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Kari Lukkarilan muistolle
28.12.1943-16.10.2021

Kaikkien rakastama purjehtijapersoona ja Oulun Merenkävijöiden 
kunniajäsen, Kari Lukkarila, on telakoinut veneensä viimeistä kertaa. 
Lokakuinen sunnuntaiaamu kostutti monen purjehtijan silmäkulmat 
poismenoviestin kiiriessä sosiaaliseen mediaan. Vain muutamaa päivää 
aikaisemmin Kari puuhaili vielä Puhuri-veneensä parissa sen talvikuntoon 
laitossa, sairaana mutta sinnikkäänä -esimerkkinä meille kaikille.

Karin tunnettuus lajille omistautuneena kilpapurjehtijana, oululaisen 
kilpapurjehduksen kehittäjänä ja primusmoottorina on jatkunut 60-
luvulta lähtien. Harrastus alkoi nuorena poikana seuran Vikla-veneillä 
purjehtien ja kaiken kaikkiaan noin kaksikymmentä erilaista venettä on 
vuosikymmenten saatossa ollut Karin omistuksessa. Tässä joukossa 
mukana ovat mm. haivene Kulkuri 2, kansanveneet Maaret ja Bumble 
Bee, legendaarinen Botnia 6 Vihuri sekä Rondo Sinilintu ja monet, monet 
muut kilparadoilta tutut veneet. Kari on purjehtinut kilpaa 
avomeriveneillä, kevytveneillä, purjelaudoilla, monessa 
yksityyppiluokassa niin päällikkönä kuin miehistössäkin. Näitä kilpailuja 
ovat esimerkiksi Gotland Runt, Kvarken Race, Bell Race, Course Kemi, 
MyWay Runt, useat SM-kilpailut, regatat Turkissa ja Karibialla sekä 

Ruotsissa - tiistiksiä unohtamatta! Talvisin, kauden ulkopuolella Karin Ikas-virtuaalivene purjehti Volvo Ocean 
Racessa ja Vendee Globessa – kuinkas muutenkaan. Erään tällaisen virtuaalikilpailun jälkeen Ikas jatkoi matkaa 
maaliin tultuaan ja purjehti pohjoista kohden rantautuen lopuksi kotisatamaan Karinkantaan! Viimeiset kilpailunsa
Kari purjehti Kiet – veneen miehistössä, omien sanojensa mukaan perustellen: Hyvä vene ja lisäksi siellä on kaksi 
lääkäriä… Seuran virallisessa organisaatiossa Kari on toiminut taloudenhoitajana, hallituksen jäsenenä sekä 
tilintarkastajana.

Henkilönä ja purjehtijana Kari oli meille monelle esikuva, oppi-isä, kilpakumppani ja sparraaja – kuuntelijakin. 
Meistä monet ovat purjehtineet hänen miehistössään ja vielä useammat ovat saaneet hänet myös omaan 
veneeseen mukaan gastiksi, valmentajaksi ja kouluttajaksi, joka rauhallisella ja omintakeisellakin tyylillään on 
meitä opastanut, rohkaissut ja kannustanut kilpapurjehduksen ja veneen ja purjeiden säätämisen maailmaan. 
Sanonnat “sentti on liian vähän, kaksi on liikaa”, “tämä on yhden miehen hommaa” tai ”älä koske mihinkään 
toimivaan” ja ” säästä selkää, käytä järkeä” ovat meille kaikille tuttuja. Kari oli aina valmis auttamaan 
Johteenpookin satamassa veneiden vesillelaskuun liittyvissä ongelmissa tai tulemaan mukaan veneeseen 
antamaan käytännön ohjeita merellä.

Sen lisäksi että Kari hyppäsi täysin pyyteettömästi milloin mihinkin veneeseen mukaan opastamaan, hän järjesteli 
ainaista miehistöpulaa kärsiville kippareille uusia päteviä gasteja niin kilpailuihin kuin matkapurjehduksillekin ja 
tällä tavoin tutustutti ihmisiä toisiinsa. Karin kautta olemme oppineet myös sen, että purjehtia voi yksinkin (tai 
kaksin) kun vaan jaksaa harjoitella sekä huomioida turvallisuusasiat ja olosuhteet – hänen viimeisin veneensäkin 
oli suunniteltu nimenomaan yksin purjehdittavaksi. Toki olemme häneltä oppineet senkin, että millä tahansa 
veneellä voi osallistua kilpailuihin eikä purjeiden tarvitse olla viimeisen päälle – kilpailemalla oppii. 

