 
 
Smedjeviken 
 
Vid brandkårens brygga strävar vi att förbättra lagring av master igenom att reparera mast-
ställningar och/eller igenom att bygga ett skydd för master. Större investeringar ämnas inte ta och 
reparationer begränsas till enbart nödvändiga. Kameraövervakning försöker vi förbättra. 
 
Smedjevikens klubbhus 
 
Planering och fundering beträffande klubbhuset startas. Smedjevikens hyreskontrakt måste 
förnyas om ett par år, och i detta sammanhang skulle det vara bra att presentera en färdig plan på 
fortsättningen. Vi eftersträvar ett långtids-hyreskontrakt med staden och ett sådant förutsätter en 
klar plan från FMK som presenteras i stadsstyrelsen. 
 
Norra Hamnen 
 
Inga större investeringar presenteras för Norra Hamnen. Reparationer och service verkställs 
igenom mindre reparationsaktivitet. Till exempel ska klubbhusets torn få ny plankbeklädning. 
Kameraövervakning försöker vi förbättra. 

UTHAMNARNA 

Fokus för aktiviteter för verksamheten i uthamnarna ligger hos Fårholmen. Vid Grynnan skötes 
mindre service och uppehåll och ett disknings möjligheter ska förbättras. 

Fårholmen 

- Grillstugan ska utvidgas och repareras 
- Bryggdäcken repareras. Dåliga sektioner repareras. 
- Murgrytan i bastun ska byggas om 
- Bojar ska granskas och repareras vid behov 
- Vattenpumpen till bastun ska repareras 
- För övrigt likadan aktivitet som året 2020 

  

Grynnan 

- Stugans filt-tak ska repareras/bytas. Bastun ska få skyddsfärg/valttas och fönstret ska 
repareras 

- Bron mellan holmarna ska förbättras tekniskt. Nya plankor och järn delar ska målas. 
- Disk platser förbättras 
- Bojar ska granskas och repareras vid behov 
- För övrigt likadan aktivitet som året 2020 

SLIPET 

Nätholmen 

Verksamheten fortsätter i ”väntan på sitt slut”. Kostnader minimeras. Städning av Nätholmen 
utförs med talko. Speciell uppmärksamhet fästs vid övergivna båtar. Om staden inte fortsätter 
med hyreskontrakt efter 31.9.2021, förbereder man sig för flyttning. 

BESIKTNING 

Man strävar efter att få fler besiktningsmän, och också fler besiktningsmän till Norra Hamnen. 

SKOLNINGSVERKSAMHETEN 

BARNENS OCH DE UNGAS BÅTSKOLA 

- Räddningskurs i vatten 
- Dagläger, fem dagars dagläger förmiddagar och eftermiddagar 

VUXENUTBILDNINGEN 

- En kurs för vuxna, som siktar på båtfararens grundexamen organiseras 
- VHF kurs, och praktisk övning med VHF organiseras. 

SMEDJEVIKENS BÅTSKOLA PAVE 

- En broschyr publiceras på nätsidorna vid årsskiftet. Händelser och skolning organiseras i 
normal ordning 

KLUBBAKTIVITERER 

SENIORSEKTIONEN 

Besök till intressanta ställen och andra evenemang ordnas i mån av möjlighet. Den pågående 
pandemin kan sätta begränsningar till aktiviteter. 

- En resa till Kuivasaari (inhiberades senaste vår)  
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- Möjligen görs det teaterbesök 
- Eventuellt en lillajulfest i mån av möjlighet 

Seniorsektionen fortsätter sitt välfungerande koncept och ger möjlighet för seniorer att mötas 
inom intressanta händelser och evenemang. Goda idéer och förslag till evenemang emottages 
med tacksamhet. 

KVINNOSEKTIONEN 

Kvinnosektionen organiserar kafé vid sjösättningar och lyften vid Smedjeviken och sköter om 
årsmötenas kaffe-servering inom möjligheters ramar som bestäms av pandemin. Kvinnosektionen 
hjälper till med organiseringen av Fårholmens regatta. Kvinnosektionen är också med om att 
bygga på samhörigheten och ingjuta gott humör hos alla. Pandemin kan sätta begränsningar på 
aktiviteten.  

