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Marival risteilyt
Laivaravintola  Marival  11

Hiekkajaalanranta

Marival  aloitti  risteilykauden jo  helmikuussa  2008.
Keväällä  risteilemme  Helsingin  vesillä  3.6  asti.
5.6  alkaen  risteilemme  saaristomerellä
kotisatamana  Uusikaupunki,  siellä  liikennöimme
mm.  Isokarin  majakalle ja  Katanpään  linnakkeelle.
Elo  -syyskuun  vaihteessa  risteilyt jatkuvat  Helsingissä,
kotisatamana Vuosaari.
Syksyllä  risteilemme  mahdollis?en jäiden tuloon  asti.

Kevään  suosittuja  risteilyjä  ovat
Äitienpäiväristeily joka  ajetaan  kahtena  lähtönä.

Tähän  suosittuun  perheristeilyyn  kannattaakin  varata  paikka  ajoissa

Kauppatoriristeilyt tehdään  lauantaisin
Vuosaari  -  kauppatori  -Vuosaari  risteily on  leppoisa tapa

nauttia  keväisestä saaristosta ja torin tunnelmasta

i            Merimasku  Rantaravintola  Rantamakasiini ja Vierasvenesatama.Sijainti  60°  29,0` P   21°  52,3` E  Keidas  keskellä  kaunista  Merimaskua.

Ravintola  Rantamakasiini
Paltteentie  5,  21160   Merimasku

rantamakasiinj@marival.fi
Puh.  02  432  1532

Merimaskun vierasvenesatama  on varustettu
nykyaikaisin  palveluin  esim.  laa].akaistayhteydellä

Rantaravintolassa  voit  nauttia
Skärgårdssmak laatukriteerin  mukaista  saaristolaisruokaa
aivan  meren  äärellä  olevalla  100  paikkaisella  terassilla,

tai  merihenkisessä  ravintolasalissa.

VVK:n jäsenille  ilmainen  yö  vieraslaiturissa,  vain  sähkön  hinnalla.
Tarjousaika  12.5  -15.6 ja  1.8  -30.8

Tervetuloa.

M/S  MAR[VAL 11
Hiekkajaalanranta, Vuosaari -p.0506¥98 -www.marival.fi -marival@marlval.fl

Pirteä nelikymppinen.
Joukko ennakkoluulottomia merihenkisiä veneilyn

harrastajia  päätti  vuoden  1968 alussa  perustaa  nyt 40
vuotta täyttävän Vuosaaren Venekerhon. Perustava ko-
kous  pidettiin  31.1.1968, yhdistysrekisteriin  kerho  liitet-
tiin  3.4.1968 ja  ensi  kerran  kerhomme  lippu  nostettiin
oman satamamme lipputankoon  6.6.1970.Tänä päivänä
me kaikki kerholaiset saamme kiitollisina nauttia tuolloin
aloitetun työn tuloksista.

Kerhomme lippu on tullut tutuksi monilla vesillä ja sa-
tamissa  kuluneiden 40 vuoden aikana. Venekantamme
on  uudistunut, koko kasvanut ja merimiestaidot kohen-
tuneet, joka on mahdollistanut jäsentemme venematkat
aina valtamerien taakse. Jäsenkuntamme, joka ensimmäi-
sen toimintakauden jälkeen vuoden  1969 lopulla  oli  81

jäsentä, on kasvanut 500 jäseneen.
Käytössämme on tänä päivänä  1.6.1970  kaupungilta

vuokrattu turvallinen kotisatama ja telakointialue. Vuokra-
sopimus Helsingin kaupungin liikuntaviraston kanssa uu-
sittiin vuonna 2007 ja on voimassa 10 vuotta. Kotisataman
suojaisat lähivedet ja kerhon hankkima pienvenekalusto
antavat myös nuorille oivat mahdollisuudet oppia  pur-
jehtimisen aakkoset.Vuonna 1984 hankittiin saarisatama
Pernajan kunnan Hästön saaresta ja se sai nimekseen Sär-
kilahti. Suojaisa satama ja saaren monimuotoinen luonto
houkuttelee kesäisin  paikalle kymmenittäin venekuntia
mm. juhannuksen viettoon.

Perinteet velvoittavat meitä huolehtimaan siitä, että
vuosien mittaan tehty arvokas työ saa jatkoa ja kerhom-
me toiminta kehittyyja monipuolistuu kaikilla sen toimin-
ta-alueilla.  Kiitos talkoohenkisille  kerholaisille  niistä  tu-
hansista talkootunneista,jotka olette kerhomme hyväksi
vuosien varrella tehneet. Yhteistyö ja talkoohenki luovat
jatkossakin kerhollemme hyvät toimintaedellytykset.

Veneilyterveisin
Juhani Blomberg
Kommodori

PS.. Tätä 40-vuotisjulkaisua varten kutsuttiin kokoon kerhon perustajajäs?niq myi5.t.::.
iemaan pirteän neiik;mppisen syntyvaiheitq ja tapahtumia v!.os.ien ¥prr?Ita, ko5ka s.i:ql.t_ö_
haluttiihankkuroida'mdihjonk;rhdmmeväh-emmäntunnetuillejuurille.Joskayttaaikpj!e.p.
kolmasvuosikirjammepalauttaamieleesikertomisenqrvoisiqmui:.tojajatapa.P:un]i?VyK.:
narjestajajuhiasta,vdnhoiltaajoiltataitältävuositu.hqnne.lt.a,n.iin?eon.tp)(ttä.:yt.t?r.k_o_i-_
tuk'sensd. kerro muistoistasi, ke;äämme ne talteen mieluusti kuvien kera. Nykyaika i.arjoaa
mielenkiintoisen mahdollisuuden koota historiaammejatkuvasti omille verkkosivuillemme.
Sydämellinenkiitoskaikilletämänjulkaisunsyntyynvaikuttaneille!
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Pikku Kallahti ennen VVK:n aikaa

L  Pikku Kallahden suo/.ainen satama tun-
nettiin jo  kauan ennen VVK:n asettumista
sinne. Viikinkiaikaan Vuosaari  tunnettiin ja
todennäköisesti  myös  Pikku  Kallahti, joka
maan  kohoamisenkin  huomioiden  oli  jo
tuolloin hyvä ankkuripaikka.

Aikakirjojen mukaan se oli hiekkasatama,
kun  Viaporin  linnoitusta  alettiin  rakentaa
1748. Hiekkaa oli saatavana aivan rannasta

ja  perinne jatkui  sittemmin  hiekkaa  raaka-
aineenaan  käyttäneen  Sasekan asetuttua
alueelle. Vanhat  kerholaiset  muistavat  nyt
jo maisemoidut Sasekan hiekkakuopat, joi-
den  halki  kulki  kuuluisa  ''Viskipolku" Pikku
Kallahdesta Vuosaaren keskustaan.

Pikku  Kallahden  rannan  nykyisistä  ra-
kennuksista  vanhin  on  punainen Villa  Ul-
las pari sataa metriä VVK:lta länteen. Se on
alun  alkaen  kalastajatorppa  suunnilleen
vuodelta  1850. Torpassa  asustivat viinaan
meneväksi mainittu suutari Gustav Ullman

ja hänen vaimonsa Maria Sjöblom vuodes-
ta 1890 levottomaan vuoteen 1905 asti.Ta-
lo tunnettiin  nimellä  Ullmanin  torppa.  Se
on entisöityja nykyisin siinä toimii viehät-
tävä kahvila.

Suutari  Ullman  rakensi alueelle  l800-lu-
vun  lopulla  kaksi taloa, jotka  hän  vuokrasi

Venekerhon ranta
vuonna ig69

kesävieraille saadakseen  lisätuloja. Toinen
oli  nyt j.o  hävinnyt "Brandis  1 "ja toinen  Lill
Kallvik, joka on VVK:n  hallussa.

Lill  Kallvikin  ensimmäinen  vuokralainen
oli  muutamia vuosia  kenraali  Neovius. Kun
aikalaiset  ihmettelivät  hiekanoton  jäljiltä
hiekkakuoppamaisen   karua  ympäristöä,
totesi  kenraali  kauniiden  maisemien  Kal-
lahden suuntaan korvaavan ne.

Seuraava vuokralainen  oli  Helsingin  pa-
lomestari  Gösta Wasenius,  iloinen ja  seu-
rallinen mies, jota kutsuttiin Palo-Wasseksi.
Hänen veljensä, hammaslääkäri Ernest Wa-
senius ja gynekologi Hannes Wasenius tun-
nettiin Hammas-Wassena ja Pihti-Wassena.

Palo-Wasse oli erittäin arvostettu  herra,
joka toimi 46 vuotta palopäällikkönä ja mm
Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja-
na  1909 -  1929, aikana jolloin Suomi juos-
tiin  maailmankartalle.  Perheeseen  kuului
viisi  lasta ja  kesät vietettiin  tiiviisti  Lill  Kall-
vikissa. Mestarijuoksija Paavo Nurmi hankki
uransa päätyttyä 1939 tontin ja siihen kuu-
luvan pienen Grisen (Porsas) nimisen saaren
Sasekaa vastapäätä Hepolahden rannalta ja
rakensi saarelle hirsisaunan. Paikan valinnal-
la ja Palo-Wassen urheilutaustalla lieneejon-
kinlainen yhteys.

Karua   hiekkakuoppaympäristöä   Palo-
Wasse  muutti  radikaalisti.  Hän  aj.atti  palo-
asemilta  hevosen  lantaa ja  perusti suuren
puutarhan. Hänen perujaan oli alkuperäisen
VVK:n alueen rehevä puistomainen ilme, en-
nen  kuin  kaupunki  päätti  ranta-alueen  ra-
kentamisesta. Palo-Wasse oli myös innokas
kalamies.

Palo-Wasse osti  Ullmanilta  kaikki  kolme
rakennusta 10 000 markalla. Maat, yhteensä
seitsemän hehtaaria, hän lunasti kartanolta
1924. Palo-Wasse kuoli 1940 ja aluetta hoiti
hänen tyttärensä Dora Bengelsdorff.

Perhe vietti  edelleen  kesänsä  Pikku  Kal-
lahden rannan huviloissa. Heikkokuntoinen
Brandis  purettiin  ja  viereen  nousi  v.1952
Palo-Wassen  tyttärenpojalle  siporex-talo
''Brandis 2",jonka alakerrassa oli talli hänen

ratsulleen. Tätä uudempaa ja hyväkuntoista
taloa VVK alun  perin  havitteli tukikohdak-
seen,  mutta  sen  sai  Helsingin  ruotsinkieli-
nen työväenopisto ''Arbis':

Kun Vuosaari  liitettiin  Helsinkiin,  melko
huonoon  kuntoon joutuneita  rakennuksia
uhkasi  siirto  tai  purku joten  Palo-Wassen
perilliset päättivät myydä koko alueen kau-

Ote K.G.[kebomin

kartasta "l:in lands

Södra Skärgård Por-

kala-Helsingford-

Willinge"vuodelta

i88o. Merenkulku-

laitoksen a rkisto.

pungille 1969. A[ue siirtyi kiinteistöviraston
hallintaan ja keltainen  Lill Kallvik alueineen
vuokrattiin vastaperustetulle VVK:lle.

Talvisodan syttyessä Pikku Kallahteen
perustettiin merivoimien Er LLV 30:n osasta
muodostettu  LLv 36, jolla  oli  kaksi  kolmen
Ripon  11  F vesitason  lentuetta.   Hitaita, 220
km/h huippunopeuteen kyenneitä kaksita-
soja käytettiin sukellusveneiden etsintään ja
torjuntaan erilaisin syvyyspommein.

Alueen   purjehduksellinen   perinne  on
vahva. lntohimoisiksi purj.ehtijoiksi mainitut
everstit Georg Diedrikvon Essen (myöhem-
min  suoj.eluskuntien  päällikkö) ja  Fredrik
Paul Johannes von Tobiessen viettivät ke-
siään  Pikku  Kallahden  etelärannalla. Toiset
kaksi innokasta purjehtijaa 1900-luvun alus-
sa Kallvikissa o]ivat liikemies Walter Greuling

ja insinööri Ernest von Freymann. Edellisen
tyttäret Dorritja Rhea antoivat nimensä hie-
nolle s/y Dorealle, Utö-risteilijälle,joka Harry
Wikmanin hyvässä  hoidossa purjehtii edel-
leen WK:n lipun alla.

(Lähde:Torolf Lassenius:  "Livet  i  Kallvik  i
Nordsjö")
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VVK syntyy
. Vuosaaren Venekerhon juuret ulottu-
vat epävirallisesti  kuohuvan 60-luvun  puo-
liväliin. Vuosaarta  ei  ollut vielä  liitetty  Hel-
sinkiin ja aluetta rakennettiin elementeistä
kovaa  vauhtia.  Vaikka  asukasluku  kasvoi
hurjaa vauhtia,  kadut olivat vielä  suureksi
osaksi  päällystämättä ja työmatka  bussilla
kaupunkiin kesti usein lähes tunnin ja ajoit-
tain ylikin, joka tuskastutti töistä palaavia ja
rakennustöihin  mieliviä  hartiapankkilaisia.
Alueen rakennuttaja,Vuosaari-säätiö, raken-
si oma-aloitteisesti nykyisen Vartiokylän lah-
den ylittävän  sillan, jonka  kaupunki  sitten
monen venkoilun jälkeen lunasti.

Veneilijälle Vuosaari osoittautui erinomai-
seksi asuinpaikaksi, joten ei  ihme että ak-
tiivinen joukko veneili/.öitä  laidasta  laitaan
oppi piankin tuntemaan toisensa ja luonte-
vana seurauksena oli hankkia alueelta sata-
mapaikka. Joukkoon kuuluivat ainakin Mat-
ti  Salonen,  Kaj  Grtinn,  Erkki  liskola, Jaakko
Jaakkola, Olavi Sollman, RolfTötterman, Erk-
ki Volanen ja  Pekka  Rajala.  Legendaarinen
Rolf "Töttis"Tötterman marssi porukan edus-
miehenä Vuosaaren vahvan miehen "keisa-
ri" Martti  llveskorven juttusil[e, joka  osoitti
muitta mutkitta laituripaikaksi Mustalahden,
nykyisen Vuosaaren Urheilukalastajien sata-
man, jonne porukka rakensi laiturin.

