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TAPAHTUMIA

Kesän avajaistilaisuus pidetään Iin Röytässä 8.6.2019
Tarjolla hyvää ruokaa ja juomaa sekä saunomista uuden kiukaan käyttöönoton merkeissä.
Lohisoppaa tarjolla klo 16.00 alkaen ja sen jälkeen sauna lämpimänä koko illan.

 Kesän 2019 kilpailukalenteri Perämerellä: 
 15.6.              Oulu Ocean Race, Oulu LYS
 29.6.              Ratakilpailu, Oulu  Hai, H-vene, Albin Express,kevytveneet                                                                                                        
 29.6.              Pekanpäivän purjehdus, RaaPs Kevytveneet
 30.6.              Pekanpäivän purjehdus, RaaPs Köliveneet
 13.7.              Kemin regatta, KePs  Kaikki luokat
 14.7.              Kemin regatta, KePs  Kaikki luokat
 20.7.              Vuosipäiväpurjehdus RaaPs Kevytveneet
 21.7.              Vuosipäiväpurjehdus RaaPs Köliveneet
 3.8.                Elorace, Oulu   LYS
 10.8.              Oulun Regatta, Oulu  Kevytveneet, Köliveneet, LYS
 10.8.              Refanutan regatta, RaaPs Kevytveneet
 11.8.              Oulun Regatta, Oulu  Kevytveneet, Köliveneet, LYS
 11.8.              Refanutan regatta, RaaPs Köliveneet
 17.8.              Varjakkakisa, Oulu  LYS
	 24.8.														Kiviniemi	Offshore,	Oulu	 LYS
 30.8.              Yökilpailu, Oulu  LYS

Katsastajan Winkkelistä
Tervehdys kaikille kanssaveneilijöille, ikään, rotuun tahi 
sukupuoleen katsomatta. Eduskuntavaalit olivat ja meni-
vät, ja kuten yleensä, niin tälläkin kertaa uusia kasvoja il-
mestyy vetopaikoille edellisten vetäytyessä syrjään. Näin 
on tapahtunut myös meidän katsastajien keskuudessa, tosin 
ilman vaalihumua: Ansiokkaan pitkän rupeaman katsasta-
jien veturina toiminut Jukka Feiring päätti pistää leima-
simen piirongin laatikon uumeniin ja siirtää vetovastuun 
seuraavalle. Arpaonni osui allekirjoittaneelle joka ainakin 
toistaiseksi luotsaa tätä ryhmää eteenpäin.

Kulunut kaksitoista vuotta, jonka itse olen ollut mukana 
katsastustoiminnassa, on antanut hyvän poikkileikkauksen 
erilaisista ja eri käyttöön tarkoitetuista ja varustelluista 
veneistä, sekä ennen kaikkea itse veneilijöistä. Muutosta 
on tapahtunut veneilijöiden ikäjakaumassa, suhtautumi-
sessa omaan veneeseen ja varsinkin omaan ja miehistön-
sä turvallisuuteen. Paljon on tapahtunut tänä aikana, uutta 
ja hyvää turvallisuutta lisäävää tekniikkaa pukkaa ovista 
ja ikkunoista. Oikein käytettynä ja huollettuna uusi tek-
nologia nostaa veneilyturvallisuuden ja –mukavuuden 

kokonaan uudelle tasolle, paino sanoilla ”oikein käytettynä ja 
huollettuna”. Paukkuliivit, gepsit, sähköiset kartat, kännykät, 
aissit, dsc-vhf-puhelimet, epirbit jne ja nyt viimeisimpänä, 
mutta ei suinkaan vähäisimpänä, katsastuksessa hyväksyttävät 
EI-pyrotekniset hätämerkinantolaitteet. Enää ainoastaan 4-luo-
kassa vaaditaan savut, kaikki muu ja muut luokat pärjäävät ha-
lutessaan ilman raketin rakettia ja soihdun soihtua. Kertauksen 
vuoksi listasin minimihärpäkkeet joilla voi korvata pyrolaitteet 
kokonaan (paitsi katsastusluokka 4):

