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Meripelastus on Helsingin Meripelastusyhdistyksen jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. Seuraava lehti ilmestyy kesäkuussa.

Meripelastus är Helsingfors Sjöräddninsförenings medlemstidning som utkommer fyra 
gånger per år. Nästa tidning utkommer i juni.



3

Trossi-tarra veneessä on kannanotto veneilyturvallisuuden puolesta. 
Trossi-maksut käytetään maamme vapaaehtoisen meripelastustoi-
minnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Hankkimalla Trossin olet 
mukana varmistamassa kaikkien vesillämme liikkuvien turvallista 
matkaa. Vuosittain vapaaehtoisilta meripelastajilta saa apua yli kak-
situhatta ihmistä ja tuhat alusta.

Teillä, arvoisat jäsenemme, useimmilla Trossi on jo hoidettu. Kiitok-
sia siitä. Tämä on meille erityisen tärkeää, sillä yhdistyksemme rahoi-
tuksesta suuri osa tulee jäsenmaksuista. Yhdistyksellä on tällä het-
kellä yhteensä 2348 Trossijäsentä. Syyskokouksessamme 12.11.2013 
Suomen Meripelastusseuran Toimitusjohtaja Jari Piirainen luovutti 

yhdistyksellemme ensimmäisen palkinnon Trossin jäsenhankintakilpailussa. Helsingin Meripelas-
tusyhdistykseen on vuonna 2013 liittynyt yhteensä yli 200 uutta Trossijäsentä. Tämä on merkittävä 
saavutus. Eikä sitä pelkästään voi laittaa sen piikkiin, että Helsingissä on paljon veneilijöitä. Yh-
distyksen pelastusvenemiehistöt ovat tehneet Trossia tunnetuksi aina kun veneilijöitä on kohdattu 
merellä tai maissa. Olemme toimittaneet trossiesitteitä venehuoltoasemille ja venetarvikeliikkei-
siin. Lisäksi olemme olleet mukana useissa alueemme merellisissä tapahtumissa ja vierailleet vene-
kerhojen tilaisuuksissa. Tästä suuri kiitos aktiiveillemme, jotka kaiken muun koulutuksen, partioin-
nin ja pelastustoiminnan lisäksi jaksavat tehdä myös tätä tärkeää toimintaa.

Suomen Meripelastusseuran tavoitteena on 40 000 Trossijäsentä koko maassa. Tällä hetkellä jäse-
niä on runsas 10 000.  Joten matkaa maalin on vielä.

Turvallista Veneilyvuotta 2014

Trossendekalen på båten är ett ställningstagande för sjösäkerheten. Trossenavgifterna används för 
upprätthållandet och utvecklandet av den frivilliga sjöräddningsverksamheten i vårt land. Genom 
att skaff a Trossen deltar du i säkrandet av resan för alla som rör sig på våra vatten. Över tvåtusen 
personer och över tusen båtar får årligen hjälp av de frivilliga sjöräddarna.

De fl esta av er, våra ärade medlemmar, har redan tecknat ett Trossen-medlemskap. Tack för det. 
Detta är särskilt viktigt för oss, för en stor del av fi nansieringen för vår förening kommer just från 
medlemsavgifterna. Föreningen har nu 2 348 Trossen-medlemmar. På vårt höstmöte den 12.11.2013 
överräckte Finlands Sjöräddningssällskaps verkställande direktör Jari Piirainen första priset i Tros-
sens medlemsanskaff ningstävling till vår förening. Över tvåhundra nya Trossen-medlemmar har 
under år 2013 anslutit sig till Helsingfors Sjöräddningsförening. Detta är en viktig prestation. Och 
det beror inte endast på att det fi nns många båtar i Helsingfors. Manskapet på föreningens rädd-
ningsbåtar har gjort Trossen bekant för båtförare alltid då tillfälle har givits till havs eller i land. Vi 
har delat ut Trossen-broschyrer till sjömackar och båttillbehörsaff ärer. Vi har också deltagit i fl era 
maritima evenemang på området och gästat båtklubbarnas tillfällen. Ett stort tack till våra aktiva, 
som utöver all utbildning, patrullering och räddningsverksamhet orkar också med denna viktiga 
uppgift.

Finlands Sjöräddningssällskap har som mål att uppnå 40 000 Trossenmedlemmar i hela landet. Nu 
är siff ran 10 000. Vi har en bit kvar till mål.

Ett säkert Båtår 2014     Hannu Rainetoja
       Puheenjohtaja / ordförande
       puheenjohtaja@hmpy.fi 

Ruorin takaa - Trossi on kunnia-asia
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Bakom rodret - Trossen är en hederssak
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Syyskokouksen antia

Helsingin Meripelastusyhdistyksen syyskoko-
us pidettiin Suomenlahden merivartioston pe-
rinnetilassa Katajanokalla 12.11.2013. Ennen 
kokousta Suomenlahden merivartioston me-
rivartiokoira Viikinki kertoi itsestään ja työn-
kuvastaan isäntänsä ylirajavartija Pekka Ahon 
kanssa. Kokouksen päätösosiossa puheenjohta-
ja Hannu Rainetoja ja varapuheenjohtaja Matti 
Piispanen valittiin vuoden kestävälle jatkokau-
delle. Samoin hallituksen jäsenet Jussi Lammi 
ja Markku Tamminen jatkavat, heidän kautensa 
on kaksi vuotta. Uutena kasvona hallituksessa 
aloittaa Klaus Hannus. Hän on liittynyt yhdis-
tykseen 2009 ja toimii nykyään kansimiehenä 
sekä Rautauomassa että Mikrolog III:ssa.

Kokous päätti myös jäsenmaksuista. Vuonna 
2014 ne tulevat olemaan henkilö- ja perhejäse-
niltä 32 € ja yhteisöjäseniltä 160 €. Meripelastus-
seuran päätöksellä Trossimaksu ensi vuonna on 
75 €. Trossijäsen on aina myös jonkun paikallisen 
jäsenyhdistyksen jäsen, ja Trossimaksu sisältää 
automaattisesti myös tämän yhdistyksen henki-
löjäsenmaksun.

Meripelastusseuran tervehdyksen kokoukseen 
toi Meripelastusseuran toimitusjohtaja Jari Pii-
rainen. Helsingin Meripelastusyhdistys kasvatti 

  KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN         * * *         KALLELSE TILL VÅRMÖTE

Helsingin Meripelastusyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 31.3.2014 klo 18.00. 
Paikkana on Helsingfors Segelklubbin (HSK) kerhotila Lauttasaaressa. Osoite on Vattuniemen 
puistotie 1. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa jaetaan paljon huomionosoituksia.