Myöhemmin he saivat Mustalahteen seu-
raa. Vuosaarelaiset kalamiehet olivat perus-
taneet  (1965) Vuosaaren  Urheilukalastajat
ry:n,jonka toiminta-ajatus oli hiukan toinen
kuin  laituriporukalla.  Urheilukalastajat sai-
vat satamapaikakseen samaisen Mustalah-
den. Pari vuotta sujui yhteiselon merkeissä

ja tulevilla, muttei vielä virallisesti järjestäy-
tyneillä venekerholaisilla oli nopeasti kasva-
vassa satamassa oma yksityislaiturinsa. Epäi-
lemättä erillään eloon  samassa satamassa
vaikuttivat myös taloudelliset syyt.

Vuosaari  liitettiin  Helsinkiin ja siinä yhte-

ydessä avautui tilaisuus saada oma satama.
0la  Sollman ja  Henrik Blom  mittailivat Pik-
ku  Kallahden  syvyyksiä  talven j.äiltä ja  lah-
ti osoittautui  paitsi suojaiseksi  myös  poh-

jaltaan tasaisen ja  riittävän syväksi. Tavoite
oli muuttaa Pikku Kallahteen ja saada sieltä
hallintaan  oikea  kerhotalo, hyväkuntoinen
1952 rakennettu Brandis 2, mutta sitä ennen
oli  syytä järjestäytyä,  millekään  epäviralli-
sille porukoille ei  satamaa ja  siihen  liittyviä
maa-alueita kaupunki vuokraisi.

Kaj Grtinn kutsui laituriporukan kotiinsa
VVK:n  perustavaan  kokoukseen  30.1.1968.
Nyt tähdättiin oman sataman  hankintaan
ja koska joukko oli melko pieni ja näytöt vä-
häiset, tarvittiin yhteistyökumppani, jollai-
seksi saatiin Helsingin Meripelastusyhdistys.
Meripelastajat tarvitsivat tukikohdan Helsin-

gin  itäisen  saariston  puolelta ja  Pikku  Kal-
lahti sopisi tähän tarkoitukseen oivallisesti.
Epäilemättä huhtikuun kolmantena vuonna
1968 yhdistysrekisteriin merkityn uuden ve-
nekerhon ja meripelastajien yhteinen ano-
mus  kaupungin  kiinteistölautakunnalle oli
kaupungin  kannalta alueen  käyttöä ajatel-
Ien tarkoituksenmukainen ja suhtautumi-
nen  myönteistä vaikka alueen  kiinteistöjä
havitteli käyttöönsä moni muukin.

WK:n lippu hyväksyt-

tiin ig69. Lipun takaa

vasemmalla kurkistaa
sihteeri Erkki liskola,

keskellävarakom-
modori Kaj Grönn ja

oikealla kommodori

Henrik Blom.

Seuraavilla sivuilla Vuosaaren Venekei.hon kommodorit kertovat mieleenpainuvim-
mat tapahtumat, muistot ja kerhon suuntaviivat omilta kausiltaan. Vain Henrik Blom
ei kommodoreista ole enää joukossamme, joten hänen kautensa kuvauksesta puut-
tuu sama henkilökohtainen autenttisuus kuin muilla.

Henrik Blom
kommodori ig68 I ig7o

VVK:n ensimmäinen kommodori Henrik
Blom  oli taustaltaan  meripelastuksen  mie-
hiä. Teknikon  ammatti ja  rauhallinen  dip-
lomaatin  luonne sopivat hyvin  kirj.avan ve-
neilijäjoukon  luotsaamiseen  kohti yhteistä
tavoitetta  toiminnan  käynnistysvaiheissa.
Varakommodorina toimi niin ikään meripe-
lastuksen puolen hahmo llppo Kaarkoski ja
kerhon sihteeriksi saatiin energinen Erkki lis-
kola. Muita hallituksen jäseniä olivat Henrik
Alftan  (satamakapteeni),  Kaj  Grunn  (talou-
denhoitaja),  Michelsson  (kilpailupäällikkö)

ja Erling Gustafsson  (j.äsen).
Vuosi  1968  meni  pe-

rustamisrutiineissa       ja
neuvotteluissa kaupungin
kanssa.  Kauppa-ja teolli-
suusministeriö   hyväksyi
elokuun  12. päivänä WK:
n lipun,jonka laivatunnus
on  llppo  Kaarkosken  ide-
oima. Juuri sitä ennen VVK
oli   hyväksytty   Suomen
Moottoriveneliiton  jäse-
neksi   7.   elokuuta   1968.
Purjehtijaliiton jäsen WK:
sta tuli seuraavana vuon-
na  1.4.1969.

Neuvotteluissa  kaupungin  kanssa  alkoi
näyttää siltä, että  haave Brandis 2:sta  hau-
tautuu,  mutta  Palo-Wassen  kesähuvila  Lill
Kallvik oli  hyvä, vesialueeltaan  itse asiassa
sopivampi vaihtoehto vaikka  rakennus oli-
kin varsin  huonossa  kunnossa.  Rakennuk-
sen kunnon vaaliminen oli vuokrasopimusta
laadittaessa erikoisesti esillä.

Henrik Blomin kaudella piti päättää myös
kerhon tulevista  linjoista. Vaihtoehtoja  oli
kaksi, jotka jäsenkunnan  keskuudessa  kul-
kivat "herrojen"ja "rahvaan" vaihtoehtoina.
Edelliseen sisältyi  mm. helikopterikenttä ja
suuri  uusi  klubirakennus.  Samalla  kaavail-
tiin klubin pukuohjesääntöä. Jälkimmäinen
linja  heijasteli  lähemmin  vuosaarelaisten

jäsenten  silloista  asuntovelkaista  taustaa.
Realisti  Henrik  Blomilla  oli  jalat  tukevasti
maassa  ja  talkoolinja  voitti  ilman  mitään
dramatiikkaa.

Jäsenmäärä kasvoi mm Erkki liskolan ah-
keran jäsenhankinnan tuloksena ja vuoden
vaihteen lähestyessä oli tiedossa, että Pikku
Kallahti on kerhon tuleva satama.

Kevättal-

vella i970

mittailtiin

Pikku Kallah-

dem syvyyk-

siä. Tässä

vaiheessa oli

vielä ilmassa

kysymys

mikä suutari
Ullmanin

rakentamis-
ta taloista
kerholle saa-

daan . . .
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...Henrik Blom

Syyskokouksessa  päätettiin  ottaa  laina
sataman   rakentamiseen.  Silloisen   PYP:n
pankinjohtaj.a  Jaakko  Kurru  j.ärjesti  asian
kivuttomasti.   Kokouksesta  löytyi  helposti
vaaditut kymmenen takaajaa. Lainasumma
(30 000  markkaa)  päätettiin  käyttää siten,
että kolmasosalla  kokouksessa valittu  poi-
j.utoimikunta  hankkii  satamalahdelle  kym-
menen poijupaikkaa, kolmasosalla laituritoi-
mikunta hankkii laituritarpeetja kolmasosa
käytetään  rakennusten ja  satama-alueen
kunnostamiseen. Työt hoidetaan totuttuun
tapaan talkoilla.

Toukokuun 28.päivänä  1970 allekirj.oi-
tettiin  vuokrasopimus  Helsingin  kaupun-
gin  kiinteistöviraston  kanssa j.a  alue saatiin
haltuun ensimmäinen  kesäkuuta. Siinä vai-
heessa valmiudet olivat jo hyvässä vireessä,
ensimmäinen  puulaituri  rakennettiin  näy-
töstyyliin talkoilla jo lipunnostoa edeltävänä

yönä. Latomäestä saatiin purkaaqmnha talo
laituritarpeiksi ja loput talon jäänteet poltet-
tiin. Joku lähistöllä liikkuneista  hälytti palo-
kunnan, joka saapui  pillit ulvoen  paikalle,
mutta ei osallistunut laituritalkoisiin.

Myöhemmin  keväällä järeät  poij.ut  las-
kettiin veteen, Henrik Blom järjesti kettingit
työpaikkansa kautta edullisesti ja ne tervat-
tiin. Ensimmäiset betoniponttonit hankit-
tiin edullisesti suhteiden avulla A-e]ementil-
tä Lohj.alta. Firman kilpaveneilyä harrastava
toimitusjohtaja  heltyi myymään sarjan vii-
meiset kolme ponttonia 1500 markan kap-
palehintaan ja niin  koko laituriurakka pysyi
budjetissa.   Uloimmaksi  kaupunki toimitti
myöhemmin järeän betoniponttonilaiturin.
Omien laitureiden rakentaminen osoittautui
viisaaksi  päätökseksi.  Maksut voitiin  pitää
selvästi alemmalla tasolla kuin muiden seu-
roj.en kaupungilta vuokraamissa ponttoneis-
sa ja silti kerhon talous pysyi kiivaimman ra-
kennusvaiheenkin aikana tasapainossa.

Tomi Hilska
kommodori ig7i -i974

_Toimikauteni aikana suurin ja merkit-
tävin  työ oli  omien  laitureiden  rakentami-
nen.

VVK:lla  oli  kaupungin  vuokralaitureita,

j.oiden vuokriin  menivät  käytännössä  kaik-
ki jäsenmaksut.  Hallitus  päätti  kokoukses-
saan,  että  otetaan  laina Vuosaaren  PYP:n
konttorista  materiaaleja varten ja tehdään
talkoilla omat laiturit.Tästä ainutlaatuisesta

projektista voi vain  kiittää ammattitaitoisia
ja  peräänantamattomia  kerho[aisia, joiden
uurastuksen ansiosta kerho sai ripeään tah-
tiin yhden oman laiturin vuodessa ja samalla
taloutensa vakaalle pohjalle.

Lähtökohta toiminnassa oli, että kaikki
kerhon jäsenet perheineen olivat samanar-
voisia venekerhon j.äseniä riippumatta siitä,
minkälainen  vene  itse  kullakin  oli tai  mitä

jäsen edusti kerhon ulkopuolella. Kaikilla oli
sama harrastus; meri j.a veneily eri muodois-
saan. Seisoimme kerholaisina  kaikki samal-
la viivalla ja  se oli  hieno tunne joka  myös

yhdisti.
Henkilöistä erikoisesti mieleen jäi ''Töt-

tis" (RolfTötterman) joukkoineen sekä vahti-
mestari ''Osku';joka hoiteli niin kaikkia mah-
dollisia kuin mahdottomiakin asioita.

Saimme myös monen mutkan kautta kau-
pungin laajentamaan telakointialuetta. Met-
säosasto kaatoi 2-3  puuta, jotka olivat hai-
tanneet käytettävissä olevan alan tehokasta
hyödyntämistä.

Saimme lahjoituksena maalia kerhotalon
maalausta varten. Maalaukseen  piti  saada
kaupunkia edustavan arkkitehdin lupa. Ark-
kitehti oli  määrännyt värin, mi]lä talo pitää
maalata ja talkoolaisilla oli taas urakka. Jälki-

tarkastuksessa arkkitehti totesi, että värissä
on vivahde-ero ja talo täytyy maalata uudel-
leen. Sitä emme kuitenkaan tehneet ja asia
jäi  pikkuhiljaa  unholaan.

Ranta-alue päätettiin rauhoittaa siten, et-
tä autojen  parkkialue jätettiin mäen päälle
ja  alas j.ohtavalle tielle  laitettiin  portti.  Au-
toilla ei ollut asiaa ranta-alueelle, mutta por-
tin avaimen sai Oskulta,jos autolla oli tuota-
vana joku raskaampi kuljetus veneelle.

Rannan  rauhoittaminen oli  hyvä  päätös,

josta  erikoisesti  lapsiperheet pitivät.  Muri-
naakin  kuului,  kun  oli totuttu  ajamaan  au-
tolla melkein veneen viereen..

Kerhojärjesti myös koko viikonlopun mit-
taiset"Tuulenhaistajaiset"juhannuksenalla
1971. Lähetimme kutsut muillekin Helsingin

ja  Espoon venekerhoille tapahtumaamme,
jossa  grillattiin  härkää ja  ohjelmaa  oli  yllin
ky]lin. Laulusolistina oli legendaarinen Pertti
''Kreivi" Lindgren. Tähän  ennakkoluulotto-

maan tempaukseen tuli paljon venekuntia,
j.opa laivasto oli edustettuna. Onnistuimme
sekä ohjelman, tar/.oilun  (broilereita oli  pa-
kastimessa  vielä  sunnuntai-iltanakin)  että
talouden puitteissa.

Vuoden 1973 lipunnostajaisiin rakensim-
me kerhotalon  käytävälle  baarin, josta oli
tarkoitus myydä (silloisen  maan tavan mu-
kaan) Alkosta ostettuja juomia tilaisuuteen
osallistuville kerholasille. Päivää ennen juh-
laa oli lehdissä suuret otsikot kuinka verot-
taja oli hyökännyt ns. saunakerhojen kimp-
puun, jotka  myivät olutta saunailloissaan.
Seurauksena olivat suuret mätkyt saunapo-
rukoille.

Meil]ä  ei  tietenkään  ol[ut anniskelulupia

ja  syntyi  pienoinen  paniikki,  koska  lupien
hankkiminen oli jo myöhäistä. Soitimme po-
liisille ja  kysyimme, tulevatko he tekemään
ratsian. Sanoivat, että eivät varta vasten tule.
Mutta jos joku ilmoittaa, että siellä myydään
viinaa  niin  sitten  he  kyllä tulevat. Jatkoim-
me soittokierrosta moneen paikkaan, mutta
mistään emme saaneet apua. Lopulta joku
tunsi oikeusasiamiehen, jolta kysyttiin neu-
voa. Hän sanoi, että tehkää mitä hyvänsä,jo-
ka tapauksessa joudutte linnaan. Sitten hän
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...Tomi Hilska

kysyi oletteko  rakentamassa tai  hankki-
massa  kerholle mitään ja  mitä  myytävä
paukku  tilaisuudessa  maksaa.  Kun  hä-
nelle kerrottiin, että  mastonosturin  ra-
kentaminen on  suunnitteilla ja  paukku
maksaa 20 markkaa, hän kehotti tekstaa-
maan  kerhon  seinälle  ilmoituksen, joka
saattaisi lieventää tuomiota:

"Kerho tarjoaa paukut jokaiselle,

joka tukee mastonosturin hankintaa
20 markalla."

