
Oulun Merenkävijät ry:n
uutiskirje 1/2022

Sto 
Junnuvalmentajista pulaa – kiinnostuitko?

Katsastajakurssit alkavat
Katsastajia koulutetaan 

Purjehduskoulu 
Täyttä tuli viikossa

Suuli
Miten sinne pääsee?

Kevätkokous 7.4.2022
Johteenpookissa

OM elojuhlien järjestäjä syksyllä 2022
Olisitko sinä valmis osallistumaan järjestelyihin?

Johteenpookissa tapahtuu 
Juhlapaviljonki varattavissa monenlaisiin juhliin

POOKIoskilla kuultua
Tulevana keväänä taas avataan

Vielä vähän aikaa pitää hioa ”kynsiä” ja puunata pikkujuttuja veneissä että päästään näyttämään kaikki ne 
hienot veneilyn salat, mitkä on loistavasti talven aikana unohtunut.

Pimeimmän vuodenajan viettoa kesäisissä tunnelmissa
OM:n jäsenen Maria Korkalan kertomana



Sto 
Junnuvalmentajista pulaa – kiinnostuitko?

Seurojemme yhteisesti perustama Sailing Team Oulu on hoitanut hienosti junnujen sisäistämistä purjehduksen 
saloihin, niin perustiedoissa ja taidoissa kuin kilpailuissakin.
Kalusto on kunnossa ja junnut innokkaina, mutta valmentajista on pulaa, voisitko sinä olla kiinnostunut 
junnuvalmennuksista. Tule mukaan ja kilauta tai lähetä postia STO:lle Sailingteam Oulu  .   

Katsastajakurssit alkavat
Katsastajia koulutetaan

Spv kouluttaa ”kertausharjoituksin” alueen katsastajia tänä keväänä. Pidämme yhteisen jatkokurssin OM:n 
OPS:n ja OTPS:n katsastajille, niin onpa kaikilla seuroilla yhteinen päämäärä saada toiminta huipputasolle.
Uusia katsastajiakin koulutetaan lähiaikoina. OM on saamassa yhden uuden katsastajan joukkoonsa.

Katsastusaikataulut ilmoitetaan myöhemmin keväällä. Katsastusajat pyritään järjestämään siten, että kesäkuun 
alun veneilijät pääsevät katsastetuilla veneillä liikkeelle. Varattavissa olevien katsastusaikojen ulkopuolella 
katsastettavien veneiden hinnoittelu muuttuu, mutta tästäkin lisää keväällä. 

Pienenä vinkkinä, kun sitten ensi kerran kesällä tulet tehtaan ohi kohti satamaa, niin toisen mutkan 
jälkeen tsiikaa näitä tauluja, kun ovat kohdakkain, niin siitä suoraan viimeiselle reimarille ja käännös 
kohti omaa karsinaa.

https://www.sailingteamoulu.com/valmentajahaku-2021/


Purjehduskoulu 
Täyttä tuli viikossa

Purjehduskoulu on taas ”ylittänyt” itsensä ja kurssilaisia olisi tulossa reilusti enemmän kuin koulu voi hoitaa. 
Hieno homma, että veneily kiinnostaa ja saamme uusia purjehtijoita Pohjanlahden perukoille niin 
harrastamaan kuin kisaamaankin.

Suuli
Miten sinne pääsee?

Tämä otsikon kysymys on tullut monta kertaa vastaan hallituksen saamissa viesteissä.
Kysymys on hyvä, vastauskin on perin yksinkertainen. Klikkaa Kirjaudu | SPV  tai mene OM:n sivujen kautta. 
Sivuston alaosassa on kohta linkit, josta pääsee samaan paikkaan. Jos salasana on hukassa, klikkaa 
kirjautumisikkunassa kohtaa UNOHTUIKO SALASANA, tästä pääset asettamaan itsellesi uuden.
Jos suurempi ongelma on se, että olet unohtanut käyttäjätunnuksesi, tässäkään tapauksessa ei hätää, sillä 
ongelmanratkaisu on lähellä, klikkaa sivuillamme ylävalikosta ”jäsenyys ja jäsenmaksut” täältä löytyy kohta 
Suuli, sieltä voit lähettää viestiä suoraan rekisterinhoitajalle tai tästä sähköpostilla 
om.jasenrekisteri@gmail.com.