NYA MEDLEMMAR 

Info-tillfällen organiseras för nya medlemmar i mån av möjlighet då pandemin sätter 
begränsningar. 

En broschyr innehållande information om klubbens aktiviteter och årets viktiga datum tilldelas nya 
medlemmar. 

KOMMUNIKATION 

Årsboken färdiggörs i god tid före säsongens start. 

Nätsidor och ”elektrisk”-kommunikation 

e-kommunikation och nätsidorna strävas att förbättras. Reservering av vakt- och besiktnings-tider 
förs till nätsidor.  

SAMARBETEN MED ANDRA ORGANISATIONER 

VI håller nära kontakt till andra båtklubbar i Helsingfors inom HELVENE. Vi är med i förbundet 
Segling och Båtsport och dess aktiviteter.  

Vi deltar aktivt i aktiviteterna kring Smedjeviken och håller kontakt till stadsplaneringen och andra 
båtklubbar inom området. 

Vi förstärker samarbetet till myndigheter och frivillig-organisationer igenom 
skolningsverksamhetens aktiviteter.  

 

 

 

Mainos SMK:n vuosikirjassa 30-luvulla. 
Tämän ja monet muut klubin toimintaan ja 

historiaan liittyvä kuvat löydät nettisivuiltamme 
kohdasta kuvagalleria.
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Tervetuloa jäseneksi!
Suomen Moottoriveneklubin jäsenenä sinulla on 
mahdollisuus hankkia suojaisa ja hyvin varustettu 
venepaikka, nauttia ulkosatamiemme luonnosta ja 
palveluista sekä kehittää veneilytaitojasi. Mikäli 
sinua kiinnostaa SMK:n jäsenyys, täytä jäsenanomus 
ja ota mukaan kahden klubin jäsenen nimet 
suosittelijoiksi.

Välkommen som medlem! 
Som medlem i Finlands Motorbåtsklubb har du 
möjlighet att skaffa dig en skyddad och välutrustad 
båtplats, njuta av naturen och servicen i våra ut-
hamnar och utveckla dina båtfärdigheter. Ifall du är  
intresserad av medlemskap i FMK, fyll då i medlems- 
ansökan och be om rekommendation av två klubb- 
medlemmar. 

• Liittymismaksu/Inskrivningsavgift  900 €
• Jäsenmaksu/Medlemsavgift  115 €
• Perhejäsen/Familjemedlem 57,50 €
• Juniorijäsen/Juniormedlem 11,50 €
•   Ylimääräinen jäsenmaksu 30 €
•   Extra medelemsavgift 30 €
• Venepaikkamaksut paikan leveyden mukaan,
     esim. 2,5 m/350 € – 4,0 m/712 €
• Båtplatsavgifterna enligt platsens bredd,
    till exempel 2,5 m/350 € – 4,0 m/712 €
• Talvisäilytysmaksu/Vinterförvaring  
    Pajalahti  15 €/m2 

    Verkkosaari  12 €/m2 

• Toimistopalvelumaksu/kontorserviceavgift
    aikuiset/vuxna 12,50 €  • juniorit/juniorer 5 €

VENEITTEN NOSTOT JA KULJETUKSET
0400 468 075 / Janne

Henkan Kuljetus Oy nostaa, laskee ja kuljettaa veneenne. 

Venekuljetusten ammattilainen suorittaa työn turvallisesti, 

sovitusti ja vakuutettuna. 

Meiltä myös vaihtolavat, nostotyöt ja muut kuljetukset.

soita:  0440 451 835 / Henkka

www.henkankuljetus.fi

SMK vuosikirja 2021 ilmo 148x210.indd   1 23.3.2021   12:04:04
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SMK:n satamat

Pajalahdessa on seitsemän laituria, jois-
sa on noin 180 venepaikkaa. Pajalahden 
klubirakennus sijaitsee Meripuistotien ja 
Pajalahdentien kulmassa. 

Klubirakennuksessa on kokoustila, oles-
keluparvi, suihku, wc, verstashuone sekä 
vuokrattavia  säilytyskomeroita.

