
Talviproggista

 T
ervetuloa Venemestarin maalis–huhtikuun numeron pariin! Heti alkuun halu-

an kiittää kaikkia Helsingin venemessuilla Venemestarin osastoilla poikenneita, 

palautteenne ja vuoropuhelu kanssanne on meille arvokasta ja tärkeää.

Samalla on todettava, että tähän aikaan vuodesta itselleni on tullut tavaksi huo-

kaista helpotuksesta: rakentamisineen ja purkamisineen reilusti yli viikon mittaiseksi 

venyneet Helsingin venemessut ovat kunniakkaasti takana.

Venemessut (niin Helsingissä kuin muuallakin) ovat talven keskellä oivallinen 

adrenaliinipiikki, joka herättää odotukset tulevasta veneilykaudesta. Mikäli Helsingin 

messut jäivät syystä tai toisesta väliin, löytyy tämän lehden sivuilta katsaus näyttelyn 

uutuusantiin mielenkiintoisimpien veneiden osalta.

Näin venemessujen jälkimainingeissa riittää virtaa valmistella tulevaa veneily -

sesonkia, kun kerran talvihorroksesta on herätty. Ajankohta on otollinen saattaa lop-

puun vielä kohtuullisen suuriakin omaa venettä koskevia projekteja – vesillelaskuun 

on vielä aikaa, onneksi ja valitettavasti!

Niinpä tähänkin numeroon olemme koonneet valikoiman Venemestarin tavara-

merkkejä – käytännönläheisiä artikkeleita hyödyksi, huviksi ja veneilijän turvaksi.

Miltä tuntuisi esimerkiksi nostaa ensi kesänä itseneulottu purje mastoon tai käydä 

makuulle uusittujen – siistien ja mukavien – patjojen päälle? Tämä voi olla mahdollis-

ta sinunkin veneessäsi, pienellä vaivalla ja 

kohtuuhintaan, jo tulevana veneilykautena.

Vai odottaako ulkona pressun alla työ-

maa? Vene, joka tuntuu näissä olosuhteissa 

luotaantyöntävältä, kylmältä ja kostealta? 

Ei hätää, kerromme miten ja millä varus-

teilla olosuhteet saadaan inhimillisemmiksi 

sekä tekijä ja työkalut lämpimiksi.

Hyviä lukuhetkiä toivottaen

Venemestari
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