Mielestäni WK:n toiminta alkuvuosina
oli yhteen  hiileen  puhaltamista, junnu-
työn käynnistämistä ja talkoohenkeä. Ja
mikä tärkeintä, yhteistyö oli saumatonta
purjehtijoiden ja veneilijöiden välillä.

Oskari "Osku" Saarikiven mu-

kaan nimettiin kiertopalkinto
Oskun Kuppi. Kuvassa ovat

kerrankin molemmat.

"Oskun kämpän"tilalla on

nykyisin yleinen koirien ulkoi-

Iutusalue. Oman lukunsa WK:n

historiaam puraisi myös Oskun

oma koira.

Oma laituri tekeillä talkoissa keväällä ig75.

Keskellä seisoo Henrik Blom.

10

Vahl:imestarit
Venekerhon alueella oli aikanaan

asumiskelpoinen mökki ja sinne pes-
tattiin aluetta silmällä pitämään vah-
timestari.   Ensimmäinen   oli   Oskari
''Osku" Saarikivi.  Rantaan  tullessa  oli

aika  helppo  päätellä, missä Osku  oli,
sillä  ääni  kuului,  ellei  hän  oleillut  le-

päilemässä tuvassaan. Lisätienestejä
Osku hommasi ostamalla ja myymäl-
Iä  kaikenlaista tarpeellista j.a tarpee-
tontakin. Oskulla oli  myös koira, joka
saattoi  olla  hiukan arvaamaton.  Koi-
ran vartiointiura päättyi kun se puraisi
toista  kerhon j.äsenenä ollutta lento-
kapteenia ahterista, eikä kipparista ol-
lut sairasloman takia DC:n puikkoihin

pariin viikkoon. Lasku tuli  kerholle.
Oskun siirryttyä palvelutaloon vah-

timestarin hommat hoiti Pauli Leppä-
nen, hymyilevä ja hiljaisen oloinen ah-
kera  mies, joka oli  uudesta työstään
ikionnellinen.  Pauli  kalasti  paljon  ja
maalasi öljyvärein tauluja, jotka olisi-
vat varmasti kelvanneet kuuluisiin lit-
talan kesäisiin naivismin näyttelyihin.
Vahtimestariperinne loppui, kun maa-
aluetta leikattiin ja ''Oskun mökki"va-

joineen jäi  kerhoalueen  ulkopuolelle
ja sai purkutuomion.

Osmo Salonen

© kommodori ig75'76

.  Puheenjohtajakautenani ei kovinkaan
erikoisia  asioita  kerhon  historiassa tapah-
tunut.  Muutama  asia  on  kuitenkin jäänyt
muistiin.

Syyskuun  yhdeksäntenä  T974  pidettiin
Brändö  Seglaren  ravintolassa  BS:n  kom-
mondorin  A.  Blässarin  kokoon  kutsumana
kokous,johon osallistui kahdenkymmenen-
kahden helsinkiläisen pursiseuran edustajat.
Kokouksen  aiheena  oli  käsitellä  Urheilu-ja
ulkoiluviraston  päällikön  Palmion  tiedok-
si antamaa ''Helsingin  purjevenesatamien
pitkän tähtäyksen suunnitelmaa".  Kokouk-
sessa  kaupunkisuunnitteluviraston  päällik-
kö Lars Hedman, itsekin innokas purjehtija,
esitteli suunnitelman,joka aiheutti vilkkaan
keskustelun.

Keskustelussa otettiin seurojen taholta
aika voimakkaasti kantaa kaupungin edus-
tajien  näkemykseen siitä, että  kaupungilla
ei  ole  suuriakaan  mahdollisuuksia  eikä  lii-
oin tarvetta  lisätä  seurojen venepaikkojen
määrää.

Vuosaai.en   osalta   VVK:lle   kaavailtiin
enimmillään sata venepaikkaa ja Mustalah-
teen  kaavassa olevien  paikkojen  lukumää-
räksi  oli  merkitty  250. Vartiokylänlahteen
kaavassa  oli  merkittynä  30 "villiä" paikkaa

ja  Puotilan venesatamaan  lisäykseksi  500
paikkaa silloisen kaavanmukaisten 500 pai-
kan  lisäksi.

Uusia satamia oli suunnitelmassa esimer-
kiksi Koivusaaret,joihin kaavassa oli merkit-
ty 500 paikkaa ja Santahamina tuhannella
paikalla. Kokonaisuudessaan Helsingin kau-
pungilla oli siihen aikaan saaduista tiedoista
laskemieni  lukujen  mukaan  noin 6700 ve-
nepaikkaa.  Uudessa  suunnitelmassa  oli  li-
säpaikkoj.a  n. 7000. Kaupungin  edustajien
mielestä paikkojen  lisäys oli  niin suuri, että
ne tuskin koskaan täyttyvät kaupunkilaisten
veneistä. Seurojen edustajilla puolestaan oli

jo silloin käsitys, että veneily tulee lisäänty-
mään  niin  paljon,  että  lisäpaikat  riittävät
vain muutamaksi vuodeksi eteenpäin.

Tapsa Kohonen

ja ex kommodori
Osmo Salonen Sär-

kilahdessa. WK:

n lisäksi yhteistä

miehille on mu-

siikki.
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...Osmo Salonen

Tänä päivänä on helppo nähdä, kumman
osapuolen  näkemykset olivat  lähempänä
oikeaa. Jo 1980 laskettiin Helsingin akuutin
venepaikkapulan olevan  7000, ynnä vene-
määrän  kasvun tuoma  lisätarve ja Vuosaa-
reenkin  kaavailtiin  Hepolahteen  kolmatta
satamaa, jonka ylläpitoa tarjottiin VVK:lle.)

Toinen mie[eeni erityisesti painunut muis-
tikuva on kesästä 1974,jolloin sihteerimme
Olavi Varonen menehtyi kesken veneilykau-
den  Neitsytsaaren  rannassa sakean sumun
keskeytettyä alussaan olevan veneretken.
Piti löytää uusi sihteeri ja jäsenkirjuri.

Sihteerin  tehtävät otti  tilapäisesti  hoi-
toonsa ensimmäinen kommodorimme Hen-
rik Blom ja hänen jälkeensä Matti Nieminen.
Sitten sattuma astui peliin. Samassa talossa
Neitsytsaarentiellä jossa asuin, asui myös Ta-

pio Kohonen. Eräänä päivänä hän tuli kysy-
mään, missä  pidän venettäni. 0li  nimittäin
nähnyt minun  kantavan jotain veneeseen
liittyviä varusteita  kellaristamme.  Kerroin,
että veneeni  on VVK:lla.  Hän  kysyi, olisiko
hänellä  mitään  mahdollisuutta  saada VVK:
lta venepaikkaa. Kerroin hänelle että valitet-
tavasti kaikki venepaikat ovat varatut. ''Mut-
ta,josalathoitamaanjäsenkirjurintehtäviä;
niin paikka saadaan järjestymään", sanoin ja
niin  alkoi Tapsan  vielä tänäkin  päivänä jat-
kuva  ura  kerhomme maineikkaana toimi-
henkilönä. Aluksi jäsenkirj.urina ja j.o  muu-

Monivuotinen satamakapteeni Pentti Hämäläinen
myhäilee talkoissa ig75.

taman  kuukauden jälkeen sihteerinä, kun
Matti Nieminen muutti Vuosaaresta pois ja
luopui tehtävästä.

Saarisatamasta alettiin myös puhua hal-
Iituksen  kokouksissa. Asian  toi  esiin  Pentti
Hämäläinen, jolla oli tiedossaan  muutamia

paikkoja. Niistä keskusteltiin, mutta mitään
päätöksiä  ei  vielä  silloin  tehty.  Suunnitel-
man  rahoittamiseksi suunniteltiin  lähinnä
vapaaehtoista saarisatamamaksua. Seuraa-
vat hallitukset toteuttivatkin sitten suunni-
telman ja hankkivat Särkilahden hienon sa-
tamapaikan.

Täyden palvelun pesula
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Matti Murto
kommodori ig77 ' ig8o

_ VVK oli kommodorikauteni alussa toi-
minut yhdeksän vuotta ja vaiheessa, joka
näkyi tietynlaisena  osaamisena.  Esimerkik-
si  satama-alueen  kehittäminen j.a  uusien
laitureiden  rakentaminen  sujui   lähimain
rutiinilla.TalkoohenkisyysolivvK:ntunnus-
omainen  piirre ja talkoot myös yhdistivät,
sillä  niissä opittiin tuntemaan  naapurit. Sa-
maa  yhteisöllisyyttä  ajaisi  vilkas toiminta,

jolle yhä edelleen  kasvavassa seurassa oli
selvä tilaus.

Junioritoiminta  käynnistyi  kuin  itses-
tään kun koulun päätyttyä menimme lasten
kanssa  rantaan  opettelemaan jollan  käsit-
telyä. Mukaan  tuli  heti  muitakin ja  muuta-
massa vuodessa VVK nousi  maan eturivin
junioriseurojen joukkoon.

Purjehduskilpailut   käynnistivät   toi-
minnan  aikuisten  puolella.  Seuran  omat
mestaruuskilpailut  keräsivät  me[kein  kaik-
ki  purjeveneet mukaan. Tavallisille  retkive-
neille  tarkoitetut  tapahtumat olivat  hyvä
syy  lähteä  vesille  vaikka  sää  olisikin  ollut
vähän  sateinen ja jokainen  kilpailu  kehit-
ti  purjehdustaitoja. VVK tarjosi yhteistyötä
naapuriseuroille ja  niin  syntyi  edelleenkin
toimiva ltäsyndikaatti.

Toiminta  laajeni  koulutuksen suuntaan.
Moni jäsen  suoritti VVK:lla  ''Kansainvälisen
huviveneen kuljettajankirjan''. sekä ensiapu-
kurssin. Myös venepalon sammutusta  har-
joiteltiin.  Sen  sijaan  kakkoskipparei]le tur-
vallisuuden  nimissä  suunnitellusta  naisten
veneilykoulusta ei tullut mitään, si]lä koulu-
tuksen kohteet harasivat vastaan.

Vilkas  toiminta  täytti  tarkoituksensa ja
helpotti  kerholaisten tutustumista toisiin-
sa. Opittiin, että kukin veneilee tavallaan ja
voimakas yhdistävä tekijä on erinomainen
satama,joka tarjoaa puitteet monenlaiseen
toimintaan.

Kauden  alkaessa  keväällä ja  päättyessä
syksyllä  kerhotalo]la juhlittiin.  Kerhon  sih-
teeri Tapio Kohonen junaili musiikin ja luul-
tavasti VVK on maan ainoa venekerho, jon-
ka juhlissa on vuosikymmenet soinut elävä
musiikki  levyjen  sijaan. Juhlien  kohokohta
kaudellani olivat WK:n  kymmenvuotisjuh-
lat,jotka vietettiin ravintola Rasti Krouvissa,
koska  sinne  mahtuivat juuri ja juuri  kaikki
halukkaat.

Tuon ajan puuhamiehistä erityisesti ovat
jääneet mieleen  Kalle Hurmerinta, Kale Jo-
ensuu,  Risto  Hagman,  Jaakko  Kanninen,
Veiksi  Savolainen, Tapsa  Kohonen,  Jaska
Jaakkola, Pena  Hämäläinen Jussi  Rajakent-
tä, Erik Wickström ja  ennen  kaikkea  Lahja
Hämäläinen.   Heidän  kanssaan  oli  ilo teh-
dä töitä.

Yhteistyön idea oli mukana myös VVK:n
retkisatamahankkeen käynnistyksessä. Sata-
ma saatiin myöhemmin  monien vaiheiden
jälkeen, mutta kerhojen välinen yhteistyö ei
oletoteutunut.

VVK:lta  saattoi tunnistaa  monta  erilaista
"heimokulttuuria".Yksi oli ryhmä e]äkeläisiä,

jotka yleensä vastustivat kaikkea, joka voisi
muuttaa vallitsevaa tilannetta tai maksaa.
0li hienoa, kun heidän nokkamiehensä heh-
kutti, miten juniorit tuovat eloa satamaan.
Sama ryhmä vastusti  kiivaasti retkisatama-
hanketta, mutta tässäkin asiassa päät kään-
tyivätja Särkilahti kuului olevan parasta, mi-
tä VVK oli saanut aikaan.

Synkkiä  pi[viä VVK:n taivaalle  ilmestyi,
kun  rakennusmaata tarvitsevat iskivät sil-
mänsä alueeseen. VVK kasvoi edelleen, alue
alkoi käydä ahtaaksi ja halusimme lisää ran-
ta-aluetta täyttämällä vesijättömaata.  Kävi
päinvastoin; vähin äänin valmistellussa uu-
dessa  kaavassa  aluetta  leikattiin  raskaalla
kädellä. Käynti kaavoittajien puheilla osoit-
ti, että he eivät halunneet kertoa ihan kaik-
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...Matti Murto

kea  asian taustoista.  Laadittiin  kirjelmiä ja
kutsuttiin vaalien  lähestyessä  puolueiden
ehdokkaita keskustelutilaisuuteen, kirjoitet-
tiin lehtiin ja käytiin kiinteistöasiain apulais-
kaupunginj.ohtajan ErkkiTuomiojan puheil-
Ia esittämässä kerhon kanta ja jätettiin oma
esityksemme alueen tulevaisuudesta.

Aluekeskustelujen ainoa seuraus oli, että
uudeksi vuokraisännäksi vaihtui kiinteistövi-
raston tilalle ulkoilu-ja urheiluvirasto kuten
muillakin venekerhoilla.