1
2

3
4

AB

E

F

AM

Pajalahden laiturialue
Laiturit A, B, C, D, E, F, AM (aallonmurtaja)

1. klubirakennus

2. jätepiste

3. jollavarasto

4. kemiallisen wc:n tyhjennys

           vartiointialue

           lukittava portti

N

C

D

Pohjoisranta
Pohjoisrannassa on kolme laituria, joissa 
on noin 138 venepaikkaa. Pohjoisrannan 
klubirakennuksen osoite on Pohjoisranta 
21, 00170 Helsinki. 

Pohjoisrannassa on kokoustila, pieni keit-
tiö sekä oleskelutila, suihku, wc, verstas-
huone sekä vuokrattavia säilytyskomeroi-
ta. Ilmoitustaulu on ulkona sisäänkäynnin 
vieressä.

A

B

12

3

Pohjoisrannan laiturialue
Laiturit A, B, C

1. klubirakennus

2. jätepiste

3. septitankin tyhjennys

           vartiointialue

           lukittava portti

N

C

Pajalahti
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Sauna

Lippu

Grilli

Lippu

Kummeli

1,0

3,0

2,0

2,0

WC

WC

Grynnan  
N 59°57,9’ E 24°26,1’

Grynnan sijaitsee Porkkalanniemen kärjessä Helsingis-
tä noin 20 mpk länteen. Saarta voi pitää välietappina 
matkalla läntisille vesille tai viettää lomaa lepäillen ja 
nauttien saaren luonnosta. 
 Saaressa on suojaisa satama ruopatussa luonnon-
laguunissa. Kiinnittymispaikkoja on myös saaren luo-
teisrannalla. Saaressa on toimivat peruspalvelut: sauna 
ja takkatupa. Käytettävissä on myös kaksi kuivakäymä-
lää, grillikatos, savustusuuni ja kaksi soutuvenettä. 
 Lisäpalveluja on saatavana Porkkalanniemessä. 
Kaupan yhteydessä toimii vierasvenesatama, tankkaus- 
piste ja septityhjennys.
 

Saaren isäntä: Ulkosatamalautakunta
pj. Sakari Salonen puh. 040 594 9508
  

Fårholmen sijaitsee Kalkkirannan edustalla Helsingistä 
noin 20 mpk itään. Saarta voi pitää välietappina mat-
kalla Porvooseen tai itäiselle Suomenlahdelle. Monet 
viettävät saarella lomaansa lepäillen ja nauttien saaren 
luonnosta.
 Saaressa on suojaisa satama. Kiinnittymispaikkoja 
on myös saaren luoteispuolella, vanhan laiturin ku-
peessa. Saaressa on toimivat peruspalvelut: sauna ja 
klubimökki keittiöineen. Käytettävissä on myös kaksi 
kuivakäymälää, grillikatos, savustusuuni ja kaksi soutu-
venettä.
 Lisäpalveluja on saatavana Suomen ainoalta kaup-
palaivalta, joka pysähtyy läheisessä Bodön laiturissa. 
Kauppa, tankkauspiste ja septityhjennys löytyvät lähei-
sestä Karhusaaresta.

Saaren isäntä  Ulkosatamalautakunta
pj. Sakari Salonen puh. 040 594 9508
   

Fårholmen  
N 60°11,3’ E25°26,2’

Lippu

WC

WC

Grilli

Sauna

Huom. Kartta on viitteellinen. Tarkemmat tiedot meri-
kortista 17 ja merikorttisarjan sivulta 716.

Obs. Kartan är riktgivande. Noggrannare uppgifter från 
sjökort 17 och sjökortserie sida 716.

SMK:n omat saaret, ulkosatamat

Huom. Kartta on viitteellinen. Syvyysmerkinnät keskive-
den korkeuden mukaiset. Tarkemmat tiedot merikortista 
19 ja merikorttisarjan sivulta 721.

Obs. Kartan är riktgivande. Djupmärkningen enligt det 
genomsnittliga vattenståndet. Noggrannare uppgifter 
från sjökort 19 och sjökortserie sida 721.