Kahvia ja leivonnaisia on tarjolla. Tervetuloa!

                                                                                 * * *

Helsingfors Sjöräddningsförenings stadgeenliga vårmöte hålls den 31.3.2014 kl 18.00 på Hels-
ingfors Segelklubbs (HSK) klubblokal på Drumsö. Adressen är Hallonnäs parkväg 1.
Förutom de stadgeenliga ärendena utdelas många utmärkelser.

Kaff e och bakverk serveras. Välkomna!

Meripelastusseuran toimitusjohtaja Jari Piirainen luovutti 
Trossijäsenten hankintakilpailun voittopalkinnon Helsingin 
Meripelastusyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Rainetojalle. 
Kuva: Jukka-Pekka Lumilahti.

vuonna 2013 eniten trossijäsenten määrää ja 
voitti Meripelastusseuran trossijäsenten hankin-
takilpailun. Piirainen luovutti yhdistykselle voi-
tosta kunniakirjan ja 1000 euron palkinnon. 

Kokouksessa jaettiin myös palkintoja. Vuoden 
2013 aktiivimalja annettiin Jartsa Karvoselle. 
Karvonen toimii Mikrolog III:n päällikkönä ja 
Rautauoman perämiehenä. Aktiivisen merellä 
olemisen lisäksi Karvonen toimii myös koulutus-
tiimissä ollen mukana kouluttamassa ja vastaa-
massa pelastusvenemiehistön koulutuksesta. 
Meripelastusseuran harrastusmerkit luovutet-
tiin Sari Häkkiselle, Tero Kangosjärvelle sekä 
Marja Mäelle.     
     



Meripelastukselle 
uusi hälytysnumero
Meripelastuksen hälytysnumero on nyt 0294 
1000. Numero kannattaa tallentaa kännykän 
muistiin heti kansainvälisessä muodossa +358 
294 1000. Hätätilanteessa numeron kaivaminen 
on myöhäistä eikä oikea numero takuuvarmasti 
tule mieleen.

Vapaaehtoisilla meripelastajilla ei ole omaa 
hälytysnumeroa, vaan kaikki avunpyynnöt kä-
sitellään Rajavartiolaitoksen meripelastuskes-
kuksessa Turussa tai Meripelastuslohkokeskuk-
sessa Helsingissä. Keskusten tehtäviin kuuluu 
myös pelastustehtävien johtaminen, joten hä-
lytysten perillemeno nimenomaan keskuksiin 
on ensisijaisen tärkeää. – Mikäli Mikrologin tai 
Rautauoman puhelimiin tulee suoria hälytyksiä 
veneilijöiltä, ohjaamme heidät soittamaan kes-
kuksiin, toteaa Helsingin Meripelastusyhdistyk-
sen operatiivisen toimikunnan puheenjohtaja 
Markku Tamminen. Meripelastuskeskuksella on 
aina tarkat tiedot viranomaisten ja vapaaehtois-
ten pelastusyksiköiden sijainnista ja suoritus-
kyvyistä, joten se pystyy myös hälyttämään ja 
käyttämään tehtävissä tarkoituksenmukaisinta 
yksikköä.

Hätänumero 112 toimii myös merellä. Hätäkes-
kukset eivät kuitenkaan johda meripelastusti-
lanteita, vaan ensitietojen jälkeen ne siirtävät 
112-numeroon tulleet puhelut meripelastuskes-
kuksiin. Näin ollen meripelastustilanteissa 0294 
1000 on paras numero, sillä se yhdistyy aina me-
ripelastusta johtavaan keskukseen.

Vaikka Meripelastuksen hälytysnumerossa käsi-
tellään ja viestitään nimenomaan hätään liittyviä 
asioita, ei numero ole varsinaisesti hätänumero. 
Tästä syystä 0294 1000 -numeroon soittaminen 
ei saa etuoikeuksia puhelinverkoissa ja itse soit-
taminen myös maksaa paikallis- tai matkapu-
helinverkkomaksun verran. Rajavartiolaitos on 
jo pitkään yrittänyt saada meripelastuksen hä-
lytysnumerolle virallista hätänumero-statusta, 

siinä kuitenkaan onnistumatta. Nyt tapahtuva 
numeron vaihdos joudutaan toteuttamaan, sillä 
se on yksi osa koko valtionhallinnon numerouu-
distusta. Aikaisempi numero oli nyt käyttöön 
otettua huonompi muun muassa siksi, että verk-
ko-operaattorit perivät vanhaan numeroon soit-
tavalta erillisen hinnan. 

Meripelastuksen hälytysnumeroon voi soittaa 
myös ulkomailta. Tällöin numero on +358 294 
1000, ja se yhdistyy aina Turun meripelastus-
keskukseen. Mikäli apua tarvitsee ulkomailla 
ollessaan, välittää Meripelastuskeskus avuntar-
vitsijan tilanteen ja tiedot paikalliselle meripe-
lastuskeskukselle, joka johtaa varsinaisen pelas-
tusoperaation.

Myös Trossitehtävissä oikea numero on meripe-
lastuksen hälytysnumero 0294 1000. Meripelas-
tuskeskus tai -lohkokeskus luokittelee tilanteet 
avuntarvitsijalta saamiensa tietojen perusteel-
la. Jos kyseessä on Trossiksi luokiteltu tehtävä, 
keskus välittää tehtävän vapaaehtoisille meri-
pelastajille, jotka suorittavat kyseisen tehtävän 
itsenäisesti. Jos kyseessä onkin meripelastus-
tehtävä, pysyy tehtävän johtovastuu keskuksel-
la. Näin avuntarvitsijan ei tarvitse itse luokitella 
tehtävää, vaan sen tekee siihen koulutuksen 
saanut Meripelastuskeskuksen ja -lohkokeskuk-
sen henkilöstö.