UUV oli kiinnostunut lähinnä alueen val-
vonnasta eikä niinkään kehittämisestä ja se
esit\ti jatkossa kaikille Helsingin venekerhoil-
le uutta tiukkaa ja kerhojen toimintaan sy-
välle puuttuvan  saneluoikeuden takaavaa
vuokrasopimusta.  Kerhoj.en  vastustus  oli

yksimielinen  eikä  "UUV-diktatuuri" toteu-
tunut.

Kommodorin urani kummallisimpiin het-
kiin  kuuluu  se, kun  eräässä  näistä  palave-
reista UUV:n tunnettu tiukan linjan edustaja
purskahti itkuun puheenvuoroni jälkeen. Se
koski vain esitetyn  sopimusluonnoksen si-
sältöä, eikä mitään henki[ökohtaista, kuten
reaktiosta olisi voinut luulla.

VVK:n  sääntöjä  uudistettiin  varovaisella
kädellä. Esillä ollut ainaisjäsenkysymys ei sil-
loin ollut vielä riittävän ajankohtainen. Muu-
taman teknisen asian ohella tärkein  uudis-
tus oli syys-ja kevätkokouksen asiasisältöjen
uusiminen niin, että kul-
loinkin   valittu   hallitus

pääsisi    toteuttamaan
omaa budjettiaan ja toi-
mintasuunnitelmaansa,
kun  ne siihen asti olivat
edellisen hallituksen laa-
timia.

Kommodorikaute-
ni  päättyi  syksyllä  1980
kerhon kokouksessa,jos-
sa oli esillä "Pahempana
Partolana" tunnetun j.ä-
senen erottaminen.

Viinaan     menevää
miestä    oli    varoiteltu
muutaman  kerran  (kyn-
nys   tähän   oli   todella

Vasemmalta Lide MUTto, Tomi Joensuu ja sari Hagman

Karpim viestin tauolla.

korkealla),  mutta  meluisat  ryyppyputket
veneessä jatkuivat ja laiturinaapureiden jo-
pa  pelottavaksi  kokema  käytös ei  muuksi
muuttunut. Lopulta mitta täyttyi  kun  naa-
puriveneitä ei tyydytty vain kolhimaan vaan
niitä töhrittiin  ulosteilla.  Hallitus erotti  Par-
tolan,joka kuitenkin halusi erottamisen ker-
hon yleisen kokouksen käsittelyyn. Kokous
kutsuttiin  koolle,  asia  käsiteltiin ja  siitä  ää-
nestettiin. Hallituksen erottamispäätös me-
ni  kumoon, koska  erottamiseen tarvittava
kolmen  neljännesosan  määräenemmistö
jäi viiden äänen päähän. Tuloksen selvittyä
sitten todettiin, ettei hallitus nauti riittävää
luottamusta. Se oli sopivan värikäs päätös
värikkäälle ja työntäyteiselle kaudelle.

Karpin viestin huoltolaivasto iig79

WK:n ranking-ki-

san lähtö 22.8.ig8i.

Rannassa huomat-
tiin, että katsojista
"Pappa"{avenoli

unohdettu Morgon-

gåvanille...

Naistoimikunnan lyhyt histoi.ia
I Venekerhon toimikuntiin kuului alussa myös perinteinen naistoimikunta, joka
ahkeroi kahvia, pullaa ja voileipiä kerhon tilaisuuksiin. Hallitus kaavaili veneilykurs-
sia kerhon kakkoskippareille, olihan siihenastisen historiankin perusteella itsestään
selvää, että jos kipparille tapahtuu jotakin, on miehistön joukossa hyvä olla toinen,
joka hallitsee veneen.

Veneilevien  perheiden  naisille suunnitellun veneilykoulun ampui  kerhon  nais-
toimikunta itse alasj-o oksalta.Toimikunta ilmoitti, että suunniteltu kurssi osoittaa,
etteivät kommodori ja hallitus arvosta heidän panostaan seuran hyväksi kahvinkei-
tossa ja tarjoilussa, eivätkä he aio osal]istua vaan lyövät pikemminkin hanskat tis-
kiin. Siinä ei auttanut maireat puheet eikä selitykset kiitollisen kerhon tarjoamasta
mahdollisuudesta laajentaa näkökulmaa. Tämän j.älkeen naistoimikunta hoiti hiu-
kan muuttuneessa kokoonpanossa enää muutamat tarjoilut ja sitten suunnilleen
kymmenvuotinen toiminta päättyi.

Lahja
Naistoimikunnan lopetettua kerhon emännyy-

den otti osaaviin  käsiinsä Aino "Lahja" Hämäläinen,
''VVK:n sisätilojen kommodori':

Lahjaan voi aina luottaa. Hän oli 1970-luvun lop-

pupuolelta alkaen j.unnuille  kuin toinen  äiti. Leireil-
lä  Kotiluotoa  myöten,  harjoituksissa,  kilpailuissa ja
kerhon aikuisten tilaisuuksissa muonitusja kahvitus
toimivat sydämellisesti ja tehokkaasti kuin sveitsiläi-
nen kronometri -mutta paljon maukkaammin, edul-
lisemmin ja kodikkaammin. Lahjaa arvostivat kaikki.
0li itsestään selvää, että kun juniorit saivat käyttöön-
sä seurantaveneen, se kastettiin "Lahjaksi".

Kaikkien rakastama Lahja Hämäläinen teki

pitkän päivätyön kerhon emäntänä.
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Juhani Larha
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Ottaessani tehtävän vastaan oli VVK:n
alueen  rantakaavoitus suunnitteluvaihees-
sa.  Asiaan liittyvien eri viranomaisten tahoil-
ta saatiin jopa viikoittain  erilaisia tu]kinto-

ja asioiden edistymisestä. Epätietoisuuden
keskellä varmalta  näytti  kuitenkin se, että
ranta-alueemme läpi tulisi  kulkemaan  kä-
velytie. Mieleeni  on jäänyt  keskustelu  sen-
aikaisen   aluearkkitehdin   kanssa.  Tämän
rouvan  mielestä  kerhon autopaikoitustilat
tulisi rakentaa maan alle! Tjmä tuntui aivan
utopistiselta.

Kommodoriajastani muistan myös, että
jouduimme hallituksen  piirissä tarttumaan
kovin ottein  pariin  häiriötapaukseen ja sa-
mojen jäsenten runsaaseen ja häiritsevään
alkoholin  käyttöön  kerho-ja  vesialueilla.
Muillejäsenille koituneen epämukavuuden
lisäksi häiriköt olivat haitaksi VVK:n imagol-
le.  Ei  olisi  neuvotteluasemallemme eduksi,

jos  muutama epäsosiaalinen jäsen  leimaisi
koko kerhon rantajuopoiksi.

Kyseisenä aikana Suomi siirtyi käyttämään
kansainvälistä  viitoitusjärjestelmää.  Aikai-
sempi  kardinaalijärjestelmä  ilmoitti,  millä
puolella väylää mahdollinen karikko tai ma-
tala  on.  Nyt viitoituksella  ilmoitettiin,  millä

puolella  reitti  ku[kee. Tämä  aiheutti  aluksi
sekaannuksia ja viranomaisetkin erehtyivät
laittamaan johonkin väärän viitan. Lisäksi tu-
li käyttöön lateraalijärjestelmä,jolla lähinnä
ohjataan liikennettä mere[tä satamaan. Täl-
löin luonnollisesti uusittiin kaikki merikartat.
VVK:n jäsenet omaksuivat mielestäni uuden

järjestelmän nopeasti, enkä muista, että mi-
tään suurempia havereita olisi tapahtunut.

Kerhon alkutaipaleelta

Toimiessani v.1969 VVK:n hallituksessa ta-
loudenhoitajana mieleeni jäi seuraavanlaisia
muistoja:

Jo VVK:n  perustamisesta  lähtien  v.1968
oli tiedossa  mahdollisuus  nykyisen  alueen
shmiseen. Halukkaita järjestöjä oli  useita
ja  Helsingin  kaupungin  Ulkoilu-ja  urheilu-
viraston  puolesta eräänä  pääneuvottelija-
na oli laiturimestari Seppo Haukoranta,joka
oli omalaatuinen  persoona. VVK:n  hallituk-
sen  puolesta  neuvotteluissa  istuivat kom-
mondori  Henrik Blom, varakommodori  Kaj
Grtinn ja sihteeri Erkki liskola.  Neuvotteluis-
ta tullessaan  Kaj  lääkärimiehenä  kertoi, et-
tei  aikaisemmin  opiskeluaikoinaankaan ol-
lut koskaan ollut niin kovissa tenteissä kuin
nyt oli käyty Ulkoiluvirastossa alueen saami-
seksi WK:n käyttöön.

Kun  alueesta  oli  tehty  vuokrasopimus
toukokuussa  1970,  kutsuttiin  Ulkoiluviras-
ton päättäjät lipunnostajaisiin 6.6.1970, kos-
ka seuralla oli jo silloin oma lippunsa.

Hallitus  päätti,  että  kutsuvieraille  tulisi
näyttää, että seura oli aloittanut toimintan-
sa, j.a siksi  rannassa tulisi olla valmiina aina-
kin yksi  laituri veneineen. Tehtävä vaikutti

ylivoimaiselta, koska aikaa oli vähän ja osa
rakennustarvikkeista oli vielä hankkimatta.

`   Perjantai-iltana  5.6.  oli  ponttonirakennel-

miin  sopivia  muovitynnyreitä ja  puutava-
raa hankittu sen verran, että kannatti yrittää.
Päätettiin  aloittaa  illalla  klols ja tehdä  lai-
turia vaikka aamuun asti. Laituriin kiinnitet-
täväksi  oli  rannoilta  keräilty  lainaksi  siihen
mennessä vesille laskettujen  kerholaisten
veneiden  lisäksi  myös muutamia soutuve-
neitä ja paika]le tuotiin mm. optimistijollia ja
kaikkea sellaista, joka pysyi pinnalla.

Kerholaisia  oli  toistakymmentä  henkeä
ja  kaikilla  kova  työrytmi \päällä.   Alkuillasta
ja  pitkin  keskiyötä  pyrähteli  pitkin  harjua
Kallvikinniemen  suuntaan  moottoripyöriä,

joihin  emme juuri  kiinnittäneet  huomio-
ta. Aamuypllä  kahden ja  kolmen välillä, ra-
kennustöiden edelleen jatkuessa, palasivat
moottoripyörät Kallvikinniemestä  pitkänä
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Venekerhon ensimmäinen lipunnosto uudessa

satamassa lauantaina 6.6.ig7o. Lipputangon ääres-
sä sihteeri Erkki liskola ja lippu kainalossaan

sillointen taloudenhoitaja ja myöhemmin
kommodori Juhani Lai.ha.

jonona ja  pysähtyivät  harjulle  työtämme
seuraamaan.  Vallitsi  erikoinen  tunnelma,
kun  25  -30  pyörää  rivissä  käänsi  valonsa
ryhmäämme  kohden  ehkä  ihmetellen  tai
odottaen, että olisimme jollain tavoin  hei-
dän läsnäoloonsa reagoineet. Kun totesim-
me heidän pukeutumisensaja olemuksensa
perusteella, että he todennäköisesti kuului-
vat Helvetin Enkelit -järjestöön, päätimme,
että emme ole heitä huomaavinamme.

Tämä oli varmasti  paras tapa välttää vai-
keuksia, sillä vähän  aikaa  ihmeteltyään  he

poistuivat sotilaallisessa järjestyksessä tiu-
kassa jonossa.

Laituri  oli valmis aamulla  noin  klo 9 ja  li-

punnostotilaisuuteen  klo  14.00 ehdimme
käydä kotona vaihtamassa vähän siistimmät
vaatteet päälle. Maljoja  kohotellessamme
kaupungin herrat olivat vähän ihmeissäänja
ripeän talkootyön perinne on jatkunut.

Sähkömittari
1 Kukaan ei tiedä, miltä ajalta kerhotalon
sähkömittari  o[i  peräisin.  Ehkä  se asennet-
tiin  silloin  kun  taloon  aikoinaan  vedettiin
sähköt. Mutta nykyinen mittari on vuodelta
1978.   Alkuperäisellä  mittarilla oli  sellainen
ominaisuus, että  kuormituksen  kasvaessa
tietyn rajan yli se alkoi käydä takaperin. Tä-
mä tarkoitti sitä, että kun kerhotaloa talvella
lämmitettiin, mittarilukema  kasvoi,  mutta
keväällä kun kunnostustyöt rannassa käyn-
nistyivätja sähkön kulutus nousi, mittari al-
koi kelata lukemia pienemmiksi.

Keväällä -78 tapahtui  niin, että useampi
kunnostaja yritti  hitsata samaan aikaan ei-
kä talon  pääsulake kestänyt sitä. Vaihto ti-
lattiin j.a vaihtaja  ihmetteli  hetken  mittarin
kiertosuuntaa ja vaihtoi sitten sulakkeiden
lisäksi  senkin. Seurauksena  sähkölasku  ko-
hosi  huomattavasti, mutta  ei sentään  niin
paljon, että  se olisi  kerholaisten  maksuihin
vaikuttanut.

Eno veneestä
I  Kerholla kiersi aikanaan "Vuoden eno"
-kiertopalkinto, jolla  kauden  päätteeksi  li-

punlaskijaisissa muistettiin näyttävimmin it-
sensä kastellut kerholainen. ldea syntyi Ko-
tiluodon leirin saunassa, kun Jaska Jaakkola
ehdotti, että Erkki Nupponen hommaa mi-
talin  Risto Ahjolle,joka ensin  Kaivokarillaja
sitten Kotiluodolla oli molskahtanut veteen.
Erkki  hommasi  mitalin, josta  Risto innostui
niin, että  lupasi  sponsoroida  kiertopalkin-
non.  Erkki  suunnitteli  sen ja  siitä tulikin to-
dellinen taideteos: tiikkipohjalle upotettu
hopeinen  kuula, jota ympäröivät hopeiset
putoamisrenkaat. Palkinnon ensimmäinen
saaja oli Tuula Päiviö, joka molskahti olutko-
rin kanssa veneen  keulakannelta laiturin ja
veneen väliin täysin upoksiin. Ensin vedestä
nousi  olutkori, josta yhtään  pulloa  ei  ollut
kadonnut ja vasta sitten  rouva, joka autet-
tiin seuraavaksi kuiville. Asioiden tärkeysjär-

jestyksen oivaltaminen katsottiin erityiseksi
palkitsemisperusteeksi.