Ku
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Vuokramaja

Grillikatos
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SMK-FMK ON KOKO 

PERHEEN VENEKERHO
sekä 

KOKO PERHEEN 
VENEILYKOULU

Viimeisen vuosikymmenen aikana Suomen Moottoriveneklubin toimita on 
kehittynyt palvelemaan koko veneilevää perhettä. Huomioimme toimintamme 
suunnittelussa sekä aikuisten että lasten viihtyvyydestä harrastuksen parissa.

Koko perheen veneilyharrastusta tukee osaltaan SMK:n aktiivinen koulutustoi-
minta. Veneily on entistäkin turvallisempaa, kun kaikki perheen nuorimpiakin 
myöden osaavat perusasiat.   

SMK-yhteistyökumppani
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VENEILYKOULUSSA OPIT:
 

l Lukemaan karttaa ja kompassia
l Tunnistamaan merimerkit
l Ajamaan rib-veneellä
l Veneen hallintaa 
l Kiinnittymään veneellä laituriin
l Tekemään solmuja
l Väistämään muita aluksia
l Pyytämään apua hätätilanteessa
l Vesipelastus- ja ensiaputaitoja
l Luonnossa liikkumisen taitoja
l Sopivin ikä osallistua Veneilykouluun                

   on 7–16 vuotta

ww
w.s
mk
fm
k.fi

Suomen 
Moottoriveneklubi ry

VENEILYKOULU
SMK:N LASTEN & NUORTEN
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Pajalahden veneilykoulu PaVe on kahdeksan 
länsihelsinkiläisen veneilyseuran 
vapaaehtoisvoimin toimiva koulutusyhteisö. 
PaVe:n kursseille voivat osallistua näiden 
seurojen jäsenet. Kurssit ovat pääosin 
maksuttomia.  

Kurssit ja ilmoittautuminen

www.pave.fi
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Grynnanin kummeli 116 vuotias
Kummelit ovat kivistä kasattuja, usein kalkittuja päivämerenkulun kiintopisteitä. 
Merimekkeinä toimineet kummelit mainitaan jo viikinkien saagoissa, joten raken-

nustapa lienee esihistoriallinen. Tiedetään, että kuningas Kustaa Vaasa kehotti 
merkitsemään vastaperustetun Helsinkiin vievän väylän kummelein 1550.

Grynnanin kummeli valmistui vuonna 1905 ja se edustaa historian hämäriin palaa-
via kivirakentamisen perinteitä.

Jos haluat kertoa veneileville ystävillesi, missä ja mikä on Grynnan, riittää että 
mainitse sen olevan ensimmäinen kummelisaariryhmä Storsvartön 

jälkeen matkalla länteen.

Teksti Markku Siivinen, lähde Museovirasto, kuva John Holmström

Katkarapuja Fårholmenilta!!
Kesällä 2014 8 ja 1- vuotiaat lastenlapseni haavittelivat pikkukaloja Fårholmenin etelä-puo-
lella. Pian kaverukset ilmaantuivatkin veneelle ja sanoivat haluavansa keittää katkarapuja. 
Niinpä niin -ajattelin. Mutta hämmästyksekseni heillä oli kymmenkunta 5-6 senttistä katka-

rapua lasipurkissa. Ja nehän keitettiin - tuli ihan samanlaisia vaaleanpunaisia kuin 
kaupassa. Maistoinkin, hyviä olivat. Eivät uhanalaisia.

Uskottava se on - Suomessa eläinlajeihin kuuluu katkaravut. 

Suomen rannikoilla esiintyy alkuperäisenä kaksi noin kuusisenttiseksi kasvavaa katkara-
pulajia, hietakatkarapu (Crangon crangon) sekä leväkatkarapu (Palaemon adspersus), joka 
elää Porin ja Pernajan välisellä alueella. Kolmas laji, sirokatkarapu (Palaemon elegans) on 

vieraslaji, joka on levinnyt nopeasti etelärannikolle 2000-luvun alussa.