Jukka-Pekka Lumilahti
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sensa suoritettua, oli sen vuoro lähteä hoita-
maan harjoituspotilasta. Tällä kertaa potilas 
saatiin myös pelastusveneen sisälle, mutta pa-
luumatkalla Matosaareen MRSC Helsinki hälytti 
jälleen. Matosaaren lähistöllä oli kaksi henkilöä 
ajelehtivassa moottoriveneessä. Rautauoma oli 
sattumalta valmiiksi melkein veneen vieressä, 
joten matka-aikaa ei mennyt kuin kolme mi-
nuuttia. Jälleen oli hinausköyden kiinnitys edes-
sä ja turvasatamana tällä kertaa Matosaari.

Kello 21.00 Mikrolog III:n ja Rautauoman köy-
det oli kiinnitetty takaisin Matosaaren laituriin, 
ja miehistö oli laittanut veneet yöpuulle. Kol-
men tunnin aikana miehistöt olivat suorittaneet 
kolme meripelastustehtävää ja lisäksi molem-
mat tekivät vielä alkuperäisen ensivasteharjoi-
tuksen. Bonuksena miehistön jäsenet pääsivät 

Tehokas ilta
Elokuun 28. päivänä yhdistyksen toimintaka-
lenterissa luki ensivasteharjoitukset. Miehistö 
kokoontui Matosaareen tavanomaiseen tapaan 
kello 18 ja sai välittömästi harjoitustehtävän Itä-
Helsingin saaristoon. Siellä oli loukkaantunut po-
tilas. Ennen kuin PV Rautauoma ja PV Mikrolog 
III olivat edes irrottaneet Matosaaren laiturista, 
hälytti Meripelastuslohkokeskus Helsinki (MRSC 
Helsinki) Rautauoman oikeaan tehtävään. Vil-
linginsalmessa oli polttoaineongelmista kärsivä 
moottorivene, jossa kaksi henkilöä. Kello 18.24 
Rautauoma saapui avuntarvitsijan luokse. Vika 
osoittautui vedeksi polttoaineen seassa. Vettä 
ei yrityksistä huolimatta saatu pois, joten Rau-
tauoma hinasi moottoriveneen turvasatamaan 
Sarvastoon. 

Samaan aikaan Mikrolog III:n miehistö pääsi 
hoitamaan harjoituspotilasta. Potilas oli saatu 
jo kuljetuskuntoon, kun lähistöllä olevasta ve-
neestä viittoiltiin Mikrologille. Tekninen vika oli 
pysäyttänyt moottoriveneen ja siinä olleen kah-
den henkilön matkan. Harjoituspotilas jätettiin 
saareen, ja konevikainen vene pääsi Mikrologin 
hinaukseen. Tällä kertaa hinauksen määränpää-
nä sijaitseva turvasatama oli samalla veneilijöi-
den kotisatama.

Kun Rautauoman miehistö sai oman hinauk-

KLADIKLADI  
- OTTEITA SYKSYN JA TALVEN TAPAHTUMISTA

Mikrolog III suoritti kauden aikana 70 pelastus- ja avustusteh-
tävää Kuva: J-P Lumilahti.

Harjoituspotilas jäi oman onnensa nojaan, kun apua tar-
vittiin lähistöllä. Kuva: Meripelastuskuvapalvelu
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lähtemään Matosaaresta juuri samalla hetkellä, 
kun harjoituksenkin oli suunniteltu loppuvan.

Kauden viimeinen tehtävä
Sunnuntaina 20.10. PV Mikrolog III:n miehistö oli 
valmiiksi miehitettynä Matosaaressa, kun MRSC 
Helsinki kutsui sitä klo 18.32: Moottoriveneellä, 
jossa yksi henkilö, oli polttoaine loppunut San-
tahaminan ja Isosaaren välissä. Mikrologin mie-
histö suuntasi veneensä keulan kohti avuntar-
vitsijaa, sillä tehtäväpaikka sijaitsi aika ulkona 
merellä, eikä pimeys helpottanut lainkaan avun-
tarvitsijan löytämistä. Vain 15 minuuttia hälytyk-
sestä Mikrolog III ilmoitti olevansa avuntarvitsi-
jan luona. Moottoriveneilijä oli ollut siirtämässä 
venettään laituripaikalta telakalle, kun polttoai-
ne olikin matkalla loppunut. Pelastusveneillä ei 
ole polttoainetta mukana, joten avuntarvitsija 
otettiin Mikrologin hinaukseen. Matka turvasa-
tamaan Matosaareen päättyi 19.35, jonka jäl-
keen avuntarvitsija lähti hakemaan polttoainet-
ta autolla veneelleen. Tehtävää suorittaessaan 
Mikrolog III:n miehistö ei tiennyt, että se jäisi 
viimeiseksi vuonna 2013.

Tour de Matosaari
Pelastusvenemiehistön koulutuksen runko muo-
dostuu torstaisin järjestettävistä viikkokoulutuk-
sista. Jokaisena torstaina aiheet vaihtuvat siten, 
että kauden aikana on mahdollista suorittaa kan-
simiehen pätevyyteen omaavat tiedot ja taidot. 

Koulutuskausi huipentui 14.11. perinteiseen Tour 
de Matosaari -uintiin, jossa uidaan Matosaaressa 
pelastusveneiden laitureilta Matosaaren niemen 
kärjen kautta saaren saunalle. Uinti suoritetaan 

yhdistyksen henkeen sopien pelastuspuvuissa 
letkauintina ajatuksella ”ketään ei jätetä”. Pilk-
kopimeässä suoritettava uinti on monelle koke-
mus, vaikkei ”Tourilla” rahapalkintoja jaetakaan.  

Veneet talviunille
Rautauoma ja Mikrolog III talvehtivat tänä vuon-
na Porvoon Tolkkisissa Porvoon Venetelakan 
suojissa. Rautauoma poistettiin valmiudesta 1. 
joulukuuta. Se ajettiin huoltotöiden jälkeen seu-
raavana päivänä Tolkkisiin. Kauden 2013 aikana 
Rautauoma on ollut valmiudessa yli 200 päivää. 
Konetunteja alukselle kertyi kauden aikana yli 
325 tuntia, ja sen vanaveteen jäi 2230 mpk. Teh-
täviä alus suoritti 38, joista 23 oli MRSC:n anta-
mia meripelastustehtäviä. Muut Rautauoman 
tehtävistä ovat olleet muita merellisiä avustus-
tehtäviä, esimerkiksi trossitehtäviä. 