Kevätkokous 7.4.2022
Johteenpookissa

Virallisena kutsuna tässä kirjeessä Oulun Merenkävijöiden sääntömääräiseen kevätkokouksen kutsu 
7.4.2022 Johteenpookiin.

OM elojuhlien järjestäjä syksyllä 2022
Olisitko sinä valmis osallistumaan järjestelyihin?

Tänä vuonna on medän seuran vuoro järjestää Röytän kuuluisa elojuhla ja eiköhän me näytetä kuinka se meiltä 
tapahtuu! Ilmoittauduhan mukaan suunnittelemaan juhlaa. Ota yhteyttä vaikka Tuomoon sähköpostilla 
tuomo.tapanila@oulunmerenkavijat.fi tai tuu jutteleen POOKIoskille kun luukut aukeaa. 

Johteenpookissa tapahtuu 
Juhlapaviljonki varattavissa monenlaisiin juhliin

Johteenpookin varauskalenterissa on vielä vapaita aikoja tälle keväälle ja kesälle erilaisiin tilaisuuksiin ja juhliin. 
Varaa itsellesi tai työpaikallesi tilat vuokraus@johteenpooki.fi. Vapaita aikoja löyltyy kalenterista. 

POOKIoskilla kuultua
Tulevana keväänä taas tavataan

POOKIoski kesäkahvila avataan kunhan ilmat lämpenee, eli ehkäpä tuossa vapun tienoolla.
Kesäksi etsitään ohjelmaa tiistai-iltojen gastipörssin lisäksi – saa ehdottaa.

Joogatunnit jatkuvat viime kesän tapaan, tulevana suvena kesä- heinäkuussa joka tiistai klo 18.00-19.00
Rita Porkka vetää joogatunnin – tuu mukaan.

https://suuli.spv.fi/#/login
mailto:om.jasenrekisteri@gmail.com
http://www.johteenpooki.fi/varauskalenteri/
mailto:vuokraus@johteenpooki.fi


Pimeimmän vuodenajan viettoa kesäisissä tunnelmissa
OM:n jäsenen Maria Korkalan kertomana

Vuoden pimeintä aikaa voisi viettää odottaen lumipeitettä tai sitten jatkaa purjehduskautta lämpimämmille 
vesille. Valitsin jälkimmäisen. Olin varannut matkan jo muutama vuosi sitten Suomen Purjelaivasäätiön 
alukselle, Kuunari Helenalle. Helenan oli tarkoitus osallistua ensimmäistä kertaa ARC:iin jo syksyllä 2020, mutta 
matka siirtyi koronan vuoksi aiotusta vuodella. Helena on toinen Suomen Purjelaivasäätiön veneistä, joiden 

legeille on mahdollista kenen tahansa varata paikka ja päästä purjehtimaan tutussa tai tuntemattomassa 
porukassa. Aiempaa kokemusta minulla oli säätiön toisen veneen, Vahinen matkoilta: Espanjasta Kanarialle 
sekä Kööpenhaminasta Paraisille. 

Kuva 2. Kapteeni katsoo horisonttiin. Kuvaaja Maria Korkala

ARC2021 starttikuva lähtötunnelmaista Las Palmasin edustalla. Kuvassa Helena ja Vahine



Lensin Las Palmasiin viikkoa ennen kokoontumista Helenalle. Pikkuhiljaa alukselle alkoi ilmestymään 
purjehduslegin varanneita viikon aikana. Pääsimme tutustumaan toisiimme, samalla kun tarkistimme rikiä, 
teimme pieniä huoltoja sekä pakkasimme vettä ja ruokaa matkaan kaikille 23 hengelle riittävästi. Helena on 
lähes 40 metriä pitkä, 6,6 metriä leveä, 4 päällystöhenkeä ja 24 oppilaspurjehtijaa sisäänsä imaiseva kaksi 
mastoinen alus. Helena oli vuonna ARC2021 osallistujista suurin alus, suurimmalla miehistöllä.