Palkinnon hopeiseen nimilaattaan ennät-
ti kertyä kymmenkunta nimeä, mutta se on
jossakin vaiheessa jäänyt kierrokselleen.Tie-
tääkö kukaan missä se nyt on?
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Veikko Savolainen
kommodori ig83 -ig86

iiii-VVK:n jäsenten ja hallituksen keskeinen
-   päämäärä  oli  sataman  kehittäminen.  Jä-

senmäärä  lisääntyi ripeästi kaupunginosan
kasvun  myötä. Tarvittiin  lisää  laituripaikko-

ja.  Kahdentoista  vuoden  hallitustyösken-
telyni aikana jäsenmäärä  kaksinkertaistui.
Aallonmurtajan rakentamisvaihtoehtoa tut-
kittiin. Rakennusliike Ruolan toimitusjohta-

ja oli venekerhon jäsen j.a  hän antoi oman
asiantuntijapanoksensa tutkimuksiin. Teh-
dyn selvityksen mukaan aallonmurtajan ra-
kentaminen  olisi  ollut venekerholle talou-
dellisesti  liian  suuri  urakka.  Kaupunginkin
kanssa asiasta neuvoteltiin, mutta tulokset-
ta.  Ponttonilaitureiden  rakentaminen  ra-
hoitettiin  pääsääntöisesti  erillisillä satama-

paikkamaksuilla. Laitureiden rakentaminen
jäsenten  ammattitaidolla  oli  mahdollista
koska Vuosaari oli tunnetusti hartiapankki-
rakentajien kansoittama.

Jäsenistön keskuudessa oli pitkään itä-
nyt aj.atus oman saarisataman hankkimisesta.
Tarkoitus oli löytää sopivan  matkan  päässä
sijaitseva paikka, jossa jäsenistö voisi viettää
vapaa-aikaa keskenään perheineen. Saarisa-
tamatoimikunta tutki eri vaihtoehtoj.a ja sopi-
va kohde löytyi Loviisan ulkosaaristosta. Etäi-
syys Vuosaaresta on noin 20 mpk. Hankkeen
rahoitus toteutettiin  mm. juhlia järjestämäl-
lä. Pääasiallinen tulolähdejuhlissa oli "votkaa
raitilla''viiden markan hintaan. Paukun sisältö
otti huomioon asiakkaan henkilökohtaisen ti-
lanteen. Keneltäkään ei evätty mahdollisuut-
ta ostaajuomaa,ja moni hämmästelikin sitä,
että kesti yllättävän suuren määrän annoksia.
Kotiväki (lue vaimot) oli tästä  myös ymmär-
rettävästi mielissään.

Satamatyöryhmä tutustui ajateltuun koh-
teeseen.  Satamakapteeni,  kerhon  sihteeri,
kommodori ja Rene "Vikke"Wikström lähtivät
matkaan veneellä turvallista lateraaliviitoitet-
tua väylää pitkin. Ajoimme hyvää vauhtia vii-
toitettua väylää vihreiden ja punaisten merk-
kien  keskellä, kunnes Vikke parahti ääneen:

punainen,  punainen ja sitten  rysähti. Vikke
vikkElänä  miehenä sai vaihteen vapaalle ja
kipattua moottorin. Onni onnettomuudessa
oli, että se ei vioittunut karilleajosta ja  suu-
reksi hä mmästykseksemme pääsimme jatka-
maan kohti Hästötä. Matka kannatti, tehtiin
päätös kohteen esittelystä jäsenistölle, mutta
punaisten välistä ajamisesta ei o[e juuri jälki-
polville huudeltu..

Varainhankinta''votkaaraitilla"päätettiin
lopettaa vähin äänin, koska vastaavanlaises-
ta toiminnasta Jyväskylässä verottaja oli rap-
sauttanutisottaloudellisetsanktiot.Varatoli-
vatkin jo koossa, ja Särkilahdeksi sittemmin
nimetty retkisatama hankittiin 1984.

Turun Pursiseurasta tuli vieraaksemme ve-
ne-eskaaderi.Vastaanottokomiteaolijoiden-
kin hiukan takakireidenjäsenten mielestä lii-
an liikuttuneessa tilassa. Selvitin turkulaisten
kantaa asiaan eikä heillä ollut asiassa mitään
valittamista saati mielipahaa. Jäsenten paha
mieli johti vastustuksestani  huolimatta  kui-
tenkin vastaanottokomitean puuhamiehen
erottamiseen vuosikokou ksessa.

Kerho on jatkuvasti kehittänyt kilpailutoi-
mintaa j.ärjestämällä sekä sisäisiä että avoi-
mia  kilpailuja. ltse osallistuin  minkä juhlien
baarimikkotoiminnalta kerkesi mm. Gotland
Runt -kilpailuun  70-luvun  alkupuolella  An-
tilla  -  puolitonnarin  prototyypillä.  Miehis-
tömme voitti vitosluokan. Jännittävää on,
että samalla veneellä osallistuttiin 20 vuot-
ta  myöhemmin  samaan  kilpailuun  osittain
samoin  purjein.Tällöin saaliina oli vitosluo-
kan  kolmas sij.a ja  gasteista  puolet oli VVK:
n jäseniä.

Veneily on  mukava  harrastus. On  ilo to-
deta, että VVK on  kehittynyt myönteisesti
ja toiminut j.äsenistönsä hyväksi  mielestäni
oikeallat`avalla.
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Matti Murto:

Mutkikas väylä Särkilahteen
I Ajatuksen VVK:n omasta retkisatamas-
ta  lausui tiettävästi ensimmäisenä ääneen
monivuotinen  satamakapteeni  Pentti  Hä-
mäläinen j.o  1970-luvun  alussa. Se  putkah-
ti ajoittain esille, mutta toteutuminen antoi
odottaa itseään.

Kun  VVK:n  retkisatamasta  lopulta  teh-
tiin  1980-luvulle tultaessa  päätös,  mukana
oli jälleen yhteistyöidea  muiden  kerhojen
kanssa.  Hankinta  oli  tullut ajankohtaisek-
si,  kun  kotisatama  alkoi  olla jo toimivassa
kunnossa.

Sisävesillä  on  käytäntö  erilainen  kuin
rannikolla.  Järvillä  kuka  tahansa  virallista
veneseuran lippua kantava vene on yleen-
sä tervetullut naapuriseuran retkisatamaan.
Jotkut keräävät koko kauden kattavan käyt-
töoikeusmaksun,  mutta  useimmiten  sau-
naan  ja  laituriin  vieras  pääsee  ilmaiseksi.
Näkemys  oli,  että  samanlainen  sivistynyt
käytäntö  leviää  aj.an  myötä  rannikollekin,
tarvittaessa vaikka WK:n aloitteesta. Mutta
silloin  meilläkin  pitäisi  olla jotakin  tarj.otta-
vaa neuvottelukumppaneille.

Ajatusta kehitettäessä päädyttiin ehdot-
tamaan mm. rahoitusmallia,jossa jäsenkun-
nalta kerättiin saarisatamamaksu ja samassa
tahdissa korotettiin liittymismaksua.

Saarisatamaa  etsimään  asetettiin  toi-
mikunta. Se  löysikin  sopivalta  etäisyydeltä

mukavan sataman, mutta omistaja ei  kuu-
leman mukaan ollut halukas vuokraamaan
sitä koko kerholle vaan  pienemmälle poru-
kalle. Toimikunta  kokosi vähin  äänin  parin-
kymmenen veneen porukan ja vuokrasi pai-
kan, joka tiedon vuodettua sai välittömästi
nimen''Salasatama''.

Pidin  hanketta  koko  kerhon valtuuksin
esiintyneeltä toimikunnalta varsinkin hank-
keen kömpelön salausyrityksen vuoksi epä-
eettisenä. Jonkin verran tuohtuneena esi-
tin  seuraavassa  hallituksen  kokouksessa,
että satamatoimikunta ei  nauti enää  luot-
tamusta, se lakkautetaan ja tilalle nimetään
aikanaan  uusi. Yhtään  vastustavaa  ääntä
hallituksessa  ei  noussut, vaikka  sittemmin
ilmeni, että muutamat olivat itsekin mukana
''salasatamahankkeessa':

Myöhemmin  vuonna  1984  retkisatama
koko VVK:lle vihdoin saatiin j.a nimettiin Sär-
kilahdeksi. Hanketta alusta asti äänekkäästi
vastustaneen ''eläkeläisryhmän" puhemies
tuli vuosia  myöhemmin  rannassa vastaan
j.a  kertoi  nyt suuresti  katuvansa  hankkeen
vastustamista ja viivyttämistä. Mikään ei hä-
nen mielestään kesän mittaan voita käynte-
jä  Särkilahdessa, jossa on  hyvä  laituri, suo-
jaisa satama ja hieno sauna. 0lisipa satama
hankittu vaan aikaisemmin. . .

Särkilahden

satama,
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Tei-ho Mäkelä
kommodori ig87 -2ooo

1 Eniten aikaa pitkän, yli  14 vuotta kestä-
neen  kommodorinpestini  aikaa  kului  yh-
teydenpitoon ja  neuvotteluihin  Liikuntavi-
raston kanssa. Noihin vuosiin sisältyivät niin
1980-luvun  loppupuolen talouden ''hullut
vuodet" kuin  niitä seurannut monen vuo-
den lamakausi, josta kerho selviytyi yllättä-
vän hyvin.

Merkittävin hanke oli sataman rakenta-
minen nykymuotoon ja vuokrasopimuksen
tekeminen kymmeneksi vuodeksi (1997).

Pitkään yritin estää  polun  rakentamisen
rantaan.  Kävin  asioista vastaavan  apulais-
kaupunginjohtajan  luona, joka  pyysi otta-
maan  yhteyttä  perustettavan  merellisen
osaston  päällikköön,  muistaakseni  nimel-
tään  Lagus.  Hän  kävi VVK:lla ja  sanoi, ettei
tähän mitään rantapolkua tarvita, mutta ar-
veli  kuitenkin vahvempien voimien olevan
liikkeellä. Ja oli oikeassa.

Pikku Kallahden sulkeva siltakin oli suunnitelmissa.

Tämä on näkymä lokakuun loppupuolelta igg3.

Kun kevyen liikenteen väylän tulo lopulta
näytti väistämättömältä, sain  neuvoteltua
sopimuksen  siitä,  että  Liikuntavirasto  ra-
kentaa  rantapolun ja VVK:n väliin  ilkivallan
torjumiseksi  aidan.  Sopimuksella  oli  myö-
hemmin käyttöä, kun Liikuntavirasto kehotti
kerhoa rakentamaan aidan ja virastolle yllä-
tykseksi  löytyi  allekirjoitettu  sopimus, joka
yksiselitteisesti osoitti  että  maksaja  löytyy
kaupungbpuolelta.

Venekerhon säännöt saatettiin vuonna
1998 ajan tasalle ja sellaiseen muotoon, et-
tei  niitä tarvitse  muutamaan vuoteen  päi-
vittää.

Myös VVK seurasi muutosten aikaa; tieto-

jenkäsittelyjärjestelmä uudistettiin. Sen teki
Kalervo Jäppinen, jonka  käden jälkiä ovat
myös Merikarhuj.en ja Sarvaston veneker-
hon järjestelmät.  Pyrin  siihen, ettei tehdä
omaa sävellystä VVK:lle.

Maailmanmatkaajat
1 Purjehtijoiden yleinen haave on Atlan-
tin  ylitys, joillakin  koko  maapallon  kierto.
Ensimmäinen  pallonkiertäjämme oli Timo
Huttunen, joka  seilasi  Skopbank of Finlan-
din miehistössä Whitbread Round theworld
kilpailun  1981 -82  .

Toinen maapallonkiertäjä on kerhon iko-
neihin  kuuluva Jussi  Rajakenttä, joka  kiersi
maapallon  itse  rakentamallaan  s/y Merily-
nillä  ensimmäisen  kerran  1987 -1990  mie-
histönään Jouko Kaitemo ja Henrik Saarela.
Myöhemmin  Merilyn  kiersi  uudelleen  Kari-
biaa ja poikkesi välillä kotimaassa, jossa sii-
hen tehtiin joitakin kokemuksen sanelemia
muutostöitä.

Tomppa ja  Heidi  Backas  purjehtivat s/y
Bastetilla Karibiallej.a takaisin. Lähtö tapah-
tui vuonna 2003. Kaksi vuo±ta myöhemmin
Kari Harju ja Arja Viitapuro'tekivät saman s/

y Ericallaan. Hiukan kiivastahtisempi versio
teemasta  oli  Mikko Vesan  osallistuminen
vuosittaiseen  ARC  (Atlantic  Rally for Crui-
sers)  kisaan` Kanarialta  Karibialle.  Retkistä
löytyy lisää tietoa kerhon verkkosivuilta.
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Jussi Rajakenttä ja s/y Merilyn
I Monista yksittäisistä veneprojekteista
Jussi  Rajakentän  Merilyn on  sekä  kuuluisin
että erikoisin. Legenda kertoo, että silloinen
Stressin omistaja sai idean isosta veneestä,
kun  näköpiiriin tu]i edullinen Volvon suora
110 hv kuutonen, entinen linja-auton moot-
tori. Näin iso apumoottori vaati ison veneen

ja sellainen sitten syntyikin.
Purjehtija-lehdessä  oli  hahmotelma  Ei-

vind Stillin %-Ton Cupin voittaneen veneen
kaariruudukosta. Jussi suurensi ja muokka-
si tästä oman,16,3 metrisen versionsa. Hän
työskenteli tuolloin  Päijännetunnelin  työ-
maalla,jossa käytössä oli siihen aikaan har-
vinainen  laser. Sillä  aihio vaaitettiin tarkas-
ti ja  kaaret  linjattiin täsmälleen  kohdilleen.
Veneen  rakenne on ainutlaatuinen; suun-
nilleen kaksi tuumaa paksu lujitemuovinen
kerrosrakenne, jossa väliaineena on hartsin
ja Leca-soran seos. Rakenne on osoittautu-
nut lujaksija kestänyt vuosikaudet kovaa ke-
liä kaikilla maailman merillä. Merilyn painaa
22 tonnia ja se valmistui 1976.