Mikrolog III puolestaan poistettiin valmiudes-
ta hieman Rautauomaa aiemmin 18.11. Vene 
oli kauden 2013 aikana ollut valmiudessa 182 
päivää, joista välittömässä lähtövalmiudessa ja 
miehitettynä 127 päivänä. Ilman teknisiä vikoja 
Mikrolog III ei kaudesta selvinnyt, sillä keskellä 
kesää vene oli muutaman päivän pois käytöstä 
ohjaussuuttimen kiinnityksen vioituttua. Tehtä-
viä Mikrolog III:lle kertyi 70, joista 38 oli MRSC 
Helsingin antamia meripelastustehtäviä. 
Yhteensä Helsingin Meripelastusyhdistyksen 
pelastusveneillä avustettiin vuonna 2013 yli 300 
henkilöä ja 73 alusta. Lisäksi Rautauoma ja Mik-
rolog III olivat mukana muun muassa useissa val-
vonta- ja esittelytehtävissä, joita ei ole laskettu 
mukaan yllä oleviin tehtävämääriin. Kaiken kaik-
kiaan voidaankin sanoa kauden olleen yhdistyk-
selle tavanomaista hieman vilkkaampi. 

Kokosi: Jukka-Pekka Lumilahti

Tour de Matosaari on alkamassa Rautauoman valaistessa pi-
meää lähtöviivaa. Kuva: Meripelastuskuvapalvelu. 

Agnieszka Eliasz ja Olli Koponen viemässä Mikrolog III:a te-
lakalle Porvooseen. Kuva: Jussi Lammi.



Meripelastusveneiden nimeäminen eroaa hu-
viveneiden ja viranomaisten veneiden nimeämi-
sestä. Klassisesti veneelle annetaan esimerkiksi 
kolmitavuinen naisen nimi, kuten Linnea. Tässä 
jutussa tutustutaan Suomenlahden pelastus-
veneiden nimeämiseen. Juttu pohjautuu Pinja 
Hentusen pro gradu -tutkielmaan meripelas-
tusveneiden nimistä. Pelastusveneiden nimet 
päätetään aina veneen saavassa yhdistyksessä, 
minkä jälkeen ne hyväksytään Meripelastusseu-
ran hallituksen kokouksessa. Varsinaisia sääntö-
jä ei nimien antamiseen ole, mutta nimen pitää 
olla sopiva, eikä se saa loukata ketään. 

Henkilönnimiin pe-
rustuvat nimet voivat 
olla kunnia- tai muis-
tonimiä, tai molem-
pia. Muistonimellä 
tarkoitetaan nimeä, 
joka on annettu hen-
kilön ollessa edes-
mennyt. Kunnianimi 
taas on nimi, jolla 
kunnioitetaan elävää 
henkilöä.

Henkilönnimiin poh-
jautuvat esimerkiksi 
nimet: Aava R, Reijo, 
Rautauoma, Emmi, 
Antti ja Jenny Wihu-
ri. Neljä ensimmäistä 
nimeä ovat kunniani-
miä. Kolmen ensimmäisen nimen taustalla on 
veneiden rahoittaja ja tukija Reijo Rautauoma. 
Aava R ei nimenä viittaakaan meren aavaan, 
vaan R-kirjain yksilöi veneen nimen: se on saa-
nut nimensä Rautauoman sukulaislapsen nimes-
tä. Emmi-nimen taustalla puolestaan on myös 
yksityinen rahoittaja, Pekka Mölsä. Nimi on 
saatu Emmi Mölsältä, joka toimii myös aluksen 
kummina. Emmi on Pekka Mölsän tytär.

Pelastusvenettä nimeltä Bogge käytetään Bå-
gaskärin koulutuskeskuksen lähivesillä. Ajoit-
tain Helsingin Meripelastusyhdistyksenkin käy-
tössä olleen Bogge-veneen nimen taustalla on 
kuitenkin meripelastusaktiivi Bo Gunnarsson. 
Betty-veneen nimen pohjana on puolestaan 
hankolainen aktiivi Betty Johansson. 

Pelastusristeilijä, Meripelastusseuran lippulaiva 
Jenny Wihuri valmistui vuonna 1999. Se sai ase-

mapaikakseen Helsingin Eteläsataman. Vuotta 
myöhemmin Jenny Wihuri sai kannelleen kette-
rän apuveneen, Antin. Jenny Wihuri ja Antti ovat 
saaneet nimensä aviopari Antti ja Jenny Wihu-
rilta. Nimi viittaa myös samannimiseen sääti-
öön (Jenny ja Antti Wihurin rahasto), joka toimi 
osarahoittajana pelastusristeilijän hankinnassa. 
Antti Wihuri toimi aikoinaan myös Seuran pu-
heenjohtajana. Molemmat nimet ovat sekä kun-
nia- että muistonimiä. 

Pelastusvene voi saada nimensä esimerkiksi sitä 
tukeneen yrityksen (Mikrolog III, Securitas, Ak-
tia), muun tukijan tai tärkeän toimijan (Kotka, 

Bogge, Reijo) mukaan. Idea nimeen voi toisaal-
ta syntyä myös tradition pohjalta, paikannimes-
tä, läheisestä vesistöstä tai muusta merellisestä 
aiheesta (Tiirapaasi, Fagerö, Ajax III). Paikanni-
met ovat yleisin peruste nimetä pelastusveneitä 
(37 %). Vaikka veneen asemapaikka vaihdettai-
siin, niin nimi kertoo veneen alkuperästä ja taus-
tasta. 

Saarten nimiin pohjautuvat nimet Nihti, Pikku-
musta, Fagerö ja Porsö. Nihti oli saari Helsingin 
edustalla, mikä Sompasaaren tavoin jäi Sörnäis-
ten sataman laajennustöiden alle 1960-luvulla. 
Nihti tuli uutena HMPY:n käyttöön vuonna 1999. 
Pieni ja ketterä Nihti oli melkein aina tehtäväti-
lastojen kärjessä. Nykyään Nihdillä partioivat 
Hämeenlinnan järvipelastajat. Nimenä Nihti säi-
lyttää käytössä siis jo kadonnutta nimistöä – ny-
kyisissä kartoissa Nihti-saarta ei enää nimittäin 
näy. 

