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Kunnostustyöt jatkuvat 
Merenkurkun saariston 
käyntikohteissa   14

Meripelastustaitokilpailujen 
voitto Keski-Suomen 
maastopelastajille  18
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  Uutiset  s. 6-21
•	 Pentti rauhala vuoden sarvipääksi

•	 Peltsin uutuuskirja antaa vinkkejä kalastukseen

•	 Pohjanlahdelle kaksi uutta satamakarttaa

•	uutuuskirja kalastaja karlssonin tarinoista ja  
sörkän salakuljettajista 

•	muovinen meremme -dokumentti on valmis

•	 Bike World kasvattaa toimintaansa 
venemarkkinoinnilla

•	 Vallisaaren ja kuninkaansaaren  
kehittäminen on alkanut

•	 suomen Purjelaivasäätiö täyttää 40 vuotta

•	 eu-hanke turvaa saimaannorpan tulevaisuutta

•	 kunnostustyöt jatkuvat merenkurkun  
saariston käyntikohteissa

•	 suomelle uusi lintulaji

•	 kaikki alle 20-vuotiaat pysyivät  
pinnalla kesä-elokuussa

•	hot Cube-sauna lämpiää yleisölle helsingissä

•	merellä on ollut vilkasta vielä syyskuussa

•	meripelastustaitokilpailujen voitto  
keski-suomen maastopelastajille

•	uusi blogi kokoaa Perämeren parhaat retkikohteet

•	 iso siika kertoo pohjoisen kalastuksen tarinoita

•	 turun Venemessut puhaltaa myötätuulta venealalle

•	 Finnlines vie nyt myös ahvenanmaalle

  s. 10

Vallisaaren ja  
Kuninkaansaaren  
kehittäminen  
on alkanut
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Kesän valokuvakilpailun 
tuloksia

  s. 42

  s. 28Finnmaster Pilot 7.0 on 
näyttävä hyötyvene 

•	näyttelijä ja ohjaaja Birgitta ulfsson viihtyy  
tammisaaren ulkosaaristossa    s. 22

•	 Finnmaster Pilot 7.0 on näyttävä hyötyvene   s. 28

•	kesän valokuvakilpailun tuloksia   s. 42

•	 saariston makuja aurajoen tuntumasta   s. 48

•	 elämää Brännskärin vanhalla kalastajatilalla   s. 54

•	 jigikalastuksen uudet tuulet     s. 62

•	metsäkauriilla menee hyvin     s. 68

Veneilyreitti  
Läntisen  
Suomenlahden  
historiallisiin  
kohteisiin  

s. 34
jussarö, raasepori
Gustavsvärn, hanko
mathildedal, salo
rosala, kemiönsaari
taalintehdas, kemiönsaari
söderlångvik, kemiönsaari
Pensar, Parainen

Saariston makuja
Aurajoen tuntumasta

  s. 48



Kuomujen  
ja purjeiden 
syyshuollosta  
ei kannata  
tinkiä  

  s. 78
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•	automatka ranskan majakoiden alkulähteille   s. 70

•	kuomujen ja purjeiden syyshuollosta  
ei kannata tinkiä      s. 78

•	 Palvelevat telakat      s. 81

•	 Palveluhakemisto      s. 82

Automatka Ranskan
majakoiden alkulähteille   s. 70