Luokka 1

vesitiiviisti pakattu kännykkäo 

LED-soihtu ja varaparistoto 

DSC-VHF-puhelin, kiinteästi asennettuo 

EPIRBo 

oranssisavut 2 kplo 

o 

Kalajoki-eskaaderin ohjelma
Kokoontuminen Hailuodon Marjaniemeen 07.07.2019, 
iltasauna savusaunassa klo 17 alkaen
Eskaaderin lähtöajat: 8.7.2019
Klo 7:00 Pienet purjeveneet (arvioitu purjehdusaika 11-
13 h)
Klo 8:00 Isot purjeveneet ja moottoriveneet (arvioitu 
purjehdusaika 8-11 h)
Klo 8:15 Nopeat moottoriveneet (arvioitu ajoaika 3-4 h)
HUOM! Lähtöajat voidaan aikaistaa tai siirtää myöhem-
mäksi, mikäli sääolosuhteet niin edellyttävät
Reitin pituus: 60-70 M, purjehdusaika: 3-13 h
Veneiden lukumäärä: max. 30 venekuntaa, henkilömäärä: 
60-90
Reitti ja reittisuunnittelu: Pentti Auranaho, Heikki Kova-
lainen
Turvallisuusvaatimukset veneille:
VHF-puhelin tai rannikon läheisyydessä riittänee GSM
Kippari vastaa veneestä ja miehistöstä. Järjestäjät vastaa-
vat reittisuunnittelusta ja reitin turvallisuudesta. Reitiltä 
poikkeamisesta vastaa kippari. Reitiltä poikkeamisesta tai 
keskeytyksestä ilmoitettava eskaaderin johdolle.
Veneissä R-signaalilippu tai eskaaderilippu/viiri
Jokainen kippari täyttää ilmoittautumiskaavakkeen 
ilmoittautuessaan OM:n Holvi –verkkokaupassa (tarkista 
VHF-kutsunumerosi, veneen mitat ja tiedot ennen ilmoit-
tautumistasi)
Veneiden tulee olla katsastettuja. Kipparit vastaavat 
veneidensä kiinnittymisestä sekä Marjaniemessä että 
Rahjassa (tai varasatamassa)
Moottoriveneet ajavat jonomuodossa ja purjeveneet tuu-
liolosuhteiden mukaan. Purjeveneille voidaan toivomuk-
sesta järjestää kilpailu LYS- ja LYSTI-luokissa; kilpailijat 
purjehtivat omalla vastuullaan.
Oulun meripelastajat ovat lupautuneet tulemaan turvaa-
maan eskaaderin etenemistä, mutta asiasta neuvotellaan 
vielä.
Päätesatama:
Kalajoen satama (entinen Rahjan satama) Repolan puo-
leinen laituri (pohjoislaituri)
Kauppasataman satamapalvelu käyttää meri vhf 12 
kanavaa (laivaliikenne, Finnpilot, aluspalvelijat, satama-
altaan työlautat)
Satama on turvatoimialuetta ja ilmoittautumisen yhtey-
dessä kerätyt henkilö- ja venetiedot lähetetään satamapal-
velun tiedoksi.
Saapumisaika: 8.7.2019 (varapäivä on 9.7., mikäli sää-
olosuhteet niin edellyttävät)
Nopeat moottoriveneet, arvioitu saapumisaika klo 16
Isot purjeveneet, arvioitu saapumisaika klo 17-20
Pienet moottori- ja purjeveneet, arvioitu saapumisaika 
klo 17-20.
Satamaan saavutaan ja laituriin kiinnittäydytään merkit-
tyä reittiä tai paikallisen oppaan ohjaamana. Satamassa 
on sähköpistokkeita ja juomavettä.

Satamassa on käytössä sosiaalitilat (WC + suihkut)
Leppikarvon edustalle voi myös ankkuroitua ja siitä tie-
dotetaan myöhemmin.
Ohjelma Kalajoella
Osallistumismaksuun sisältyy:

Iltaruokailu ja sauna Leppikarvon majalla 8.7. •	
Edestakainen kuljetus bussilla satamasta •	
Leppikarvon majalle
Illan ohjelmana laulua trubaduurin toimes-•	
ta ja avustamana

25 %:n alennus Eskaaderipäivien seuraavista •	
maksullisista aktiviteeteista:

kylpylä Sani Fani, seikkailupuisto, Juku-•	
park, Golf
ravintolakumppanit: esim. yhteinen illalli-•	
nen ti tai ke toivomusten mukaan
Edestakainen bussikuljetus Hiekka-•	
särkkien aktiviteetteihin 