Säätiön matkoille osallistuu ihmisiä erilaisista
lähtökohdista, erilaisilla purjehdustaustoilla ja
ympäri Suomea. Myös tälle matkalle oli paikkansa
varannut toisistaan tietämättä 19 henkilöä. Nuorin
oli 20 vuoden ikäinen ja vanhin lähes 70-vuotias.
Kaikkia yhdisti tietynlainen seikkailun halu, itsensä
ylittäminen ja kyky sopeutua erilaisiin tilanteisiin ja
ihmisiin. Sellaiset taidot ovat tärkeitä, kun vietetään
kuukausi samalla aluksella, ahtaissa tiloissa ja
osallistutaan kaikkiiin päivärutiineihin kuten vessan
pesuun, siivoukseen, muoviroskien pilkkomiseen ja
ruokahuoltoon. Merivahdissa kukin vahti kellotti
ohjausvuoroja omalla tyylillään, jotta ohjauksissa
olo maksimoitiin jokaiselle tasapuolisesti. Vahdit
muodostuivat 3-4 hengestä ja sama vahti majoittui
samassa kajuutassa meripunkissa. Tavaroita
purjehdukselle ei suositella otettavaksi liikaa, sillä
säilytystila on rajallista. Aluksella noudatettiin neljän
tunnin vahtivuorojärjestelmää, joka mahdollisti joka
neljäs päivä periaatteessa 12 tunnin levon. 

ARC:n lähtöpäivänä saimme olla ensimmäinen alus,
joka lähti Muello Deportivosta musiikin säestämänä. Nostatimme lähtöfiilistä Vahinen miehistön kanssa. 
Purjeet nostettiin ja samalla pääsimme ensimmäistä kertaa tutustumaan kuunarin erilaisten purjeiden 
nostoihin ja muutamaan vendaan ennen H-hetkeä. Lähtölinjalla oli kuhinaa, kun n.150 venettä odotti omaa 
lähtöaikaa. Alku päästiin purjeilla, mutta jo hämärän tullessa pärähti sisu käyntiin, jota kuuntelimme seuraavat 
kolme vuorokautta. Sen jälkeen tuuli otti purjeisiimme ja pääsimme nauttimaan slööristä ja pasaatituulista 
lähes koko loppumatkan muutamaa tuulen aukkoa lukuunottamatta.

Aluksella rutiinit alkoivat pyörimään vahtivuorojen rytmittäessä menoa.    Helenan iso purje oli ylhäällä koko 
matkan maalilinjalle saakka, muita purjeita laskettiin ja nostettiin aina kelien mukaan.    Helenan purjeita ovat 
flaikkari (flying jib), jib, fore (fore staysail), fisheri (fisherman staysail) meini eli meisseli (main staysail). Kyllä 
vain habaa tarvitsi näiden purjeiden nostoon! Purjeiden säätöä tehtiin tarpeen mukaan. Kun oli niinkin pitkä 
matka, puhuttiin, että tehdäänkö jiippi tänään vaiko huomenna. Lepovuoronsa kukin hoiti tavallaan, joko 
leväten, höpötellen, tutustuen toisiin ja harrastaen mm. musisointia, köysisolmuja, lukemista tai äänikirjaa 
kuunnellen.