8

Suomenlahden merkitykselliset Suomenlahden merkitykselliset 

pelastusveneiden nimetpelastusveneiden nimet
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Joskus jos nimen taustaa ei tiedä, ei voi olla var-
ma, mistä vene nimensä on saanut. Haminan 
Pikkumusta-vene ei ole saanut nimeään moni-
käyttöisestä vaatteesta, vaan saaren nimen mu-
kaan. Samanlainen tarina on Inkoon Meripelas-
tajat ry:n käytössä olevalla Fagerö-veneellä. Sen 
nimi on peräisin Stora Fagerö -saaresta, joka si-
jaitsee Inkoossa. Uudenmaan rannikolla sijaitsee 
myös kaksi muuta Fagerötä. Suurempi näistä 
on Helsingin kaupungin omistama ulkoilusaari, 
joka tunnetaan myös suomenkielisellä nimellä 
Sipoon Kaunissaari, ruotsiksi Sibbo Fagerö. 

Porsö-nimisiä saaria löytyy Suomenlahden ve-
siltä myös kaksi. Toinen Porsö-saarista sijait-
see Raaseporin lähellä ja toinen samanniminen 
saari taas Inkoon lähivesillä. Tulkintani mukaan 
Porsö-aluksen nimen alkuperäisenä lähteenä on 
Inkoon lähellä sijaitsevaa Porsö, joka sijaitsee lä-
hempänä Porkkalaa, missä aluksen asemapaik-
ka aiemmin sijaitsi. Nykyään Porsö on käytössä 
Bågaskärin koulutuskeskuksessa.

Merelliset aiheet ja turvallinen merenkulku voi-
vat myös olla nimenannon perustana. Tammi-
saarelaisten käytössä on Ajax III, jonka nimen 
tausta löytyy Tammisaaren lähistöllä sijaitsevas-
ta Ajax-merimerkistä. Ensimmäinen Ajax sai ni-
mensä siis Suomenlahden viimeisen kellopoijun 
mukaan. 

Maaperän paikkoihin viittaavat puolestaan ni-
met: Kotka ja Degerby. Kotka viittaa alusta ra-
hoittaneeseen ja tukeneeseen Kotkan kaupun-
kiin. Degerby taas on kylä, joka aiemmin sijaitsi 
Loviisan kaupungin paikalla.

Uskomuksen mukaan veneen nimen vaihto tuo 
epäonnea. Uskomuksista huolimatta pelastus-
veneiden nimi vaihtuu varsin usein sen vaihtaes-
sa asemapaikkaa. 

Avovene Tiirapaasi oli HMPY:n meripelastaji-
en käytössä vuosien 1991–1999 ajan. Nimen 
lähde, pieni luoto, sijaitsee Villinki ja Kuiva He-
vonen -saarten välissä Helsingin edustalla. Kun 
Tiirapaasi siirrettiin Kokkolaan, maalattiin sen 
kylkeen nimi: Lahdenperä. Nimen alkuperä on 
yritykseltä, joka kyseisellä alueella sijaitsi. Myö-
hemmin vene siirrettiin käyttöön pohjoiseen 
Miekojärvelle, ja siellä vene sai takaisin alkupe-
räisen Tiirapaasi-nimensä. Veneen nimi sulautuu 
hyvin osaksi uuttakin ympäristöä: moni nimen 
historiasta tietämätön yhdistää nimen luonnol-
lisesti Lapintiiraan.

Nimien lisäksi pelastusveneillä on käytössä 
myös erilaisia kirjaintunnuksia. Vuonna 2011 
tunnukset uudistuivat. Uusia numero- ja kirjain-
sarjoihin perustuvia nimiä (esim. VSL188 Jen-
ny Wihuri) käytetään Viranomaisradioverkko 
VIRVE:n viestiliikenteessä, mutta veneillä on 
edelleen venekasteessa annetut nimet.

Meripelastusveneiden nimet kantavat muka-
naan niin tarinoita, muistoja kuin traditioita. Ni-
met yhdistävät niiden käyttäjiä – ne ovat enem-
män kuin nimiä nimikylteissä.

Teksti: Pinja Hentunen
Kuvat: Kare Bonsdorff , Antti Salmenlinna ja J-P Lumilahti
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Koiran hajuaisti on sata kertaa ihmistä parempi. 
Se on Viikingin valtti.

Viime vuoden huhtikuussa syntynyt labrado-
rinnoutaja Viikinki on varsin tuore tulokas Raja-
vartiolaitoksen koiraperheessä. Työnsä se aloitti 
Suomenlahden merivartiostossa viime kesänä ja 
sen alkuaika onkin kulunut paljolti koulutuksen 
merkeissä. Nimensä se sai lahjoittajaltaan Vi-
king Lineltä. 

Vaikka Rajavartiolaitoksella on käytössään lähes 
250 rajakoiraa, on Viikinki selvästi harvinaisuus, 
sillä merellisissä tehtävissä koiria on maapuolta 
selvästi vähemmän. Viikingin työpaikka sijaitsee 
Porkkalan merivartioasemalla, mutta käytän-
nössä se elää ja työskentelee aina isäntänsä yli-
rajavartija Pekka Ahon mukana. Jopa pari vuotta 
kestävä koulutus tapahtuu pitkälti leikin avulla 
ja koiran omia 
viettejä hy-
väksikäyttäen. 
Tavoitteena tu-
levaisuudessa 
on, että Viikinki 
pystyy muiden 
m e r i v a r t i o -
koirien tavoin 
i l m a i s e m a a n 
veneeseen, lai-
vaan tai autoon 
kätkeytyneet 
henkilöt sekä yleisimmät huumausaineet. Li-
säksi merivartiokoirien hajuaistia hyödynnetään 
myös kadonneiden ihmisten etsinnässä, sillä ne 
pystyvät hajuaistin ansiosta etsimään laajoja 
alueita huomattavasti ihmistä nopeammin. Vii-
kinki ei muiden merivartiokoirien tavoin tarvitse 
etsimiseen kadonneen henkilön omaa hajua, 
kuten paitaa, sillä hajuaistin käyttö perustuu 
ihmisten ominaishajujen havainnointiin. Tehok-
kaimmillaan Viikinki ja muut merivartiokoirat 
ovat veden varassa olevien ihmisten etsinnässä 
avomerellä tai isoilla meren selillä. Saaristossa 
koiran käyttöä hankaloittavat alueella mahdol-
lisesti olevat muut ihmiset.