Satamamaksut 8.7. ja 9.7.•	
Ohjelman sponsorina Kalajoen Hiekkasärkät •	
Oy

Ilmoittautumisaika:
Ilmoittautuminen/maksaminen on mahdollista Oulun Me-
renkävijöiden Holvi-verkkokaupassa. Ilmoittautuminen 
päättyy 8.6.2019.
Muuta ohjelmaa ja eskadeerin päättäminen:
Kallan purjehtijat (KaPu) järjestää toivomuksesta ratakil-
pailun, Kallan kierto –kilpailun tai eskaaderipurjehduk-
sen päivien aikana LYS tai LYSTI-luokissa.
Eskaaderiohjelma päättyy 10.7.2019. 
Veneet jatkavat Kalajoelta omien reittisuunnitelmiensa 
mukaan joko Bättre Folk - taidefestivaaleille Marjanie-
meen tai suuntaavat keulansa muualle Perämerellä. 
Kallan purjehtijat (KaPu) on ehdottanut paluumatkalle 
yhteispurjehdusta: Kalajoki – Marjaniemi päämääränä 
Bättre Folk -taidefestivaali. 
Tämä osuus ei ole johdettu eskaaderi vaan kaikki purjeh-
tivat omalla vastuullaan myös reittivalinnan suhteen.
Paikat (30 venekuntaa) täytetään ilmoittautumisjärjestyk-
sessä
Osallistumismaksu:
Veneen/ kipparin osallistumismaksu 50 € Oulun Meren-
kävijöiden verkkokauppaan (Holvi-tili).
Maksamisen yhteydessä tulee täyttää verkkokaupassa 
oleva ilmoittautumiskaavake.
Miehistön osallistumismaksu: Aikuiset 50 €, lapset <12 v 
25 €.
FORCE MAJEURE
Suurin osa osallistumismaksuista palautetaan, mikäli 
ilmoittautuneen veneen eskaaderi peruuntuu pakottavien 
sääolosuhteiden, veneen rikkoutumisen tai sairaustapa-
uksen vuoksi. Aikuisten osallistumismaksuista pidätetään 
15 €  ja lasten maksuista 7,5 € Hiekkasärkät Oy:n kulujen 
kohtuullistamiseksi.



KOMMODORIN TERVEISET

Luokka 2- 

vesitiiviisti pakattu kännykkäo 

LED-soihtu ja varaparistoto 

DSC-VHF-puhelin, kiinteästi asennettuo 

luokka 3- 

vesitiiviisti pakattu kännykkäo 

LED-soihtu ja varaparistoto 

luokka 4- 

vesitiiviisti pakattu kännykkäo 

Siinä missä suhteellisen varmatoimiset pyrolaitteet saadaan 
tänä päivänä korvata paristo- ja akkutoimisilla laitteilla, tuo 
se myös mukanaan lisää huoltokohteita entuudestaan pitkään 
listaan. Akkuja ja paristoja pitää tarkistaa ja uusia, DCS-laite 
vaatii hieman opiskelua, sähköiset kartat back-upin jne. Lis-
ta on pitkä ja vaatii käyttäjältään viitsimistä ja vihkiytymis-
tä. Näitä asioita me katsastuksessa tulemme painottamaan, 
neuvomme ja opastamme kukin oman parhaan kykymme 
mukaan. Pitää silti muistaa että viime kädessä vastuu on aina 
veneen kipparilla.

Viime vuosien huolestuttavin piirre on kuitenkin ollut ylei-
nen suhtautuminen katsastukseen, niin välineiden kuin itse 
toimenpiteenkin suhteen. En voi liikaa painottaa muutamaa 
seikkaa, jotka uskon myös valtaosan kanssaveneilijöistä alle-
kirjoittavan:

veneen omistajan on itse huolehdittava että veneelle - 
tehdään määritetyt perus- ja vuosikatsastukset.

katsastukset tulee hoitaa kesäkuun loppuun mennes-- 
sä. Mikäli katsastuksen suorittaa jonkun toisen seuran 
katsastaja, tulee siitä olla kirjallinen todistus. Pelkkä 
suullinen ilmoitus ei riitä.

seuraan kuuluminen, laituripaikan saaminen ja peräli-- 
pun käyttöoikeus edellyttävät veneen katsastamista.

ainakin osa vakuutusyhtiöistä antaa alennusta katsas-- 
tetuille veneille, pidetään huoli että emme syyllisty 
tämän osalta vakuutuspetokseen. Pidetään siis huoli 
itsestämme, veneestämme, välineistämme, miehistös-
tämme ja tarpeen tullen myös naapuriveneestä mie-
histöineen. 

Omasta puolestani toivotan kaikille lämpöä ja aurinkoa koko 
kesäksi, nautitaan näistä niin että riittää seuraavaksi talveksi-
kin!

Allekirjoittaneen lisäksi veneitä katsastavat: 

Jari Karppinen, Olli Fredrikson, Leo Hahtonen, Jorma Joen-
suu, Juha Mikkonen. Avikaisen Kari ei valitettavasti jatka kat-
sastajana, hänelle suuri kiitos kuluneista vuosista.

Laituriterveisin

Jussi Logrén
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