Oppirahoiksi kelpasi masto, joka  katkesi
heti  ensimmäisessä  kilpailussa  Kuivan  He-
vosen  lähellä.  Nostimen  ulostulot oli  teh-
ty kaikki  samalle korkeudelle vieri viereen,

j.olloin 25 asteen kallistus riitti, alumiini pul-
Iistui  reikien  kohdalta  ulos ja  koko komeus

katkesi  1,5  m  kannen yläpuolelta  mereen.
Myös  alkuvuosien  Puolan-purjehduksella
peräsinvaijerien pylpyrät osoittautuivat liian
pieniksi ja suuren kitkan takia vaijeri katkesi,
tietysti  yöllä  keskellä  puolalaista  kalastus-
laivastoa.  Miehistössä  ollut  Eki  Nupponen
opetteli vaijerin  pleissaamisen  pimeässä j.a
hyytävässä 2-3 asteen lämpötilassa.

Uusi masto on kestänyt kaikki mahdolliset
koettelemukset.  Maailmalle Merilyn seilasi
1986 miehistönään Jussi, Jouko Kaitemo ja
Henrik ''Julle" Saavela. Merilynin  matkoista
syntyisi takuuvarmasti värikäs kirja. Mukana
sen miehistönä on vuosien mittaan purjeh-
tinut moni kerhomme jäsen.

Vene  osoittautui  nopeaksi, ja  purjeh-
dusominaisuuksiltaan     mainioksi.    Erkki
Nupponen, joka  toi veneen  välillä  Kanari-
alta Suomeen  modifioitavaksi, kertoo, että
peräsinongelmien  (kylmähitsaus) takia  he
purjehtivat yli  kolme vuorokautta ohjaten
venettä purjeita säätämällä, joten tasapaino
on kunnossa. Myös nopeat Atlantin ylitykset
puhuvat puolestaan. Muutostöistä näkyvin
on  avotilan  kattava  vankka  aurinkokatos.
Maapallon  kierron jälkeen Merilyn  purj.ehti
Karibialle,  risteili  siellä  aikansa,  kävi  välillä
Suomessa ja on  nykyisin  kipparinsa  kanssa
Las Palmasissa..

JussiRajakenttätekis/yMerilyninitse.Vanavesionpiirrettymm.kokomaapallomympäri.
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Rainer Forsell
kommodori 2ooi i 2oo4

Ennen   kommodorikausiaan   Rainer
Forsell  ennätti työskennellä  kolme vuotta
kerhon talkoopäällikkönä.  Uuden vuositu-
hannen vaihteessa  kerhon alueella tapah-
tuikin suuria muutoksia. Kaupunki ruoppasi
rantaviivan ja rakensi sen uusiksi. Luonnon
muovaamasta rannasta tuli s(u)oraviivainen
kevyen liikenteen väylän pohja.Tänä aikana
käynnistettiin myös iso projekti, sillä laiturit
olivat tulleet siihen ikään, että niitä piti uu-
sia. Forsell suunnitteli ja toteutti  kakkos-ja
viitoslaiturin  uusimisen. Hän  muistelee tal-
koopäällikön kauttaan mieluisanaja hyvänä
vaiheena.

Näihin  aikoihin Terho  Mäkelä  oli  päättä-
nyt luopua  14 vuotta jatkuneesta  kommo-
dorin urastaan ja muutaman ''työhaastatte-
lun"jälkeen  Rainer  Forsell  va]ittiin  uudeksi
kommodoriksi.

Rainer  myhäilee,  että  talkoopäällikön
rooli  j.äi  päälle  kommodorinakin.  Häntä
ovat aina  kiinnostaneet vanhat rakennuk-
setja tutustuttuaan kerholla alan asiantun-
tijaan Pasi Kaartoon, yhdessä tämän kanssa
saatiin aikaan kerhotalon kunnostusprojek-
ti. Forsell neuvotteli liikuntaviraston kanssa

j.a  sai  hankittua  heiltä  materiaalit remont-
tiin. Kaarto teki  ison työn  kuntokartoituk-
sessa ja  suunnitteli työt, j.otka talkooväki
toteutti. Suojelukohteessa  oli tietysti  mu-
kana  myös museovirasto. Tulos on  kerras-
saan  upea. Forsell  kertoo, että  mm.  kaikki
talon 525 lasiruutua piti irrottaa. Myös prös-
ti-ikkunat  (pieniä  värillisiä  lasiruutuj.a  ylä-
osassa) entisöitiin. Sodan aikana Helsingin

pommituksissa  vihollinen  pudotti  suuren

osan  pommeista tunnetun  halkopinojen-
polttohämäyksen ansiosta keskikaupungin
sijasta  Kallvikinselän jäille.  Pommituksissa
kerhotalo säilyi  vaurioitta  muuten,  mutta
kaksi  punaista  ruutua  oli  rikkoutunut.  Eri-
tyisesti niiden uusiminen oli hankalaa, sillä
mistään ei enää saa kultapitoisilla kemikaa-

Le|iaeEurLPuiå::s:iYä;rtjä;t,teyä#äh:i`i:tktauaat`åiiian.
alkuperäiset ja tarkkasilmäinen erottaa ne
muistutuksena menneistä ajoista. Myös lat-
tiat olivat auki. Siellä oli ensin hiekkakerros
hiirien pesintää vastaan ja paloturvallisuu-
den vuoksi ja vasta sen alla oli lämpöä eris-
tävä turvekerros.

Eräänä  aamuna  löytyi  kerhon  traktori
luiskalta  poikittain  puoliksi  veteen  upon-
neena. Joku oli yrittänyt siirtää omin  neu-
voin venettään, mutta unohtanut, etteivät
vanhan  traktorin jarrut toimineet.  Forsell
hommasi tilalle uuden Naantalista, jossa se
oli palvellut sikalan lantatraktorina. Käyttö-
tunteja oli kertynyt vähän ja kunto puhdis-
tuksen jälkeen oli erinomainen.

Satama-alueen  kohtalo  työllisti  Rainer
Forsellia vähintään yhtä paljon  kuin  muita-
kin kommodoreja. Ranta-alue ruopattiin ja
Rainer kävi Terho Mäkelän  kanssa  kaupun-
ginhallituksen   silloisen   puheenjohtajan
Jussi  Pajusen  puheilla  esittämässä  kieltei-
sen kannan kevyen liikenteen väylää ja sen
seurauksena aitaa vastaan. Ei auttanut.

Sitten  liikuntavirasto  kutsui  Forsellin
puhutteluun,  sillä  lehtiin  oli  alkanut  ilmes-
tyä kerhon aktiivisten jäsenten  kirjoituksia
aitahanketta vastaan ja virasto pyysi Forsel-
lia  lopettamaan  mielenilmaukset. Se ei va-

paassa  maassa tietenkään voinut tulla  ky-
symykseen. Loppuj.en lopuksi kävi i[mi, että
aidan vastustus oli ristiriidassa kerhon teke-
mää sopimusta vastaan,jonka mukaan aita
rakennetaan, jos ja  kun  kevyen  liikenteen
väylä toteutetaan.

Mutta tässä  ei vielä ollut  kaikki. Naapuri
oli kuu]lut huhuja, että suunnitteilla on Pik-
ku Kallahden sulkeva silta Sasekan rannasta
Heposaarenniemeen suunnilleen  Kaupun-
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Kerhorakennus kunnostettiin 2oo2

gin kesäsiirtolan saunan viereen.Virastovie-
railun tuloksena kutsuttiin koolle katselmus.
Kävi  ilmi, että siltasuunnitelman äiti ei ollut
aikaisemmin edes käynyt paikalla vaan piir-
tänyt sillan  pelkästään  kartan  perusteella.
Hänellä  ei  ollut  myöskään  mitään  ajatusta
siitä, miten purjeveneet pääsisivät sillan ali,
mutta silta piti saada. Kun myös katselmuk-
sessa  mukana ollut Jaakko Kanninen esitti,
ettei silta ole mitenkään mahdollinen, suun-
nittelutoimiston edustaja ehdotti ihan vaka-
vissaan kääntösiltaa.

Erityisesti Rainer Forsell arvostaa kerhon
silloista taloudenhoitajaa  Risto  Hagmania,

jolta sai aina  pätevää ja asiantuntevaa tu-
kea.

Forsellin  aikana  2002  sovittiin  Vantaan
Veneilijöiden  kanssa  heidän  retkisataman-
sa Edenin yhteiskäytöstä. Hän on mielissään
myös siitä, että aloite 70 vuotta täyttäneiden
jäsenten vapauttamisesta talkoo-ja varti-
ointivelvoitteista  hyväksyttiin. Kerho on jo
siinä  kunnossa, että iäkkäimpien j.äsenten
panos on  tärkeämpi  henkisellä  kuin  fyysi-
sellä puolella.
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Juhani Blomp[erg
kommodori 2oo5 alkaeii

Varakommodorina  1998-2004. Kausi
kommodorina  alkoi  vedenpaisumuksella.
Merivesi  nousi  kotisatamassamme 9. tam-
mikuuta  2005  runsaat  160  cm  ja  tulvi  yli
rantapenkereen  peittäen alleen  koko tela-
kointialueen.  Luonnonilmiön  seurauksena
kaikilta  Helsingin venekerhoilta  pyydettiin
selvitys, miten seMtään tilanteesta, jos vesi
nousee 200 cm.

Kerhon toiminnan jatkuvuuden takaa-
miseksi  neuvottelimme ja  a[lekirjoitimme
liikuntaviraston  kanssa  uudet vuokrasopi-
mukset sekä rakennuksista ja maa-alueesta
että laiturinpito-oikeudesta ja laiturialueen
vuokrauksesta.  Rakennusten  ja  maa-alu-
een sopimukset ovat voimassa aina vuoden
2016 loppuun asti.

Lainsäätäjät  ja  Helsingin  kaupunki
ovat  asettaneet  venekerhojen  satamille
tiukat ympäristönsuojelua  koskevat mää-
räykset. Kerhomme jätehuoltosuunnitelma
on virallisesti  hyväksytty ja  rekisteröity Uu-
denmaan Ympäristökeskuksen tietojärjes-
telmään (VAHTl) syksyllä 2006. Valvonnasta
vastaavat kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiset.

Aktiivisen junioritoiminnan tueksi ker-
ho hankki kaksi Zoom8 -kevytvenettä vuon-
na 2006 j.a vuoden 2008 alussa tilattiin kak-
si Optimisti-jollaa,jotka toimitetaan kesään
mennessä. Hankinnat suoritettiin SPL:n tar-

jousten pohj.alta.
Kotisatamaa on kunnostettu valaistuk-

sen ja ulkovarastoalueen osalta, rakennuk-
sia korjattu sekä kalamiehille pystytetty ka-
lanperkuupaikka vesijohtoineen.  Kierrätys

on jokaisen valveutuneen yhteisön kunnia-
asia,jota kerhomme omalta osaltaan on to-
teuttanut hyödyntämällä käytettyjä metro-
pyöriä  laitureiden  poij.upainoina.  Painojen
ketjut vaihdetaan  laituri  kerrallaan, jolloin
vaihtovälien seuranta on  paremmin  hallin-
nassa. Laiturin nro 2 painot on jo uusittu ja

`laituri nro 3 on vuorossa 2008. Vanha poiju-

lautta jouti eläkkeelle ja sen tilalle rakennet-
tiin  uusi, kantokyvyltään ja ohjattavuudel-
taan parempi lautta. Lisäksi liikuntaviraston
merellinen osasto on kalustollaan auttanut
laiturien huoltotöissä.

Saarisatamaan on rakennettu kauan kai-
vattu  halkovaja, uusittu poijuja, laatoitettu
kulkuväliä ja varustettu  ne  kaiteilla. Saari-
sataman  sähköistyksestä on tehty päätös
2008.

Vantaan Veneilijät ja Vuosaaren Veneker-
ho solmivat v. 2002 sopimuksen Onaksen
saaristossa sij.aitsevan Eden-saaripaikan käy-
töstä. Sopimus on  uusittu vuosittain ja on
voimassa edelleen. Paikan  läheinen sijainti
antaa  myös  pienveneille  mahdollisuuden
käyttää satamaa, ja kerhomme

venekuntia  onkin  vieraillut  satamassa
vuosittain viitisenkymmentä.

Kaikesta  edellä  kerrotusta  voi  hyvällä
syyllä todeta, että  kerhossamme terve tal-
koohenki  elää yhä ja  mahdollistaa  suunni-
teltujen j.a tarpeellisten töiden tekemisen.
Tuloksena on meille kaikille kerholaisille toi-
miva ja viihtyisä koti-ja saarisatama.

Junioritoiminta on jälleen vilkasta.

Sihteerit
| Venekerhon ensimmäinen sihteeri oli
temperamenttinen ja asialleen omistautu-
nut  Erkki  liskola, jonka  työpanos  kerhon
alkuvaiheissa  oli  uskomaton.  Hän  värvä-
si  uusia jäseniä  henkilökohtaisilla  kirj.eillä,
ajeli  kerhon  vähiä  rahoj.a  säästääkseen  au-
tollaan ympäri Vuosaarta ja jakoi jäsentie-
dotteet  henkilökohtaisesti  postiluukkuihin
tietysti laadittuaan j.a monistettuaan ne sen
ajan vahamonistuskoneella.

liskolan jälkeen  sihteerinä toimi vuosina
1971  -72 0lavi Sollman. Hänen seuraajansa
oli Olavi Varonen, joka  menehtyi traagises-
ti  loppukesällä  1974.  Entinen  kommodori
Henrik Blom tuli loppukaudeksi tilalleja. hä-
nenjälkeensä vuonna 1975 sihteerinä aloitti
Matti Nieminen.