Viikingin nuoresta iästä huolimatta sen koulu-
tus on jo tuottanut tulosta. Helsingin Meripelas-
tusyhdistyksen syyskokouksessa Viikinki esitteli 
taitojaan, kun sen ohjaaja Pekka Aho oli piilotta-
nut kokoustilaan pieniä määriä huumeista tule-
via hajuja. Käskyn saatuaan Viikinki suuntasi heti 
oikeaan paikkaan löytäen kaapin alle ja tuolien 
taakse kätketyt hajut. Palkinnokseen Viikinki sai 
rapsutusten lisäksi leikkihetken omalla tutulla 
rievulla.

Merivartiokoira Viikingin elämää ja touhua voi 
seurata osoitteessa 
http://www.raja.fi /slmv/rajakoiraviikinki

Viikinki

Merivartiokoira Viikinki on vajaan vuoden van-
ha labradorinnoutaja. Sata kertaa ihmistä 
paremman hajuaistin ansiosta Viikinki löytää 
helposti veneisiin kätkettyjä aineita. Kuvat: 
Jukka-Pekka Lumilahti

Tuoksujen perässä 
– Merivartiokoira 
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Alajääski Kari, Helsinki 
Blomqvist Benjamin, Helsinki 
Grönroos Heidi, Helsinki 
Harila Tapio, Helsinki 
Hulkkonen Seppo, Helsinki 
Huttunen Kari, Helsinki 
Hätälä Ykä, Helsinki 
Isotalo Olli, Helsinki 
Jäälinoja Janne, Helsinki 
Kammonen Anssi, Helsinki 
Karhunen Marko, Espoo 
Karjalainen Jorma, Järvenpää 
Katajala Petri, Helsinki 
Keskisaari Riku, Helsinki 
Koskenmäki-Karaharju Teija, Helsinki 
Kukkonen Kalle, Helsinki 
Kuparinen Petri, Mikkeli 
Kuusisto Kari, Helsinki 
Lahti Jouni, Helsinki 
Lehtinen Vesa, Vantaa 
Lindberg Tom, Vantaa 

Loikkanen Vesa, Vantaa 
Mikkonen Kari, Helsinki 
Nieminen Yrjö, Helsinki 
Niska-Pudas Pauli, Helsinki 
Nummi Lassi, Helsinki 
Nyman Timo, Helsinki 
Nyström Christian, Porvoo 
Peipinen Vesa, Helsinki 
Pekkonen Kari, Palojoki 
Pitkänen Hannu, Söderkulla 
Polenius Juha, Helsinki 
Raustia Jukka, Kerava 
Rautanen Jukka, Vantaa 
Reinivuo Kari, Helsinki 
Rissanen Outi, Helsinki 
Ristimäki Ari, Helsinki 
Salmi Esa, Helsinki 
Sipilä Keijo, Vantaa 
Turunen Mikko, Helsinki 
von Zweigbergk Winston, Helsinki 

UUDET JÄSENEMME

Tervetuloa mukaan toimintaan mahdollistamaan
vapaaehtoista meripelastusta!

Helsingin Meripelastusyhdistyksen jäsenlehti lähetetään nyt myös kaikille Suomen Meripelastus-
seuran jäsenyhdistyksille automaattisesti. Osoitteet lehtiin tulevat suoraan Meripelastusseuran 
toimistolta. Jäsenlehden toimitus toivottaa mukavia lukuhetkiä ympäri Suomea.

Trossijäsenen muistilista 

1. Saatuasi Trossitarran, liimaa se veneeseen 
2. Avuntarpeessa soita meripelastuksen hälytysnumeroon 02941000 
3. Meripelastuskeskus määrittelee kuinka tehtävä hoidetaan. Mainitse olevasi trossijäsen. 
4. Trossiturva on voimassa Trossimaksun suorittamisen jälkeen. 
5. Pidä jäsenkorttisi mukana veneessä 
6. Nauti veneilystä 

Meripelastusseura postittaa kaikille Trossimaksun maksaneille Trossitarrat ennen veneily-
kautta. Kauden aikana maksaneet saavat Trossitarran muutaman viikon sisällä maksami-
sesta. 
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Kesäinen lempeä meri muuttuu talvella val-
koiseksi lumeksi ja jääksi. Tuttujen saarten 
silhuetti vaihtuu vieraaseen, mutta toisaalta
kulkea voi sieltä missä kesäisin karikot estävät 
veneilyn. Aurinkoinen kesäpäivä ja talvipäivä
ovat kuin yö ja päivä, mutta tarkemmin katso-
malla niissä huomaakin paljon yhtäläisyyksiä.

Veneily ja vesillä liikkuminen on vapautta par-
haimmillaan. Väylät on toki merkattu, mut-
ta väylien ulkopuolella kulkeminen on täysin 
mahdollista. Vapaus reitin valinnasta antaa
ajatuksen vapaudesta ja oman tien kulkemi-
sesta. Jari-Pekka ”J-P” Mörsky toteuttaa tätä
samaa ajatusta myös talvella. Aurinkoisena 
tatatataatatatalvlvlvlvvvipipipippipippppäiäiäiäiäiää vävävävävävääääänänänänänää MMMMMMMörörörörörörskskssss y y lalaaaititittataaa susuksksetet jjalkaanan 
Myllypuron kodissaaanananananan jjjjjaaa sususuunununnununntattatatatat aaa hiihihiihhihihihihtätätätätäenenenenen IIIIIItätätätätää-----
Helsingin läpi meren jäälle. Kevätjäille kulkijat
ovat jättäneet kukin omat latunsa niin että la-
tuja ristet ilee ristiin rastiin. Latujejj n risteyeyyksk essäää 
J-P tekek e päpäätätököksesennn jajajajajajajaj nnnnnniiiiiiiinnnnnn mamamamamm tktktktktkalalalaa lalaalalaaa oooooonnnnnn jäjäjäjäjäjäjäjäjälllllllllllllleeeeeeeeeeeee nnnnnn
uusi suuntnta. HHänänännnnnän eeeeeeeeeei i i iiii i läläläläläläläläläähdhdhdhdhdhdddhdhdh e e eeeee jäjäjäjäjäj älälälälläälälllelelelee kkkkkiiiiiiiiirererereeehhthththtthhh imiimimimmäääääääääään,n,nn, 
vavaaaaavav anananananananan nnnnnauauauauuuuutttttttttttttttiiimimimaaaaaaaaaa n.n.n. TTTTTunuununtitit tttaiaiaa kkakakakksisis oovavaat t lylll hyh ititä
aiaiaiaiaiaiaikkokokokkkkojajaa,, paapaararrararaststs a aa hähähäh nen mielelestääänä  on kun ei ole 
kikikik iri että. MöM rskyn ollessa jäällä hiihtokilomet-
rerejäj  karttuu kuin itsestään, mutta toisaalta 
aina on aikaa pysähtyä ja katsella uudesta ku-
vakulmasta tuttua maisemaa. Takaisin kotiin
retki kääntyy usein vasta auringon laskiessa.
- Auringon painuessa horisontin taakse ilma
viv ilenee nopeasti, eikä jäällä liikkuminen ole 
enee ää mukavaa, kertoo Mörsky. - Parhaimpia
heh tkiä ovat ehdottomasti kauniit, aurinkoiset
ja tuulettomat kevätpäivät, hän jatkaa.

