Vene 17 Båt
Helsingi Messikeskus
10.-19.2.2017
Lühidalt programmist
Põhja-Euroopa suurimal paadimessil Vene 17 Båt Helsingi Messikeskuses 10.-19.
veebruarini esitletakse eri suurusklassi paate. Näha saab sadu aluseid
sõudepaatidest kuni lõbusõidujahtideni. Messil on välja pandud suur valik
mootorpaate, mis sobivad suvilaranda või paadimatkadeks. Seal saab lisaks
paatidele tutvuda ka paaditarvikute ja -varustuse valikuga. Käsitletakse ka
veespordialasid, kalapüüki ja paatide korrastamist.
Eri programmisektsioonid pakuvad elamusi ja teadmisi: vahvaid jutte paadisõidust
Jahisadamas, hoogsaid demonstratsioone Uue Laine sektsioonis, haaravat kalapüüki
Rapala Kalatakuu hiigelakvaariumis ning praktilisi näpunäiteid paatide hooldamiseks
ajakirja Venemestari dokis.
Paadimessi programm on korraldaja kodulehel www.venemessut.fi
***
Purjetamismaailm ja Jahisadam
Paadimessi Purjetusmaailma ala uueneb ning 7. halli koondatakse esmakordselt kõik
purjetamisega seotud stendid. Seal saab nüüd hõlpsasti näha purjetöökodasid,
tšarterfirmasid ja purjetamisteenuseid pakkuvaid ettevõtteid, alaliitusid ja purjepaate.
Seal on Foiling Center, purjetamise asjatundjad ning selle valdkonna tuntud
esindajad. Purjetamismaailma ehitatakse 10 meetri pikkune bassein võistluste
korraldamiseks. Maitsvaid roogasid pakub restoran Blue Peter.
Jahisadama programmis käsitletakse huvitavaid teemasid kogu messi vältel. Kaasa
teevad nii Soome kui ka teiste maade asjatundjad. Programm on traditsiooniliselt
purjetamiskeskne, kuid ühtaegu käsitletakse ka mootorpaate ja nende varustust.
Uuenduseks on hoogne mereteemaline moedemonstratsioon, kus esitletakse
tuleva hooaja kõige kuumemaid trende ja elegantsemaid purjetamisrõivaid.
Paadisõidu ja purjetamise alustamise kohta on võimalik saada tähtsaid näpunäiteid
Jahisadama alalt. Teisipäeval, 14.2. toimuval naiste teemapäeval saab kuulda palju
huvitavaid lugusid edukatelt naispurjetajatelt. Kavas on ka matakapurjetamispäev
(K 15.2.), võistluspurjetamise päev (N 16.2.) ning pühapäeval, 19.2. veedetakse
aega kogu perele mõeldud teemadele pühendudes. Kõnelejate hulgas on Pata
Degerman, Ari Huusela, Tuula Tenkanen, Tuuli Petäjä-Sirén ja paljud teised. Võtame
ühendust ka Meretniemi perekonnaga, kes on juba üle poole aasta olnud
ümbermaailmareisil Sail for Good.
Tule ja kuula Soome kõige kuumemaid purjetamisuudiseid ja tee asjatundjatega juttu
muu hulgas paadimaksust, purjetamisrekorditest, olümpiapurjetamisest ja teadagi
uutest paatidest.