Nieminen  muutti  kuitenkin  pois Vuosaa-
resta ja  hänenkin kautensa jäi vain  muuta-
man  kuukauden  mittaiseksi.  Hän  osallistui
kuitenkin kerhon kannalta ratkaisevaan rek-
rytointiin.  Koska jäsenkunta  oli  kasvanut,
hän  kaipasi jäsensihteeriä työtoverikseen.
Näin alkoi Tapio  Kohosen  ura  aluksi jäsen-
rekisterin hoitajana ja kun Nieminen muutti

pois, peri Tapsa loputkin sihteerin työtja ne
ovat jatkuneet nyt 32 vuotta.

Tapsa kertoo, että hänellä oli pieni moot-
torivene Mustalahdessa, mutta isompaa ja
asuttavampaa nuoren perheenisän teki mie-
li j.a hän hankki suositun Folkparcan. Kotipi-
hallaan hä näki kun naapurin mies, Osku Sa-
]onen, kantoi purjeita autoon ja kysyi, missä
tämä pitää venettään. Tapsa kävi katsomas-
sa paikat, Osku hommasi jäsenanomuskaa-
vakkeet ja  niin  Kohosesta  tuli jäsen. Vasta
myöhemmin  hänelle selvisi, että naapuri oli
kerhon kommodori. Mutta talkootikin jo teh-
neeltä jäseneltä puuttui edelleen venepaikka.
Tapsan tausta työpaikan (silloinen KOP) vene-
kerhon sihteerinä (6 vuotta) ja kommodorina
(toiset 6 vuotta) pätevöitti hänet jäsensihtee-
rin hommiin ja herrat puhuivatTapsalle laitu-
ripaikan.Tapsa muistelee, miten Erkki liskola,

j.onka omi]la moottoriveneillä oli laituripaikka
Porkkalassa, opasti häntä varomaan, etteivät
purjehtijat ota kerhossa ylivaltaa.

liskolan päivien ja tämän päivän sihteerin
työvälineet ovat täysin erilaiset. Sama ilmiö

näkyy myös jäsenkunnassa, jossa erilaiset
ATK-alan   ammattinimikkeet  ovat  lisään-
tyneet. Jäsenkuntaa on jo yli  500 ja Tapsa
pärjää  nykyaikaisin ATK-työkaluin  edelleen
ilman jäsensihteerin apua. Välillä oli tosin ai-
ka, jolloin  piti  käyttää jonkin verran  myös
(ymmärtäväisen) työnantajan aikaa ja väli-
neitä..

Sihteerin homma on työtä pöydän ja pu-
helimen  ääressä.  Aikaa  menee  isompien
kokousten  edellä  pari  -kolme tuntia  päi-
vässä.

Sihteeri  on  myös  henkilö, johon  kaikki
uudet jäsenet (nykyisin  10 -15 vuodessa)
ja  myös  ulkopuoliset  useimmiten  ensim-
mäiseksi ottavat yhteyttä, joten Tapsan ys-
tävällinen ja  rauhallinen olemus saa  uudet

jäsenet tuntemaan  itsensä tervetulleiksi ja
antaa  kerhosta  ulkopuolisille  myönteisen
kuvan.

Myöhemmin palaute voi sitten olla kipak-
kaakin. Käyköön esimerkkinä tuskastuneen
jäsenen puhelinkeskustelun avaus: "Sinäkö
se saatana niitä laskuja aina lähettelet. . ."

Oikeastaan ainoa painajainen Tapsalla on,
että jonain päivänä kaikki kerhon yli 500 jä-
sentä keksivät haluta laituripaikan, joita on
n. 230 ja lukumäärä vain vähenee sitä  mu-
kaa kuin venekoko kasvaa . . .

Sihteerin ja purjehtijan veren  lisäksi Tap-
san  suonissa  virtaa  ainakin  litran  verran
muusikon rytmiverta. Hän on kerhon Direc-
tor musicus.VVK on siinäkin mielessä ainut-
Iaatuinen, että juhlissa  soi Tapsan  ansiosta
elävä musiikki.

Yli  kolmenkymmenen  vuoden  mittaan
vakiintunut  Mr Venekerho-titteli  on  täs-
mälleen oikea. Hallitukset vaihtuvat, mutta
Tapsa pysyy.

Kerhon uusi

jäsensihteeri
Tapio Kohomen

1975.
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Junnutoiminta käynnistyi
Aivan perustamisvaiheissa VVK:lla oli

rakennettu Erkki liskolan johdolla muutama
optimistijolla ja ainakin kerran (kesällä 1971 )
niillä  myös  kilpailtiin.  Myös  Jerry-jollil]a  oli

alkuaikoina puuhaa, mutta VVK:n oma luok-
ka ei saanut ilmaa siipiensä alle.

Junioritoiminta  käynnistyi toden  teolla,
kun koulun päättymisen jälkeen muutamat
vanhemmat kokoontuivat lastensa kanssa `
rantaan  harjoittelemaan jollan  käsittelyä.
Kului vain muutama päivä j.a purjehtijoita oli
kahden  lapsen sijasta  puoli tusinaa ja  lisää
oli tulossa.  Puhelimitse tuli  kyselyjä  "VVK:n

purjehdusleiristä'' keskikaupungilta saakka.
Monet kyselivät, saako VVK:lta jollan  käyt-
töönsä.

Toiminta  käynnistyi  siis  kuin  sattumalta

ja se piti j.otenkin organisoida. Junnupäälli-
köksi pestattiin tehokas Kalevi Joensuu. En-
simmäisen kesän jälkeen lainattiin a[umiini-
muotti Tuusulasta ja rakennettiin sarja jollia.
Seuraavana  kesänä  käynnistettiin  säännöl-
liset purjehdusharjoitukset muutaman ker-
ran viikossa.  Koulun  päättymisen jälkeisen
leirij.akson  lisäksi kutsuttiin naapuriseurojen

junnut mukaan yhteisille Kotiluodon leirille,
jotka ovat edelleen  kaikkien  kerrankin  sille
osallistuneiden  muistissa.

Kotiluodonjollaranta.

Järjestettiin  purjehduskurssej.a,  talvisin
kokoonnuttiin kerran viikossa perehtymään
purjehdussääntöjen saloihin ja taktiikkaku-
vioihin.   Kesäisin   osallistuttiin   kilpailuihin
kotimaan  lisäksi ainakin  Ruotsissa, Saksas-
sa, Tanskassa ja Ranskassa. Kilpailuja järjes-
tettiin  myös  itse ja VVK nousi valtakunnan
mitassa  eturivin junioriseurojen j.oukkoon.
VVK:n juniorit  kiersivät  kilpailuissa  ympäri
maata. Vilkkaimpana kesänä äitienpäivän ja
lokakuun puoliväliin väliin mahtui vain kaksi
viikonloppua, jolloin  ei  oltu  radoilla ja  kun

purjehdittiin, vain Hangon regatassa oli vä-
hemmän kuin sata venettä lähtölinjalla. SM
kisoissa oli veneitä vain  102, koska osanot-
tajat karsittiin.

Junnutoimintaa ovat nyt vetämässä sen
aikaiseen taitavaan  purjehtij.akaartiin  kuu-
luneet Sari Laine ja Tomi Joensuu.

Karpin viestin voittajajoukkue
vasemmalta Outi Murto, Nette

Wikman, Sari Hagman ja Tomi

Joensuu.

ltäsyndikaatti on toiminut kohta 3o vuotta. Kisakuva vuodelta 2oo5.

Itäsyndikaatti
| Yhteistyö naapuriseurojen kanssa tuo
seuratoimintaan  uusia  ulottuvuuksia.  Pur-

jehduskilpailut käynnistyivät aikanaan seu-
ran omalla mestaruuskilpailulla, joka keräsi
kahta lukuun ottamatta kaikki purjeveneet
mukaan.  Käytössä  oli  tavallisil]e  matkave-
neille tarkoitettu  nk. SPL:n mittasääntö. Ky-
syntää  tällaiselle toiminnalle  siis  oli.  Sitten
tuli  uusi  Scandicap-  tasoitussääntö,  j.oka
otettiin VVK:lla heti käyttöön ja samalla py-
rittiin saamaan naapuriseurat mukaan. Näin
syntyi ltäsyndikaatti. Toimintaa organisoi te-
hokkaasti kilpailupäällikkö Kaarlo Hurmerin-
ta. Mukaan tulivat aluksi VVK, NVK, MP, RTM

ja TMVK, eli käytännössä samat,jotka lähet-
tivät  nuoria  myös  Kotiluodon junnuleirille.
ldeana  oli, että jokainen  seura  saisi  kalen-
terissa tilaa järjestää oman kilpailun, johon
muiden seurojen veneet tulisivat mukaan ja
samalla järjestelyvaivalla syntyisi monin ver-
roin komeampi tapahtuma. Kilpailusarjasta

jaettiin  menestyksen  mukaan  ranking-pis-
teitä, mutta  huonoimmat pisteet sai jättää
pois, joten  kaikkiin  kilpailuihin  ei tarvinnut
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osallistua.  Luokkien  parhaat  palkittiin  syk-
syn  päättäjäisjuh[issa. Seurojen venekanta
tutkittiin ja jaettiin tilaston  perusteella  kol-
meen luokkaan koonja mittaluvun mukaan.
Koko  ruletin vetovastuu vaihtui vuosittain
seuralta toiselle.1970-Iuvun lopulla käynnis-
tynyt ltäsyndikaatti toimii edelleen ja kohta
on edessä kolmaskymmenes vuosi.

Nykyisin  käytössä  on  LYS-tasoitus,  luok-
kajako  on  muuttunut  venekoon  kasvun
myötä ja seuroj.a tullut mukaan lisää. Mutta
idea on säilynyt.

Toiminta  kiinnosti  myös  moottorivenei-
lijöitä,  joiden  panos  monien  ja  varsinkin
suurien tapahtumien onnistumiselle oli rat-
kaiseva. Toiveiden  mukaan  kokeiltiin  myös
navigointikilpailua    moottoriveneilijöille,
mutta  osanottajia  ilmestyi vain  neljä joista

yksikään ei ajanut maaliin saakka.



Stressit ja muu
sarjatuotanto  `
|  1970-luvun alussa Veijo Heinonen on-
nistui myymään Mau Mau -katamaraanin, R
Karpion suunnittelemana ja Tekniikan Maa-
ilman''Purjevenekirjan''kuuluisaksitekemän
veneen,j.oka vaihtoi heti omistajaa j.a upposi
uusimman omistajansa käsissä neitsytmat-
kallaan.

Veksin  teki  mieli  uutta  venettä  j.a  hän
käynnisti hankkeen,jossa Siltalan veneveis-
tämöltä oli  tarkoitus  hankkia  neljä  runkoa

ja viimeistellä ne Vuosaaressa. Siltala ei tin-
kinyt 4300 markan hinnasta, kun tarjous oli
4150 mkj.a kaupatjäivät tekemättä. Alkupe-
räiset neljä olivat Veksi, Oiva Hirvonen, Olavi
Sollman ja Olan siskon mies,joka sittemmin
luopui hankkeesta.

Jaakko Jaakkolalla oli kerholla GT -kryssa-
reja hänet puhuttiin mukaan: veneet tehtäi-
si itseja Jaskan vene on malli josta saadaan
muotti. Mukaan tulivat myös Jaakko Kurru,

jolla oli niin kerhon kuin kerholaistenkin lai-
noituksessa  suuri  rooli ja Jussi  Raj.akenttä.
Kaikkiaan VVK:lla valmistui kuuden veneen
sarja. Venetyypin  nimi  "Stressi" on Jaakko
Kurrun osuva oivallus. Muotti syntyi, siihen
kangettiin  kakkosnelosilla  lisää  leveyttä ja
nostettiin laitakorkeutta,joten veneestä tuli
alkuperäistä huomattavasti tilavampi. Kansi-
muotti tehtiin tämän jälkeen kipsimallista ja
kerholla ahkeroitiin  läpi talven  lähes täysiä
vuorokausia.

Kun  homma  oli  käynnistynyt  1972,  niin
ensimmäinen vene oli vesillä jo seuraava-
na vuonna. Rakennusurakka jatkui tavallaan
vesillä, sillä  ensimmäisestä veneestä  löytyi
23  vuotokohtaa.  Runkoihin   ruiskutettiin
uretaanieristys,  niihin  rakennettiin  erilaisia
sisustuksia ja asennettiin erilaisia apumoot-
toreita.  Niin takiloista  kuin  heloituksissakin
näkyi  budjettien  niukkuudesta  versonut
kekseliäisyys. Veneiden varustus  koheni ai-
kaa  myöten ja  heti  aluksi  kölit saivat  risää

Ola sollman oli wK:n perustajajäseniä, ja alkuvuo-
sien aktiivi myös meripelastuksen puolella. Hän oli

monessamukana,mmhallitiiksenjäsenenäjajopa
sihteerinä.Viimeksikuluneetparivuosikymmemtä

hän oli veneiden katsastajana. 0la oli mukana muis-

telemassa menneitä, kun tämäjulkaisu saatettiin
alulle, mutta vaikea sairaus mursi miehen huhtikuun

alussa ennen kuin hän näki julkaisun valmiina. 0la

oli erottamaton osa vuosaaren venekerhoa ja häntä
muistetaan lämmöllä.

painoa.  Sarja jatkui  ne]jällä veneellä, jotka
rakennettiin  Hyvinkäällä.  Siellä  Erkki  Nup-

ponen keksi tehdä omaansa jatkoperän,jol-
lainen sittemmin ilmestyi jälkiasennuksena
muihinkin stresseihin.

Venekerhon ensimmäistä veneehraken-
nusprojektia  veti  aivan  alkuvaiheissa  sil-
loinen  sihteeri  Erkki  liskola, jonka johdolla
syntyi  muutama  vanerinen  optimistijolla.
Optareita  rakennettiin  myöhemmin  koko-
nainen  sarja  Tuusulasta  lainatulla  alumii-
nimuotilla.  Kerhon  varhaisvuosiin  kuului
myös Jerry-jolla, jonka  suunnitteli vuosaa-
relainen  Matti  Merivirta.  Niitä  rakennettiin
Seppo Pahlin johdolla kymmenkunta. mutta
valtakunnalliseksi  luokaksi  levittämiseen ei
markkinointipanoksia ollut..
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Rolf "Töttis"Tötterman hankki vanhan Nor-
dic 81 veneen rungon, sahasi sen moottori-
sahalla  keskeltä  poikki ja jatkoi väliin  lisää
mittaa  rungolle, josta tuli  malli  lujitemuo-
viveneen  muotille.  Runkoja tehtiin  lopulta

ympäri  maata  luultavasti  kymmeniä ja   ai-
nakin yksi  on  edelleen  kerholla. "Töttiksen
fiskari''voi  olla  vaikea  tunnistaa, sillä  lähes

jokaisessa on erilainen kansirakennelma.