Markku Siivinen

SMK-FMK - koko perheen venekerho
Seuramme toimintaa kuvaa sloganimme - veneily on parhaimmillaa vaapa-ajan viettoa koko 
perheen kesken. SMK tukee aikuisia ja lapsia monipuolisella koulutusohjelmalla - kun asiat 
osataan, nautitaan enemmän ja viihdytään paremmin yhdessä. 
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Kuinka monta SMK:n jäsentä 
tarvitaan vaihtamaan lamppu?
VASTAUS 771. Miten on mahdollista, että satamissamme toimivat vesipisteet, sähköä saatavil-
la, valot palaa, laiturit ovat kunnossa ja ylipäätään kaikki toimiin? Hoiteleeko hommia satama-
tontut, itse Ahti vaiko ehkä kaupungin miehet? Yksikään noista taruolennoista ei yleensä ole 
meitä auttamassa. Itse pitää tehdä ja itse hoitaa. Onneksi meitä  lähes 800 - kapasiteettia riittää 
kyllä ja useimmilla varmaan tahtoakin. 
Oikeastaan on aika sosiaalista, harrastusta syventävää ja muutoinkin mukavaa rantaviihdettä 
osallistua satamien ylläpitohommiin. Mukaan pääsee kysymällä jolta kulta joka näyttää teke-
vän jotain muuta kuin omaan veneeseensä liittyvää. Pajalahdessa, Pohjoisrannassa, Grynnanil-
la ja Fårholmenilla. 

Lampunvaihtopuuhissa satama-
aktiivit  Ari Reen ja Unto Partinen.. 
Kiitos heille tästä ja kymmenistä 
muista jutuista, joita he hoitavat 
ympäri vuoden. 
Toimii - hyviä tyyppejä!

Suomen Moottoriveneklubin Pilotti-yhteistyöpaketti  ohjaa ostovoimaisen veneilijäryhmän 
asiakkaaksesi. Tee tulosta - tarjoa jäsenetuja SMK-FMK -kortin haltijoille. Varaa oma Pilottisi, 
soita 0400-410265 tai meilaa toimisto@smkfmk.fi. Laadimme yrityksellesi mittoihin sopivan 
Pilotti-etuliike - tarjouksen. 

Pilotti-markkinointipaketilla saat näkyvyyttä ja kaup-
paa koko vuodeksi. Tässä esimerkkejä sisällöstä:

KLUBIN VUOSIKIRJASSA* 

Värillinen koko sivun tai puolen sivun mainos klubilaisillemme 
vuosittain jaettavassa infopaketissa.

VUOSIKIRJAN INFOSIVULLA*

Kooste mainostajista ja heidän tarjoamistaan eduista.

SATAMAJULISTEISSA*

Vuosikirjan mainostajat kokoava näyttävä juliste (50 x 70 cm)
ohittamattomissa paikoissa klubin neljässä satamassa: kotisa-
tamissa jäsenille tarkoitetuissa infovitriineissä, ulkosatamissa 
sisäänkirjautumisen yhteydessä.

KLUBIN VERKKOSIVUILLA JA 
FACEBOOKISSA*

Verkkosivuilla kerrotaan yritysten tarjoamista jäseneduista, joi-
ta mainostetaan myös klubilaisten omassa Facebook-ryhmässä.

*
Sisältyy Pilotti-peruspakettiin

Haaveiletko hengähdyspaikasta arjen keskellä tai kakkoskodista leppoisille eläkepäiville?
Honka valmistaa kestävät ja laadukkaat hirsihuvilat, saunat ja mökit rentouttavaan vapaa-aikaan. 
Valikoimastamme löydät vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin, ympäristöihin ja budjetteihin.Jokaista 
mökkiä on mahdollista myös muokata toiveidesi mukaan.

Tutustu uutuuksiin ja kestosuosikkeihin osoitteessa www.honka.fi

MÖKKIUNELMASI ON LÄHEMPÄNÄ KUIN ARVAATKAAN.

Veneveistämö Janne Pettersson

Veneveistämö Janne Pettersson, 
Suomenlinnan telakka, 00190 Helsinki 

Puhelin 040 526 7701, sähköposti: janne.pettersson@venepuuseppa.fi 

Veneveistämö on vuonna 
1998 perustettu yritys, joka 
toimii Suomenlinnan telakka-
alueella. Veistämö on erikois-
tunut vaativiin korjaus- ja 
kunnostustöihin.