Seuramme kouluvene Ompun ja purjehduskoulumme toiminta oli lähellä Karin sydäntä. Karin kouluttamia ovat 
Ompun vastuulliset päälliköt, jotka toimintaa edelleenkin pyörittävät. Lisäksi hän jaksoi huolehtia Ompun 
jokavuotisesta kunnossapidosta ja korjauksista venetalkoita järjestäen ja itse mukana ollen. Taidetaan laskea jo 
sadoissa ne henkilöt, jotka ovat Omppupurjehduksissa ja purjehduskoulussa Karin oppeja ja kehuja saaneet.

Karin kokemus uraltaan venekauppiaana Venemarkkinoinnissa ja kokeneena purjehtijana ovat olleet arvokkaana 
apuna meille monille, jotka ovat olleet venettä hankkimassa tai vaihtamassa. Hän uskalsi sanoa myös asiakkailleen
perustellun mielipiteensä, joka saattoi jopa rauhoittaa venekuumeen vaivaaman vielä kerran harkitsemaan sitä, 



onko juuri tämä vene hänen tarpeelleen se oikea. Veneen hankinta- ja siirtomatkoilla Kari on ollut mukana mm. 
Italiassa, UK:ssa, Ranskassa ja useissa kotimaan kohteissa – onpa hänellä eksoottisena kokemuksena 
siirtopurjehdukselta Elbejoella venepoliisin sakottamaksi joutuminenkin!

Kari ei murehtinut eikä liioin menneitä turhaan muistellut eikä kantanut liikaa huolta huomisesta. Hän osasi elää 
tässä päivässä, katsoa eteenpäin ja oli viimeiseen asti kiinnostunut alan kehityksestä, vene- ja kilpailu-uutisista, 
junioritoiminnasta, uuden huvivenesataman vaiheista ja tulevan kauden kilpailuista.

Karia ovat kirjoituksin ja kuvin halunneet muistella lukuisat, lukuisat ystävät ja purjehtijat, joista keräämme vielä 
erillisen julkaisun seuran nettisivuille.

Suuri joukko purjehtijoita ja muita ystäviä jää kaipaamaan suurta legendaa. Hänen viimeiset sanansa painuivat 
syvälle mielen sopukoihin: ”Tavataan rannassa”

Kirjoituksen ovat laatineet Seppo Parhi ja Jorma Kinnunen Karin ystäviä ja purjehduskavereita vuosien varrelta 
kuunnellen.

Kuva Anna-Riitta Syrjälä.

Kesän kisat

Siinä ne menivät tämänkin kesän purjehduskilpailut

Kaiken kaikkiaan osallistujia kesän kilpailuissa Finrating-luokkiin oli 21 
venekuntaa ja kevytveneitä 20 kappaletta. Aivan kohtuullinen tulos 
osallistujien määrän suhteen, tosin lähtölinjalle olisi mahtunut 
enemmänkin kilpailijoita. 

Kesken kilpailukautta tehtiin muutoksia Finrating-tasoituksiin 
yhteistuumin kilpailijoiden kanssa. Veneet jaettiin kahteen luokkaan.  
Finrating 2:en kuuluivat Hait, H-veneet, Albin Expressit sekä pienet 
matkaveneet. Finrating 1-veneitä olivat isommat matkaveneet, joiden 
Finrating-tasoitus on  > 0.900. Monet haikailevat  edelleenkin vanhan 
LYS-tasoituksen perään, mutta niitä ei enää löydy avomeripurjehtijoiden
sivuilta, eli se siitä. Uusien Finrating-lukujen  hakeminen taas maksaa 
joka kerran, mikä aiheuttaa mmärrettävästi parran pärinää kilpailijoissa.