Jussi Rajakenttä tuli

mukaan Stressi-poruk-
kaan rakentamaan oman
veneensä.

Palolwassen manttelinperijä
1  Jaakko Jaakkola kuuluu VVK:n perus-
tajajäseniin, jo  Mustalahden  aikaiseen  lai-
turiporukkaan, j.onka  keskuudessa  ajatus

venekerhosta aikoinaan syn-
tyi. Jaskan  GT-kryssare oli  ai-
hiona   Stressinä   tunnettua
venetyyppiä  synnytettäessä,
mutta kerhon palotarkastajan
toimi tuli ammatin ja runsaan
neljännesvuosisadan takaisen
uhkaavan tapauksen kautta.

Ensimmäisen    kesän    jäl-
keen  useimmat  Stressin  ra-
kentaneet lisäsivät veneiden-
sä  köliin  painoa /.a  niin  myös
Ola Sollman. Keväällä, ennen

ensimmäistä vesillelaskua hän sulatteli tela-
kalla vanhoista lyijyakuista lyijyä upokkaas-
sa painekeittimellä veneensä avotilassa, j.o-
ka  oli vielä  talven j.äljiltä  katettu. Avotilaan
oli pahaksi onneksi unohtunut myös avoin
asetonipullo,ja kuumassa tilassa sen sisältö

tietysti höyrystyija avoliekki sytytti sen mel-
kein räjähdysmäisesti.

Liekit löivät hetkessä yli kymmenen met-
rin  korkeuteen,  kun  kaasun  lisäksi  myös
muovipeite leimahti tuleen. Onni onnetto-
muudessa oli, että oli kaunis aurinkoinen ja
tyyni  sunnuntaipäivä,  paikalla  ammattipa-
lomiehiä ja  heidän  lisäkseen kymmenittäin
muita veneenkunnostajia. Ammattimiehet
sammuttivat palon hetkessä, muut kantoi-
vat paikalle sammuttimiaan ennätysvauhtia
(useita  kymmeniä).  Kuin  ihmeen  kaupalla
Ola  selviytyi veneestä  alas vain  naama  no-
kisena,  henkeä  haukkoen ja  kulmakarvat
palaneina.

0lan  itsensä  lisäksi vaarassa olivat kaikki
telakoidut veneet ja varsinkin aivan vieres-
sä ollut Dorea. Tapaus johti palotarkastajan
viran  perustamiseen.  Se  lankesi  itsestään
selvästi joviaalille Jaskalle, josta siis tuli an-
saitusti  ''Palo-Wassen';  Lill  KalMkin  pitkäai-
kaisen isännän manttelinperijä.
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Vuosaaren Venekerho ansiomerkit...

Kymmenvuotisjuhlien yhteydessä 30.1. 978

Kultåiset ansiomerkit
Blom Henrik

Grtinn Kaj

liskola  Erkki

Hopeiset ansiomei.kit
Aalto Jaakko

Hämäläinen Pentti

Kurrujaakko

Larha Juhani

Paavonaho Erkki

Saarikivi Oakari

Wickström Erik

Heinonen Veijo

Jaakkola Ulla

Lahtinen Jorma

Luhta  Erkki

Porkka Jaakko

Savolainen Veikko

Wikman Harry

Hämäläinen Lahj.a

Jaakkola Jaakko

Larha Aino

Mörsky llkka

RajakenttäJuhani

Tiainen Kauko

Vuosijuhlan yhteydessä 1.3.1980

Hopeiset ansiomerkit
Hurmerinta Kaarlo

Joensuu Kalevi

Joensuu Marita

KohonenTapio

Laaksonen Markku

LammiTauno

Pajunen Raimo

Partola Kauko

Rokkonen Kauko

Vaalikokouksen yhteydessä  11.11.1982

Kultainen ansiomerkki
HuttunenTimo

15-vuotisjuhlien yhteydessä 3.12.1983

Kultaiset ansiomerkit
Murto Matti

Larha Juhani

Hopeiset ansiomerkit
MäkeläTerho

Rajala Pekka

Hagman Risto

Wikman Stig

PalomäkiToivo

Vuosikokouksen yhteydessä 27.2.1986

Kultainen ansiomerkki
KohonenTapio

Lipunnostoiltamien yhteydessä  10.5.1986

Kultainen ansiomerkki
Wickström  Nils-Erik

Vaalikokouksen yhteydessä 25.11.1986

Ku ltainen ansiomerkki
Savolainenveikko

Vuosikokouksen yhteydessä 28.2.1995

Kultainen ansiomerkki
Lahtinen Jorma K

Syyskokouksen yhteydessä 27.11.1992

Kultainen ansiomerkki
Hagman  Risto

30-vuotisjuhlien yhteydessä 30.5.1998

Kultaiset ansiomerkit
MäkeläTerho

Rajala Pekka

Salo Jukka

Hopeiset ansiomerkit
Ahonen Pertti
Hasselberg Harry

Kanninen Jaakko

Lindroos Kurt

Lumioksa Jouko

Martio Olli

NuojuaTapio

Päiviö lsmo

Ra ntanen Tuomo
Ruoppa Ossi

40-vuotisjuhlien yhteydessä 24.5.2008
Kultaiset ansiomerkit
Kaarto Pasi

Kanninen Jaakko

Sollman Olavi

Hopeiset ansiomerkit
BackasTom

Blomberg Juhani

Helanto Mikko

Laine Sari

Sandström Kimmo
Wickholm Per
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ChEppendale

- KAUPPAKESKUS COLUMBUS -

Tapio Koho-

nen saa kom-
modori Juhani

Blombergilta

WK:n kultai-

sen ansio-

merkin.



VVK:n lipun alla...
. Vuosaaren venekerhon juh[ajulkaisu on
pikemminkin muistelmia kuin ''virallista" historiaa.
Jo alkuvaiheissa tuli selväksi, että muisteltavaa riittää:

jokaisella haastateltavalla oli kiehtovaa kerrottavaa niin, että yhdenkin henkilön muistoilla
olisi voinut täyttää tämän kirjasen. Ja mie[enkiintoisia haastateltavia olisi ollut kymmenit-
täin lisää. Painotuotteiden sisältöä rajoittaa tässäkin tapauksessa sivumäärä ja kustannus-
arvio, siksi nyt teemaksi otettiin kerhon syntyvaiheet ja kommodorien näkemykset omilta
ajoiltaan. Perustajajäseniä on edelleen aktiivisesti mukana toiminnassa ja tilanne on sikäli
harvinainen, että yhdeksästä kommodorista peräti kahdeksan on itse muistelmiensa taka-
na, vain Henrik Blomin osuus on kerätty muiden tietojen sirpaleista.

Muistelmia on hyvä jatkaa kerhon verkkosivuilla, jonne niitä mahtuu lähes loputto-
masti.Tekijöiden harras toive on, että tämä j.ulkaisu kirvoittaa niitä: muistoja tapahtumista
-niin vuosikymmenten takaa kuin viime vuosilta tai kuluvalta kaudelta -Vuosaaren Ve-

nekerhon lipun alla. Ne kannattaa kirjata kerhon verkkosivuille tulevia polvia varten, sillä

jossakin vaiheessa kirjoitetaan historiaa kaudelta, jolloin veneilyn suosio viisinkertaistui
muutamassa vuosikymmenessä ja silloin tarvitaan taustamateriaalia.

Selvää tietenkin on sekin, että joku muistaa asiat toisin kuin tässä on kerrottu.
Nekin näkemykset tulisi kirjata muistiin.

Kun VVK aikanaan täyttää 50 vuotta, on juhlajulkaisun teema varmasti toinen.
Ehkä tämänkertaisen kommodoripainotuksen vastapainoksi se voisi olla veneilevä jäsen.

Kuluneiden vuosikymmenten tapahtumia on hyvä nuistella yhdessä kerhon
40 -vuotisjuhlissa 24.5.2008 klo 16.00 alkaen kerholla.

Retkisatama
Eden Onaksen

saaristossa

Kommodori veikko savolainen ja vää-

rä kokardi. Kommodorikaudellaan

Veksin auto vai.astettiin. Se löytyi

myöhemmin Espoosta ja ainoa esine,

jota veksi ei saanut takaisin oli kippa-
rinlakista irti raksittu WK:n kokardi.

Lakki ei kelvannut voroille, oli kai

väärän kokoinen.

WKnykyisellään.

Vedenpaisumus

tammikuussa
2005



VVK:n lipun alla...

Vuosikokous i.3.ig7o. Vuosaaren yhteiskoululla.

Etupulpetissa vasemmalla varakommodori Kaj

Griinn vieressään kommodori Henrik Blom. Seu-

raavassa pulpettirivissä istuu papereihinsa syven-

tyneenä llppo Kaarkoski ideoimansa WK:n lipun

alla. Tässä vaiheessa oman sataman saaminen

alkoi olla varma asia.

Vuosikokous ig69 pidet-

tiin Heteniityntien kou-

lulla. Vasemmalla llppo

Kaarkoski, Kaj Griinn ja

kommodori Henrik Blom.

Ta ka rivissä hymyi lee

kameralle Matti Salonen,
edessä oikealla istuu Kei-

jo Hämäläinen ja heidäm
välistään näkyy Erling

Gustafsson.

WK:n ensimmäinen

Sihteeri Erkki liskola

veti myös optimistijol-
lien rakennusryhmää.

Tässävalmistujolla

omalle pojalle ig7o.

VVK:n ensimmäinen

Sihteeri Erkki liskola

veti myös optimistijol-

Iien rakennusryhmää.
Tässävalmistujolla

omalle pojalle ig7o.

Noin kuudenkymmenen osanottajan edessä vuoden
ig7o kokousta johti Aarne Taussi (vas.) ja sihteerinä
toimi Erkki Volanen.

Kevättalvel la iig7o

mittailtiin  Pikku

Kallahden syvyyk-

siä. ..

Toukokuussa ig7o

katsastettiin rannas-
tajoensimmäisem

laiturim paikkaa.

Vuokrasopimus om

tehtyjaaluksitar-
tuttiin haravaan. En-

simmäinen laitui'i oli

paikallaanjoviikon
kuluttua,



Kolmannen Vuosaaren Venekerho
ry:n vuosijulkaisun toimituskunnan
muodostivat
Juhani Blomberg (vastaava),           -
Jaakko Kanninen, Matti Murto,
Timo Utter (taitto) ja Tapio Kohonen
(ilmoitustrafiikki). Aiemmat
vuosijulkaisut ovat ilmestyneet
1979 ja  1986.

Kannen kuva: Harry wikmanin
s/y Dorea on kantanut VVK:n lippua
täydet 40 vuotta ja edustaa Pikku
Kallahden purjehdusperinnettä jo
ennen venekerhon syntyä.

Ilmoittajat
Arifin Oy
Biltema
Captain's Shop, Herttoniemi
Cover Aluproducts Ltd
Delphia Yachts Finland
Kultasäde Oy
Marival  11  Laivaravintola
Oy Pesu Ab

Painopaikka
Suomen  Printman Oy

Pirteä  nelikymppinen..„„.„„„®..„.„.~.„8..„.„.3

Pikku  Kallahti  ennen VVK:n aikaa..e.„„„¢..®4

Vuosaaren Venekerhon synty..„..w„„%„®„„6

Kommodorit kertovat ....
Henrik Blom

Tomi Hilska

Osmo Salonen
Matti Murto
Juhani Larha

Veikko  Savolainen..„..Ö..„„..„...„ ,...... „.„„..18

Terho Mäkelä
Rainer Forsell

Juhani  Blomberg„..„.„„..m„ ...... „„„ .... „"®.®.24

Muistoja vuosien varrelta:
Vahtimestarit
Naistoimikunnan  lyhyt hlstoria.a.„„ ,.... ®15

Sähkömittari
Eno veneestä
Mutkikas väylä Särkilahteen.a.„.„.„"„.®..19

Maailmanmatkaajat...............................„..20

Jussi  Rajakenttä ja s/y Merilyn„ .... „„..„®..21

Sihteerit

Junioritoiminta  käynnistyi® ....................... 26

ltäsyndikaatti

Stressit ja  muu Sarajtuotantoe„„~ ........ m„28

Palo-Wassen  manttelinperijä® ............. „„29

VVK:n  lipun alla

Vuosaaren Venekerho 2008
Ansiomerkit

Hallitus,toimihenkilötja

toimikunnat

Jäsenrekisteri

Venerekisteri

Moottoriveneet

Purjeveneet

50

Slmppukarinkatu 5, 00810   HELSINKI    E 09-72681404,  Fax 09-72681405
herttoniemi@caDtainsshoD.fi

Rakeftipaketti 2+2:

Jabsco mist and lock wc:

Tarious H"

69€

1199€

Furuno LS-4100 kaiku 5" näyttö, sis ppianturin 50/200hz:      299€

Meiltä löydät mm seuraavat laatu-tuotteet
•dEABLOY®

CAN
AOUABATTEN

q@}     CEONAY
ncEmÄSEEm®

LjN5g#              £

i.i

Raym*atimn£®stLu
ii

ullö:ffiö

EHFHE#gri       qL,årLo„nh#h          ©
EXIDE €=Ga""®

iäEE=

RTä=1is
PERIMETERfflBiffiEtiEffifffflffi

-Tule®     fte
S §uzuK,
I!'!1'_±1:]11,-

mölania
o   C   E   A   N  a  l  r

SAFIRE
STEINEREI
G   E   REÅ   N   Y

" a 'bko®a:sB aN  Hebast®   FflEtfHHEE
boats

-HÅ-
-IE-EHEg

mtiA
OPTIPAF?TS

MAFMIEEol)lprflENI

EE
T'h?ka

VTrDnixÅ¢A7


