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Vene11Båt - Soome suurim paadimess
laupäev, 30 jaanuar 2010

Esinduslik ülevaade veesõidukitest ja kogu veeharrastuse maailmast. Paadid, kaatrid, jahid ja nende varustus, ala info ja
teenused, kalastustarbed ning veematka-teave.
Kui mõned viimased aastad on möödunud suhteliselt rahulikult, siis nüüd on Soome paadimessi näitusehallis taas elevust ja
möllu. Kõigist eksponeeritavatest paatidest on rohkem kui kolmandik täielikult uued, mida paadimessil varem ei ole nähtud.
Neist kaheksat näidatakse kogu Soomes esimest korda.
Rekordarv purjekaid Soome paadimessi Suurem osa messil demonstreeritavatest purjepaatidest on reisipaadid, kuhu
mahub terve seltskond veetma suvepuhkust Soome saarestikus või kogu Läänemerel. Väljapanekus on ka mitmeid algajatele
purjetajatele mõeldud sobiva suurusega paate, mille hankimine rahakotile liiga kurnavalt ei mõju.
Kõigele lisaks võib näha ka ookeanijahte. Nende suurte kaunitaride hulgas tasub tutvuda Taanis ehitatud suurepärase jahiga
Xc 38, mida saab Soomes näha esmakordselt. Samasse suurusklassi kuulub ka Eestis valminud Saare 38, mida messil
esmakordselt esitletakse. Jahi on projekteerinud Porvoos elav soomlane Kamu Stråhlmann.
Messil jätkub vaatamist ka kõige kogenumatele võistluspurjetajatele. Pietarsaaris tegutsev Finn Yachts näitab messil
esmakordselt oma kaht racer/cruiser-mudelit: Finn Flyer 34 ja Finn Flyer 36. Need jahid on varustatud kõige vajalikuga
avamereregattidel osalemiseks, kuid nende siseruumid sobivad hästi ka puhkusereisijatele. Messil demonstreeritav
suurim purjekas on seekord Horvaatia laevatehase uusim mudel Salona 41.
Tõeline saarestikumiljöö
Saarestiku-ala hallis 2, ootab külastajaid ja pakub kõike, mis on seotud Soome saarestikurahva elu ja elamustega. Kohvik
Skärgårdssmak pakub külastajatele rohkesti maitse-elamusi otse saarterahva väiketootjatelt. Saarestiku toidukultuuri
esindavas kohvikus pakutakse muu hulgas Ahvenamaa õlletehase Stallhagen jooke ning soolaseks suupisteks
lõhevõileibu. Värske rukkileib on küpsetatud Rosalas, lõhed aga püütud Rauma lähistelt.
Saarestikumiljööd aitavad luua ka suurepärased maastikufotod. Paadimessi saarestiku-alal võib näha näitust &bdquo;Maailma
kauneim saarestik&ldquo;, kus on välja pandud ülevaade loodusfotograaf Janne Gröningi imelisest, ligi 50 000 pildist
koosnevast fotoarhiivist. Nende piltide vaatamine pakub keset messimelu suurepäraselt rahustavaid hetki.
Paadimessil on võimalik osta ka kvaliteetseid käsitööesemeid nii paati kui ka koju. Saarestiku käsitöömeistrite ühisest
messistendist on võimalik hankida tarbekunstiteoseid, milles suurepäraselt ühendatud soomlaste rahvuslikud jooned, kõrge
kvaliteet ja ilu.
Basseinis sulistamist naudib kogu pere
Paadimessi programm on jaotatud kolme punkti vahel. Reisimisega seotud nõuandeid, purjetamiskogemusi ja paadisõidu
algteadmisi pakutakse programmilaval hallis nr 3 paadisõiduteema alguspunktis. Navigatsiooni- ja kalapüügiteemalisi
loenguid ning muid tunnipikkusi programme pakutakse Ballroomi loenguruumides. Halli nr 2 ujumisbasseinis aga saab
näha sukeldujate organisatsiooni PADI demonstratsioonesinemisi.
Basseinis saab proovida instruktorite juhatusel ka sukeldumisvarustust. Kogu varustus ning riietusruumid on
messikorraldajate poolt. Unustada ei tohiks ka PADI 12. veebruaril toimuvat seminari, kus käsitletakse sukeldumist
laevavrakkide juurde.
Lisaks sukeldumisele korraldatakse basseinis ka muid veespordialasid tutvustavaid üritusi. Näidatakse uusi teemakohaseid
tooteid ning Soome Merepäästeselts demonstreerib oma päästemeetodeid. Basseinis saab panna oma oskused proovile RC
purjekamudelitega.
Veel mõned väljavõtted programmist
Turvavarustust noortele ja vanadele. Õige varustus on nii mootorpaatides, kalapüügil kui ka sõudmisel turvalisuse võtmesõna.
Ükski päästevest, mis on paadis kasti põhjas, vettekukkunut ei päästa. Põhiteadmisi veeliiklusest ning päästevarustusest
pakutakse Programmilaval hallis nr 3.
Merekaardid ja elektroonilised navigatsiooniseadmed. See oli eelmise paadimessi üks kõige populaarsem programmiosa.
Pakutakse paadisõidu põhiteadmisi. Käsitletakse navigeerimist ja asukoha määramist tavalise merekaardi ning GPS-i alusel
toimivate elektrooniliste kaartide abil. Programmilaval, hallis nr 3.
Ohutusinfot paadisõiduks. Soome Merepäästeseltsi infoprogrammis korratakse seda, kuidas tegutseda vetel juhtunud
õnnetuste puhul ning kuidas oleks õnnetusi võimalik ennetada. Esitletakse Soome Merepäästeseltsi päästeteenistust Trossi
ning navigatsioonisüsteemi Sailmate. Programmilaval, hallis nr 3.
Programmi ja osalejate info leiab korraldajate kodulehelt www.venemessut.fi .
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NB! Kõik programmid on külastajatele kättesaadavad sama messipääsmega.
Vene 11 Båt Preview
Paadimess on esimest korda publikule avatud juba avapäeval, reedel, 11. veebruaril kell 15 &ndash; 19. Varem vaid
professionaalidele ja ajakirjandusele mõeldud päeval on nüüd märgitud kellaaegadel sissepääs 20-eurose piletiga.
Mess on avatud:
R 11.2. kl 10-15 kutsetega, spetsialistidele ja meediale
R 11.2. kl 15-19 Vene 11 Båt Preview
E-R 12.-20.2. kl 11-19
L-P kl 10-18
P 20.2. kl 10-17

Pääsmed messile: täiskasvanud 13 &euro;; lapsed (7-15 a), pensionärid, õpilased 9 &euro;; perepääse (kuni 2 täiskasvanut ja al
16 a lapsed) 28 &euro;. Alla 7-aastased tasuta. Alla 12-aastased pääsevad messile vaid koos täiskasvanuga.
Profexpo OÜ, Soome Messide esindaja Eestis, pakub soodsaid messipääsmeid 9 &euro; ja soovijatele ka
messikülastuspakette koos laevapiletitega. Gruppidele ka transfeer sadamast messikeskusesse.
Tel 626 1347
info@profexpo.ee
www.profexpo.ee/soomemessid
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