 Finrating 2 veneiden osallistujamäärä oli valitettavasti vähäistä pitkin 
kautta. Kaksi ensimmäistä sijaa oli jo käytännössä ratkaistu ennen kisaa.  Veneitä on satamissa kuitenkin runsaasti.
Miten niitä saataisiin mukaan? Mitä pitäisi tehdä erilailla? Ratakilpailutkaan eivät ole onnistuneet vuosikausiin 
osallistujien vähyyden vuoksi. Miettiä pitää myös sitä, ovatko rätingit hyviä.  Etelän kilpailuissa on niin paljon 
veneitä, että avomeripurjehdukset voidaan pitää pienemmillä tasoituksilla oleville veneille yksityyppiluokkana, 
meillä yksityyppiluokkana voisivat olla  esim. H-veneet, Hait ja Albin Expressit. 

Avomerikilpailuissa Finrating 2–veneiden rata  voisi olla myös hieman lyhyempi kuin nopeammilla veneillä. Meillä 
on mietittävää kilpapurjehdusillassa, jotta kilpapurjehdus pysyisi hengissä.

Kesällä pidettiin kaiken kaikkiaan 7  purjehduskilpailua  köliveneille ja junioreille 2 kilpailua. Oulu Ocean Racea ei 
pidetty osallistujakadon vuoksi. Oulun Regattaan, pääkilpailuumme,  osallistui 17 venettä ja sen ratakilpailuun 16 
venettä. Muissa kilpailuissa Finrating-veneiden määrä vaihteli 8-13.



Uutena kilpailuna pidettiin Akseli Kurttion suunnittelema Espoo-Suursaari avomerikilpailua mukaileva Round The 
Malören kilpailu. Siihen ilmoittautui 11 venekuntaa, joista 8 pääsi maaliin. Jukka Eklund voitti kisan purjehtimalla 
reilut 20 tuntia. Katsojien mielenkiintoa lisäsi mahdollisuus seurata veneiden reaali-aikaista etenemistä omilla 
älylaitteillaan. Seuranta vastaavalla eStela ohjelmalla  lienee käytössä ensi kesän kisoissa.

Muissa kilpailuissa kolme voittoa saavuttivat Arto Nissilä ja Jukka Annunen. Merkillepantavaa on se, että kilpailijat 
tulivat maaliin melko tiukassa nipussa. Kaikki tulokset löytyvät Manage2Sailin sivuilta. Nuorten puolella oli hyvin 
positiivista se, että he rohkaistuivat osallistumaan kilpailuihin Ranking-, SM- ja MM-tasolla. Nuorista Inka Tirilä oli 
Zoom 8:n SM-kisoissa 4. ja Eemeli Korhonen 6. Mitalikin oli Inkalla ”hetken hyppysissä, mutta…” Alisa Annunen 
osallistui E-jollalla ranking-, SM- ja MM-kisoihin. Iso osa  junioreista osallistui muutamiin kansallisiin kilpailuihin 
ympäri Suomea. 

Jorma Kinnunen  ohjasi nuoria Purjehdusliigan kisoihin Vaasan karsintoihin. Tällä kertaa tie tyssäsi karsintaan , 
mutta ensi vuonna on aikeissa mennä pitemmälle.

Juho Niemitalon juniorijoukkueen osallistuminen Melgesillä Oulun Regatan Finratingkilpailuun oli hieno suoritus ja
sijoituksena oli 5. sija. Nuoria kilpailijoita onkin kaivattu Finrating-luokkiin.

Sokerina pohjalla oli OTPS:n järjestämä Hairanking sekä Haiveneiden SM-kisat. Järjestelyihin osallistui väkeä 
OTPS:n lisäksi  OPS:sta ja OM:stä. Tuulet olivat reippaanlaisia varsinkin SM:n aikana ja pari kilpailijaa tipahti 
veneestä. Otettiin talteen. Veneille tuli myös kalustovaurioita ja 3 kilpailijaa joutui keskeyttämään. Sen verran ovat
Hait vähentyneet seudulta, että mahtoivat olla viimeiset  SM- kisat täällä. Valitettavasti. 

Tulevaa kautta ajatellen pyritään pitämään kilpapurjehdusilta ennen Perämeren alueen syyskokousta, missä 
kirjataan eri seurojen kisat. Kilpapurjehdusillassa voitaisiin pohtia kilpailukalenteria sekä kilpapurjehduksen 
ongelmia. Ennen kaikkea jotain pitäisi tehdä ennen kuin loppuvat sekä kilpapurjehtijat että kilpailun järjestäjät. 