J-P Mörskyn taival vapaaehtoisena meripe-
lastajana alkoi jo vuonna 1998, kun hän lähti 
ilmoituksen perusteella mukaan pääkaupun-
kiseudun meripelastajien yhteiselle tulokas-
kurssille. Aluksi Mörsky toimi sekä Helsingin 
Meripelastusyhdistyksessä, että Eteläsata-
massa kotisatamaansa pitäneellä Pelastusris-
teilijä Harmajalla. Harmaja suurempana vei 
kuitenkin vähitellen voiton ja niin Mörskyn 
kotiutui Harmajan porukoihin. Harmaja vaih-
tui seuraavana vuonna uuteen jättiläiseen, 
pelastusristeilijä Jenny Wihuriin, joka korvasi 
hyvin palvelleen Harmajan. - Aluksi Jennyn 
lähes kahdenkymmenen solmun vauhti tuntui 
hurjalta verrattuna Harmajan alle kymmenen 
solmun matkavauhtiin, Mörsky muistelee.
MöMöMöMöMöMörrsrsrsrssrskykykykykyykykynnnnnn kokok kekekek mumumumus s  s kakakakakakakartrtrtrtttrttutututututuiiiiiii jajajajajajjjja ppppppiaiaiaiaiaannnn hähhäähähäännnnnnn huhuhuhuhuhuomomomomommomasasasasasasasasasasiiiiiiii
ajavansa Jennyä sujuvasti niin avomerellä kuin 
ahtailla saaristoväylillä. Mörskyn lasten halu 
lilililiiiititittttttytytytytytyttyäääää mememememememeriririririririripepepepepepeelalalalalaalastststststsststajajajajjajajajieieieeieieeiennnnnnnn nunununnunun ororoororororisisisisisisisotototototo oioioiooioio mimimimimimimintntntntnttaaaaaaaaaaaaannn nnn n n totototototototoiiiiii
JJJ-J-J-J-J PP:P:P:PP:nknkknknknkiiniinnin tttttakakakakaiaiaiaissisin n HeHeHeelslsllsiningiigiginn yhhhyhdididddiststykykseseseenen. . PiPPianan 
hähäänn huhuomomasi ollevevanansasa mmukukanana a mymyösös nnuouoriri--
sotot iminnan koulutusten vetäjänä. Samaaanan 
aikaan Jenny Wihurilla rohkaistiin käymään 

JäinenJäinen
Itä-Helsingin Itä-Helsingin 

saaristosaaristo



hakemassa oppia muistakin yhdistyksistä, 
joten Mörsky päätyi myös Helsingin yhdistyk-
sen Rautauoman ja Nihdin, sekä myöhemmin 
Mikrolog III:n ohjaimiin. Nykyään Mörsky on
koulutustasoltaan perämies, jolle tulee meri-
päiviä pelastusveneillä noin 40 kauden aikana. 

Pelastusveneiden lisäksi Mörskyn voi nähdä 
myös Halkolaiturilla kotisatamaansa pitä-
vän Vera Violetan ruorissa. Purjehtimiseen 
Mörskyllä onkin hyvät pohjatiedot, onhan 
hän viettänyt nuoruutensa kesät purjehtien.
- Hauska sattuma on, että ensimmäiset omat 
”kipparoinnit” suoritin optimistijollilla Vuo-
saaren venekerholla samoihin aikoihin kun
Helsingin Meripelastusyhdistyksellä oli siellä 
LALALALALALAAA-rradadadadddioioioioioioioioioi pupuuupupuppupupup heheheheheheheheliliillliliillinananananannnnnn seseseseses mamaamamamaaaa,,,,,, hähhhhhhhh n toteaa.

Liikkuminen talvisella merellä pitää sisällään 
aiaiaiainananaanaaaaa rrrrrisisiskikikikinsnsnsnn ä.ä.ä. MMMörörörsksksks ynynynyyy mmmmieieieieleleleeeststststtäää ä papapapapap rararrararasss tatatatapapaapapapp   
ririiskskskieien n vävävävältltttttätätäämimimimim seseseeneen oooonnn liiliikikkukuua a luluuononoonnononon nn ehehehehh--
doilla. VaV lkkoioinen n, puhhdadas lumi on hyvä merk-
ki. Kostea tai likainen lumi puolestaan kertoo 
että jään alla on jotain epämääräistä, joten ne
papp ikat kannattaa jättää hyvän matkan pää-
hhhhähhhhh n. Salmet ja virtapaikat J-P myös kiertää, 
siillllllll ä näiden paikkojen petollisuutta ei koskaan
voooi iiiiii korostaa liikaa. Mörsky ei myöskään ole
enssssisss mmäisten joukossa jäälle ryntäämässä,
vvvav aaan vasta silloin kun voi olla varma että jää 
ooon kkkkkkkkkkantavaa. Tänä talvena Mörsky ei kuiten-
kakaannnnnnnnn ketään jäälle houkuttele huonojen olo-
susussssss httttteiden vuoksi.

MMMöMööMMMMMM rsskykkkkkk n kesää ja talvea yhdistävät samat 
mmmmaiseeeemeee at. – Joka kerta ne näyttävät kuiten-
kikiiin n errrrrrilaisilta, eikä niissä liikkumiseen kok s-
kakaaaan kkkkkkyllästy, ttoteaa Mörsky lopuksi.