Käytössämme on suuri 
lämmin halli, jossa on veis-
tämön normaalit työkalut ja 
koneet sekä myös trukkki ja 
nosturit, joilla veneiden käsit-
tely tapahtuu asiallisesti 
ja turvallisesti. 

Panostamme työn laatuun 
ja asiakaspalveluun. Meille on 
tärkeää, että asiakkaamme 
tietävät, että aikataulumme ja 
kustannusarviomme pitävät.

Palveluumme kuuluu myös 
ammattimaisen kevätkunnos-
tusten tekemisen. Venekoko 
vaihtelee apujollasta aina 
60 jalkaisiin avomeripursiin.
Meidän kauttamme saat myös 
ostettua korkeatasoista vene-
lakkaa ja -maaleja.

Veistämömme on 
erikoistunut:
1. Kansien korjauksiin
Muun muassa:
Antinojan Meri-Mari
Swan 38 Arajeta
Swan 38 Carelia
Swan 38 Blanca
S&S 36 Honey (Isadora)

2. Mastoihin ja puomeihin
3. Pohjaremontteihin
4. Steevien korjauksiiin

www.veneveistamopettersson.fi

Yksilöllinen kansi 
ei ole liian kallis veneellesi Eino Antinojan MERI-MARI

J_PETTERSSON (kopio).indd   2 22.5.2014   7.50

Jäsenkortilla 
saat etuja 
yhteistyö-

yrityksiltämme.
Käytä hyväksesi!

Olemme neuvotelleet yhteistyöyrityksiltämme edun 
tai alennuksen. Ne on keskitetysti lueteltu vuosikirjamme 
sivulla X. ja olet oikeutettu niihin esittämällä jäsenkorttisi. 

Kannattaa tutustua!

AKKUKELLARI

( 09 877 77 32
Päivystys 040 5400 987
Kraputie 2, 00890 Hki
Itäsalmi - Östersundom
(SIWA:n takapihalla)

AKKUJA EDULLISEEN NETTOHINTAAN
Käynnistys-, paikallis-, ja trukkiakut,

veneakut - Mp-akut - Aurinkopaneelit ym.

REFFE OY Petri Lönnroos

Kuljetukset ja nostot

KalKKirannantie 556, KalKKiranta (Sipoo)
Kievari@KalKKirannan-Kievari.fi  •  09 875 4553

60°15,17’ P 25°23,47’ I

Hyvää ruokaa & juomaa  
• Pesukone • sauna • 

• Palveluauto • nestekaasu •

200 m Kalkkirannan laiturista

www.KalKKirannan-Kievari.fi

Jäsenkortilla 
saat etuja 
yhteistyö-

yrityksiltämme.
Käytä hyväksesi!

Olemme neuvotelleet yhteistyöyrityksiltämme edun 
tai alennuksen. Ne on keskitetysti lueteltu vuosikirjamme 
sivulla X. ja olet oikeutettu niihin esittämällä jäsenkorttisi. 

Kannattaa tutustua!
Markku Siivinen

Purometsä 17 02920 
Espoo
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Suomen Moottoriveneklubi ry, Meripuistotie 1 a, 00200 Helsinki, puh/fax (09) 672 300, toimisto@smkfmk.fi, www.smkfmk.fi

PILOTTI
kauppaväylä 

SMK-FMK Meripuistotie 1 a, 00200 Helsinki puhelin: 050 309 0765 • sähköposti: toimisto(at)smkfmk.fi 
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Tilaukset & asiakaspalvelu
shop.edita.fi | asiakaspalvelu.publishing@edita.fi | 020 450 05

Kirja vaaditaan veneilyliiton katsastuksessa 1, 2, ja 3 luokassa

Vesiliikenteen säädökset 2021 sisältää yleiset kaikkia 
vesilläliikkujia ja aluksia koskevat määräykset sekä vesikulkuväyliä, 

niillä liikkumista ja kalastusta koskevat määräykset.

67,00 €  •  ILMESTYY TOUKOKUUSSA 2021.

Vesilläliikkujan keskeinen opas

Tilaa heti verkkokaupasta:

shop.edita.fi