Tulevaa kesää odotellen Timo Liikanen

https://www.manage2sail.com/fi-FI/event


Telakkasäätiö
Mikäs se on? Säätiön pj Jarmo Kiuru avartaa
Johteenpooki ja venesatama

Telakkasäätiö viralliselta nimeltään Oulun Purjehdusseuran ja Oulun Merenkävijäin Telakkasäätiö sr merkittiin 
säätiörekisteriin 18.10.1962. Telakkasäätiön virallinen nimi kertoo säätiön perustajat.  Perustajaseurat kirjasivat 
säädekirjaan säätiön tarkoitukseksi edistää purjehdus- ja moottoriveneurheilun leviämistä laajempien 
kansankerrosten ja erityisesti nuorison keskuuteen. Toimintamuodoksi päätettiin, että säätiö tulee toteuttaa 
tarkoitustaan rakentamalla telakan ja venesuojat tarpeellisine laitteineen sekä veneilypaviljongin ja huolehtii 
niiden asianmukaisesta hoidosta ja kunnosta.

Telakkasäätiö aloitti toimintansa Kiikelissä. Kiikeliin rakennettu venehalli paloi kivijalkaan veneineen 23.12.1972. 
Nykyiselle paikalleen Hietasaareen toiminta siirrettiin vuonna 1975. Telakkasäätiö on siis kirjaimellisesti noussut 
välillä tuhkasta. Pitkäjänteisellä työllä säätiössä on saatu aikaan nykyiset puitteet, jotka merkittävällä tavalla 
luovat edellytyksiä veneilyharrastukselle Oulussa. 

Veneilijöiden tarpeita mietitään säätiön hallituksessa ahkerasti ja aina valmista ei tule heti, vaan ajatukset 
saattavat jalostua keskustelun myötä. Veneilijöiden palveluihin on tullut kaksi selkeästi uutta avausta. Lämmin 
venehalli paikkaa aiemmin palveluissa ollutta aukkoa. Telakkamestarin mukaan tilanne on tällä hetkellä se, että 
lämmin venehalli on täysin käytössä. Toinen vähemmän keskustelua herättänyt uusi avaus on mastoteline, joka 
on varustettu kahdella ketjuvinssillä. Isompien mastojen omistajat osaavat varmasti arvostaa tätä palvelua. 

Telakkasäätiössä tapahtuu myös uudistuksia, joita ei edellisten tapaan suoraan voi lukea palvelu-uudistuksiksi. 
Ympäristövastuu on esimerkiksi yksi tällainen asia. Veneiden pohjien suihkupuhallusvaihtoehdoista on keskusteltu
kunnan ympäristöviranomaisen kanssa ja jos sellaista harkitsee, kannattaa olla yhteydessä telakkamestariin, jotta 
asiat menevät siten kuin on ympäristöviranomaisen kanssa sovittu. Lisäksi kannattaa ottaa huomioon 
telakkasäätiön myrkyttömään satamaan liittyvät suositukset. Lisäksi voi olla tarpeen tutustua uuteen 
jätehuoltosuunnitelmaan.

Hallinnolliset uudistukset jäävät etäämmälle veneilijöiden palveluista, mutta ne voivat olla välttämättömiä säätiön
toimivuuden kannalta. Säätiön hallitus uudisti säätiön säännöt. Yksi uudistamisen ajatus oli luoda ajanmukaiset 
puitteet hallituksen jäsenten työskentelylle. Säätiö on ottanut käyttöön myös talousohjeiston, jossa otetaan 
kantaa mm. siihen, miten tuloja ja menoja käsitellään. Kyse on paitsi taloudellisesta turvallisuudesta myös 
mahdollisten hallinnollisten ristiriitojen ennalta ehkäisemisestä. Telakkasäätiön kausityöntekijät ovat 
telakkasäätiön palveluiden tuottamisessa merkittävässä roolissa. Heidän lakisääteiset työterveys ja -
turvallisuusasiansa on laitettu kuntoon. Samalla mietitään myös veneilijöiden turvallisuutta satama-alueella.