TTTeTeksti: JuJuJuJuJuJuuukkkkkkkkkkkkkkkaaaaa-aaa-PPePePePePePekkkkkkkkkkkkkkkaa LLLLumilahti
KKuuuvat: Jaakkkko oo o o HeHeHeHHeHeHeikikikikiki kikikikikilälälälälä jjjj jaaaaa JuJuJuJuJukkkkkkkkkka-PePekkkka a LuLumiilalahhhhhth i
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Meripelastajan Meripelastajan 
  mansikkapaikka  mansikkapaikka
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Sjöräddningscentralens larmnummer är nu 
0294 1000. Det lönar sig genast att spara num-
ret i mobiltelefonen i den internationella for-
men +358 294 1000. I en nödsituation är det 
för sent att börja leta fram numret och det 
rätta numret kan vara svårt att komma ihåg.

De frivilliga sjöräddarna har inget eget larm-
nummer utan alla begäran om hjälp behandlas 
av Gränsbevakningsväsendets sjöräddnings-
central i Åbo eller undercentralen i Helsing-
fors. Till centralernas uppgifter hör uttryckli-
gen också räddningsoperationernas ledning 
och därför är det mycket viktigt att alarmet 
går till centralerna.  – Om det kommer alarm 
direkt till Mikrologs eller Rautauomas telefo-
ner fl yttar besättningen dem direkt till centra-
len konstaterar ordföranden för det operativa 
utskottet i Helsingfors Sjöräddningsförening 
Markku Tamminen. Så att Sjöräddningscen-
tralen skall kunna alarmera och använda den 
mest ändamålsenliga enheten för uppdragen 
uppdateras myndigheternas och de frivilliga 
sjöräddarnas position och prestanda kontinu-
erligt. 

Nödnumret 112 fungerar också till havs. Nöd-
centralerna leder inte sjöräddningsuppdrag.
Efter att ha fått de viktigaste  uppgifterna 
vidarekopplar de samtalen till sjöräddnings-
centralerna. Därmed är numret 0294 1000 det 
bästa numret för en haverist eftersom samta-
let direkt går till rätt ställe.

Även om sjöräddningens larmnummer ut-
tryckligen behandlar frågor som berör nöd-
situationer är numret inte ett egentligt nöd-
nummer. Därför får ett samtal som rings till 
0294 1000 inte förtur i telefonnätet och kostar 
enligt taxan för lokalsamtal-/mobiltelefon-
samtal. Gränsbevakningsväsendet har redan 
länge försökt få nödnummerstatus för sjö-
räddningscentralens larmnummer men utan 
framgång. Numret byts nu i samband med 
hela statsförvaltningens nummerreform. För 
samtal till det gamla numret debiterade näto-
peratörerna en skild avgift.

Om man ringer sjöräddningens larmnummer  
från utlandet kopplas samtalet alltid till sjö-
räddningscentralen i Åbo. Då är numret +358 
294 1000.  Om man behöver hjälp då man är 
utomlands vidarebefordrar sjöräddningscen-
tralen uppgifterna från haveristen till den 
lokala sjöräddningscentralen som leder den 

egentliga räddningsoperationen.

Också för Trossenuppdrag är sjöräddningens 
larmnummer 0294 1000 det rätta numret. 
Sjöräddningscentralen klassifi cerar situatio-
nerna på basen av de uppgifter man fått av 
haveristen. Om det gäller ett Trossen-uppdrag 
förmedlar centralen uppdraget till de frivilliga 
sjöräddarna som självständigt utför uppdra-
get. Om uppgiften är ett sjöräddningsuppdrag 
kvarstår ledningsansvaret hos centralen. Ha-
veristen behöver alltså inte klassifi cera upp-
draget utan det görs av personalen på sjörädd-
ningscentralen som fått utbildning för det.     

Jukka-Pekka Lumilahti 

Nytt alarmnummer 
till sjöräddningscentralen
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Även om Gränsbevakningsväsendet använder 
över 250 gränshundar är Viikinki klart en rari-
tet för i marina uppgifter fi nns det klart mindre 
hundar än till lands. Viikinkis arbetsplats är Por-
kala sjöbevakningsstation men i praktiken lever 
den och arbetar den alltid med sin husse, över-
gränsbevakare Pekka Aho. Skolningen som kan 
ta upp till ett par år sker mestadels genom lek 
och med användning av hundens egna drifter. 
Målsättningen är att Viikinki liksom andra sjö-
bevakningshundar skall kunna avslöja personer 
eller den allmännaste narkotikan som gömts 
ombord på båtar, fartyg eller bilar. Dessutom 
används sjöbevakningshundarnas luktsinne 
också vid letandet efter försvunna personer för 
hundarna kan med sitt luktsinne genomsöka 
stora områden mycket snabbare än människan. 
För att hitta den förvunna personen behöver 
Viikinki och de andra gränsbevakningshundarna 
inte den försvunna personens egen lukt utan 
luktspaningen baserar sig på de typiska lukterna 
från människan. Eff ektivast är Viikinki och de 
andra sjöbevakningshundarna då de letar efter 
människor på öppet hav eller stora fj ärdar. I skär-
gården störs användningen av hunden av andra 
eventuella människor på området.

Trots sin unga ålder har skolningen redan gett 
resultat för Viikinkis del. Vid Helsingfors Sjö-
räddningsförenings höstmöte demonstrerade 
Viikinki sina färdigheter när dess instruktör Pek-
ka Aho gömt små mängder av dofter av narko-
tika i mötesrummet. Efter att ha fått order bör-
jade Viikinki genast spåra och hittade lukterna 
som gömts under skåp och bakom stolar. Som 
belöning fi ck Viikinki utom beröm också en lek-
stund med sin egna leksak.

Sjöbevakningshundens liv och bestyr kan man 
följa på adressen
http://www.raja.fi /slmv/rajakoiraviikinki

På jakt efter dofterna
– sjöräddningshunden 
      Viikinki

Sjöbevakningshunden Viikinki är labrador och nästan ett år 
gammal.På grund av hundens välutvecklade luktsinne, som 
är t.o.m. hundra gånger bättre än människans, hittar Viikinki 
lätt narkotika som gömts i båtar.  Bild: Jukka-Pekka Lumilahti

Hundens luktsinne är 
hundra gånger bättre 
än människans. Det är 
Viikinkis trumf.

Labradoren Viikinki 
som föddes i april förra 
året är en mycket färsk 
nykomling i Gränsbe-
vakningsväsendets 
hundfamilj. Den bör-
jade sitt arbete på 
Finska Vikens sjöbe-
vakningssektion förra 
sommaren och den 
första tiden har gått 
i skolningens tecken. 
Sitt namn fi ck den av 
donatorn Viking Line. 



*. LP72*