Neljapäeva õhtut saab pärast messi jätkata Blue
Peter Vene 17 Båt After Show´l Lauttasaaris.
Purjetajate õhtu kohta antakse lisateavet lähemal ajal.
***
Presidentidele kuulunud paadid on korda tehtud
Soome esimesed presidendid Ståhlberg, Relander ja Kallio kasutasid Naantali
Kultaranta vetel paate Kultaranta ja Kultaranta II. Turus Andose töökojas 1921.
aastal valminud Kultaranta leiti mõni aasta tagasi üllatavalt ühest rannakuurist väga
halvas seisus. Ismo Postareff on teinud ära suure töö ja korrastanud selle paadi
näitusekõlblikuks. Kultaranta II ehitati Porvoos Wileniuse laevatehases 1928. aastal.
Selle on korrastanud Aatos Erkko tellimusel Anderssoni paaditöökoda. Paat kuulub
Soome Meremuuseumi Kotka kollektsiooni.
Möödunud aasta messil näidati täieliku romuna Rootsist leitud Turu Paaditöökojas
Gilbert von Rettigile ehitatud purjekas int. 5.5 Skylark. Nüüd on see Helsingi 1952.
aasta olümpiamängudeks valminud paat täielikult restaureeritud. Stendis esitletakse
ka täielikult korrastatud Rootsis ehitatud ja tuuleklaasiga varustatud paati Forslund
aastast 1950.
***
4. halli ehitatakse koostöös ajakirjaga Venemestari Paatide teenindussasdam, mille
keskmes tegutseb Venemestari Dokk. Dokki tuuakse 1987. aasta paat Sea Ray 250
ning kaks alumiiniumpaati – Buster ja Silver.
Sea Ray oli välja pandud juba möödunud aasta messil. Siis korrastati muu hulgas
kere Gelcoat-pinnakate, võeti lahti vanad trimmiplaadid ja paigaldati uus Zipwake´i
trimmisüsteem. Tänavu töid jätkatakse ning messi vältel tehakse kolme paadi juures
korrastus- ja hooldetöid. Parandatakse puitosi ning tutvustatakse erinevaid
poleerimismeetodeid. Teenindussadama korrastusprojektide kaudu antakse
messikülastajatele abi ja uusi teadmisi paatide korrastamise kohta ning näpunäiteid
iseseisvateks hooldustöödeks. Dokis käsitletakse ka kunst-tiikpuidust teki
paigaldamist ja elektriprobleeme, õpitakse diiselmootorite hooldamist ning eri
vigastuste parandamist.
***
Uus Aalto Waterexpo on veespordiharrastajate elamusala, kus saab proovida
erinevaid alasid surfilauast aerusurfini. Tõeliselt vägev ja suur bassein võimaldab
korraldada senisest vahvamaid demonumbreid ja etteasteid. Bassein on 40 meetrit
pikk ja 15 meetrit lai. Vee sügavus on kuni 110 cm. Lisaks demonstratsioonesinemistele ja proovisõitudele korraldatakse basseinis ka veelaua- ja aerusurfilauavõistlusi. Näha saab ka sukeldumist, hõljuklaudu, kajakke, kanuusid SUP-joogat,
kalastamist aerusurfilaualt ning väikesi kalapüügipaate ja kalastusdemonstratsioone.
Võta ujumispüksid kaasa!
***

Rapala Kalatakuu hiigelakvaarium on elamus nii
suurtele kui ka väikestele kalameesteele. Akvaariumis
on 22 400 liitrit vett ja seal ujuvad Soome kalad.
Kalapüügiesitlustel saab näha kalade reageerimist
erinevatele peibutistele ja kalapüügistiilidele. Oma oskusi näitavad kogenud
kalapüügijuhendajad. Üritust juhib ka kalamehena tuntud Mikko ”Peltsi” Peltola.
***
Sailing Team Finland Symposium – laupäev, 11.2. kell 14-18, ruum 203
Soome purjetamiskoondis on võitnud 2000. aastatel 22 suurvõistluste medalit, mille
hulgas on olümpiakuld, -hõbe ja –pronks. Vähestel aladel on midagi sellist
saavutatud. Järjekordne teekond Tokyo olümpiamängudele on alanud ning koondis
jätkab oma saavutusi veelgi suuremate kogemustega ja veelgi tugevamana.
Sailing Team Finland Symposiumil osalejad saavad anda oma toetuse Soome
olümpiakoondisele. Selle toetuse eest saad kuulda ülihuvitavaid sümpoosioniettekandeid, kosutada end maitsvate suupistetega ning nautida päeva paadimessil
Vene 17 Båt. Lisades on esitatud täpsemat teavet programmi ja eri pakettide kohta.
Ürituse sissetulek kantakse maksuvabalt üle Soome purjetamiskoondisele.
Let’s sail together to Tokyo!
***
Puitpaadimeistrite ühenduse Puuveneveistäjät ry ühisel stendil on 11 vahvat
puitpaati – nii mootor- ja purjepaate kui ka jullasid. Näha saab nii uhiuusi kui ka
vanemaid, korrastatud paate. Need on pärit seitsmest paaditöökojast. Stendis on
võimalik kohtuda paadimeistritega ja saada neilt paatide kohta täpsemaid
näpunäiteid. Päramootorimuuseum toob paadimessile vähemalt saja-aastase
päramootoriga mahagonist paadi, mille päritolu on veel teadmata. Muuseum loodab,
et selle kohta saadakse infot paadimessil. Stendis saab näha ka 100 aasta vanuseid
päramootoreid.

Info, sooduspääsmed: Profexpo OÜ – Messukeskus Helsinki esindaja Eestis
Tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee/messukeskus/kalender/mp
Ahtri 12-209, Tallinn.