Korona-aika kuritti myös telakkasäätiötä ja erityisesti Johteenpookia. Tuomo Tapanilan työn tuloksena näyttäisi 
olevan kehitys, jossa Johteenpooki tulee ulos koronasta uudistuneena. Vuokrakäyttö ja palvelut näyttäisivät 
olevan uudistuksen resepti. Johteenpookin ympäristöä tullaan myös uudistamaan ja näkyvä muutos on jo alkanut,
kun viranomaisten hometaloksi julistama Pikku-Pooki purettiin pois. 



OPS:n ja OM:n telakkasäätiön puheenjohtaja Jarmo Kiuru

Katsastukset menivät
- kaikki veneet eivät, mutta miksi?
Veneitä katsastettiin enemmän kuin viime vuosina, mutta vielä jäi paljon veneitä katsastamatta, siinäpä on suuri 
ihmettelyn aihe. Me katsastajat katsastuspäällikkö Junnun johdolla ihmettelemme suuresti, miksi tämä sinun ja  
läheistesi turvallisuutta parantava toiminta on niin vierasta. Sinun – hyvä veneilijä etuja ajamme, neuvomme, 
ohjeistamme ja opimme koko ajan lisää. Näitä oppeja ja ajatuksia haluamme antaa sinun käyttöösi. Otetaan ensi 
vuonna itseämme niskasta kiinni ja varataan katsastusaika. Tänä vuonna tehtiin katsastuksia ennätyspitkään, joka 
toi ajallisesti ongelmia tähän talkootyöhön. Katsastajathan eivät nauti palkkaa tästä sinun hyväksesi tehdystä 
työstä. Katsastusaika on muutamia viikkoja keväällä, jollet siihen aikaikkunaan saa venettäsi vesille, ota yhteyttä 
katsastuspäällikköön sopiaksesi sopivan ajan.

POOKIoskilla kuultua
Pookioskin patiolla tänä kesänä olikin vipinää ja paljon porinaa 
suorastaan jäsentenvälistä iloista kädenvääntöä niin retki- kuin 
kilpapurjehduksestakin. Unohtamatta tietysti veneiden kunnostusta ja 
huoltoa.

Ideoita Pookioskin kehittämiseen saa lähettää Tuomolle 
pookioski@artep.fi osoitteeseen.
Parhaat ideat palkitaan vähintäänkin mustikkakukkoskahveilla.

Muistathan vielä, että Johteenpookin veneilypaviljonki on varattavissa 
vaikkapa perhejuhliin tai erilaisiin yritystilaisuuksiin. Lisää infoa TÄSTÄ

Purjehduskoulun rehtori vaihtuu

Rehtori vaihtuu
Purjehduskoulu järjestettiin tänä vuonna syyskesällä.
Koulu olikin Ruokosen Matin viimeinen pitkällä koulutushistorialla. 
Matti jää ansaitulle “eläkkeelle” rehtorin virasta. Suuri kiitos Matille, 
monet meistä ovat koulut käyneet hänen johdollaan.
Uuden vetovastuun ottaa Riku Peltokorpi tähtäimenään ensi kevään 
purjetijakurssit. Toivottavasti mikään pandemia ei sotke tulevia kuviota ja
päästään tässäkin jatkamaan pitkää ja kunniakasta perinnettä.

https://www.johteenpooki.fi/
mailto:pookioski@artep.fi


Syyskokous 23.11.2021
Syyskokous pidetään Johteenpookilla tiistaina marraskuun 23 päivänä alkaen klo 18.00 alkaen tarjolla onkin 
sääntömääräiset asiat pullakahvin tai -teen kanssa.
Muista huolehtia jäsenmaksuasiat kuntoon, jotta voit nauttia kaikista seuran tuomista eduista.

Kauden päättäjäiset 27.11. Johteenpookissa.
Tuukko mukkaan lauantaina 27.11. klo 18.00 alkaen?

Holvissa avataan ilmoittautumistili, jossa osallistumismaksu 20 € 
maksetaan.
Osallistumismaksulla saa illalliskortin, joka oikeuttaa sisäänpääsyyn, 
ruokailuun sekä ohjelmaan.
Esiintyjinä tänä vuonna on North Dakota Blues Band.

Maksa ja ilmoittaudu TÄSTÄ kauden päätösjuhliin.

https://holvi.com/shop/OulunMerenkavijat/product/f685da8170407fc3e43b0b105915f8f2/
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