Alkumatkasta saimme nostettua merestä mahi-maheja ja bonnittoja, joista saimme nauttia maukasta 
bouillabaissea. Lentokaloja löytyi kannelta tämän tästä, välillä niitä läsähti ruorimiestä kasvoille tai sitloodaan, 
joten väistöliikkeitä joutui tekemään. Yövahdissa tämä mikrokala maistui oikein hyvältä suolan kera. Ruoka oli 

Helena Atlantilla. Kuvaaja toinen vene, lupa käyttää



muutenkin jokaisen vahtivuoron loihtimana
vähintäänkin hyvää, vaikka loppumatkasta
ruoka-aineet vähenivät ja muuttuivat
värikkäistä annoksista ei niin värikkäisiin.
Onneksi joukossamme oli myös
leipuritaitajia, jotka loihtivat tuoretta leipää
Hellun uunissa. 

Meillä oli mahtava porukka ylityksellä,
katselimme auringon nousuja ja laskuja,
bongasimme valaita, delfiinejä,
merikilpikonnia, Portugalin sotalaivoja sekä
muita veneitä. Teimme yhdessä sekstantilla
paikan määritystä ja opettelimme siihen
tarvittavia laskukaavoja. Seurasimme myös
ARC:n kilpakumppaneita plottaamalla ne
itsetekemäämme karttaan. Kaiken
opiskelun vastapainona järjestettiin
ohjelmana jumppaa, biisibongausta, musisointia kitaroilla ja klarinetilla ja olipa meillä myös Keski-Atlatin 
ilmakitaran osakilpailu ;) 

On vaikea tiivistää kaikkea mitä Atlantin ylitys tarjosi. Reissu oli sellainen, joka jokaisen tulisi kokea itse. Itse 
viihdyin ylityksellä erittäin hyvin, valtameri ei tuntunut liian suurelta. Johtuiko se isosta veneestä vai hyvästä 
porukasta, mutta kaksi viikkoa tuntui lyhyeltä ajalta. Pääsimme etenemään hyvää vauhtia, hyvässä kelissä 
valitsemallamme reitillä. Ajoittaiset tyvenet hieman latistivat tunnelmaa, jota piristi toki pulahtaminen 
Atlanttiin tai paloletkun tarjoamaan kansisuihkuun. Kun 8. joulukuuta kuului keulasta “Land O-Hoi” tuli jopa 
hieman tyhjä olo siitä, että lähes 17
päivän somepaasto oli ohi ja arjen asiat
olivat jälleen lähempänä. Karibialla
jatkoimme seikkailuamme St Lucialla ja
Martiniquella. Ja pari päivää ennen joulua
tämä tiiviiksi yhteisöksi muodostunut
Helena perheemme alkoi hajaantua.
Tiedossa on Helena perheen
jälleennäkeminen toukokuussa Turussa
Helenan synttäreiden merkeissä. Joskohan
siihen mennessä tulee taas varattua uusi
matka. 

Hellun ylitysaika 16d23h52min46s,
3221NM, maileja kaikkiaan koko
kuukauden reissullan 3458NM

Hyviä tuulia kaikille tulevaan
purjehduskauteen, jospa nämä Karibian
terveiset lämmittävät ja virittävät
ajatukset kohti seuraavaa kesää ja uusia
seikkailuja!

Aktionia kannella. Valmistautumista vendaan. Kuvaaja Maria
Korkala

Merivahti alkaa aamulla kansikierroksella, jolloin kerätään 
lentokalat talteen. Kuvaaja Roy Nykänen



Meinin skuuttausta. Kuvaaja Roy Nykänen



Reissusta luettavissa lisää: 

Suomen purjelaivasäätiön blogissa h  ttps://www.staf.fi/Blogit/Kuunari_Helena  
Vene -lehti 2/2022 
Soundcloud podcastissa “Seikkailun sylissä”, yhden miehistönjäsenen mietteitä

Lempipaikka puksprööti. Kuvaaja Timo Atula

Ankkurissa ollessa oli mahdollista nukkua myös riippumatossa ja ihastella aamuauringon nousua. 
Kuvaaja Roy Nykänen

https://www.staf.fi/Blogit/Kuunari_Helena
https://www.staf.fi/Blogit/Kuunari_Helena
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