


Kun asiantunteiTIU!!!i rat 

Useimmissa ompelimotssa on asian
tuntija, joka auttaa purjeiden valinnas
sa ja opastaa niiden käytössä. WB-Sail
siin on vuosien mittaan kertynyt yli
vertainen määrä maamme parhaimpia 
asiantuntijoita kaikilta purjehduksen 
osa-alueilta. Asiantuntevaa palvelua 
riittää joka asiakkaaJlemme riippumat
ta siitä, purjehtiiko optimistijollaa vai 
maksia, tai mitä tahansa muuta venettä 
siltä väliltä! 

Reima Alander Mini-Transat yksinpurjehdus Atlantin yli 
omarakentelsella Tremco-veneellä . R-veneiden ja puu
veneiden asiantuntija, jolla on runsain mitoin kilpailu
kokemusta ja tietämystä myös lMS- ja LYS-veneistä. 

Joakim Wilenius Jollapurjeiden spesialisti, 
Suomen Purjehtijaliiton valmentaja, Hollannin 
Olympiajoukkueen valmentaja Sydney 2000. 

Pehr Klndberg 25 vuoden kokemus 
purjeompelusta mm. Melges Sailsin, 
North Saiisin ja Kindberg Sailma
kersln vetäjänä .. 

Mikko Brummer WB:n perustaja ja vetäjä, purjeiden aerodynamiikan kansain
välisesti tunnustettu asiantuntija. Olympiapurjehtija, Half Ton Cup-mestaruus, 
Whitbread 89-90 Belmont Finland, Round Europe ·93 Cherbourg, Pastnet ·95 
Nicorette, 10 voittoa Gotland Runtissa, lukuisia suomenmestaruuksia. 

Otso Brummer WB-Sailsin pääsuunnittelija. Whitbread Round the 
World Race 94-95 Fazer Finland, Whitbread 89-90 Martela OF, 
avomeri MM kultaa -91 Hasse ja hopeaa -96 Rakel. Suurten 
veneiden asiantuntentumuksen lisäksi myös puuveneet 

alsee 

Mika von SvetUck WB-Sailsin nt}9:aacam. Brlalln laaja 
kokemus kaikentyyppisistä veneistä perhe· 
veneisiin niin kilpa- kuin Opaaaa purjel· 
den valinnassa kankaista leikkauksiin bdoltubtio, 25 wo
den tuomalla asiantuntemuksella. 

Bruno Brummer Yli 25 vuoden kokemus 
tarvikemyynnissä, venevälittäjänä ja Finnboatin va~uutiUIIDI 
tarkastajana. Vastaa asiakaspalvelun ohella lmclltoltölllll. 
den vlimeistelystä ja toimituksesta. 

Chris Winter 20 vuoden kokemus alalta mm. Melges 
Sai/sissä ja Shore Sailsissä Connecticutissa. Yksityyppi· 

• köliveneiden asiantuntija, joka kilpailee aktiivisesti mm. 
Louhi luokassa. 

Jali Mäkilä Kaksinkertainen olympia
purjehtija, kölivene . ja jollapurjeiden 
ylivertainen testaaja. 

Kristina Lindqvist Avomeripurjehtijoiden mo· 
nivuotisena silueerinä asiantuntija niin LYS- kuin 
JMS-luokissa. L'Oreal ja Audi TT-projektit nais· 
miehistö!Jä, purjebtivana oppaana ympäri maaiJ. 
maa K.'1fibialta Intian Valtamerelle. 
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Sankareita kaikki 
Purjehdus on koettu suuren yleisön keskuudessa 
eliittiseksi harrastukseksi. Rikkaat ihmiset kuluttavat 
joutilaita päiviään valkopurjeitten, kal)jiden venei
den ja kuohuviinin parissa. 
Samanlaista suhtautumista putjehdukseen saattoi 
havaita olympialaisten päättyessä. Olympiakullan 
voittajat Tomppe Johanson ja Jyrki Järvi saivat 
ansaitun voittojuhlan ja kaupungilta nimellisesti 
maallista mammonaa, mutta yleisurheilulajien suo
s ion tasolle pUJjehdus ei nouse koskaan. 
Puuveneily on pUijehduksen erityisilmiö. Puuvenei
den hanastajien ajatellaan olevan köyhiä idealisteja, 
joilla ei ole varaa hankkia hienoja kiiltäviä muovi
pursia. Tosiasiassa puuveneistä pidetään juuri puun 
itsensä takia. 
Uuden puuveneen hankkiminen ja ylläpitäminen ei 
ole muovivenettä kalliimpaa, mutta vanhan puu
veneklassikon ylläpitäminen vie suunnattomasti 
henkisiä ja aineellisia varoja. Toivottavasti saamme 
pikaisesti aikaan perinnevenerekisterin ja julkista tu
kea toiminnallemme. 
Me ollaan sankareita kaikki, lähes jokainen. 

Kimmo Kienanen 

Magazine on 5m-, 5.5m-, 6mR- ja 8mR-veneiden luok
kaliittojen vuosittainen julkaisu, painosmäärä 1500 kpl 
Painopaikka Askonpaino Oy 
Lönnrotinkatu 32 Helsinki 
Painopaperi Stora Enson 130 gr. matta offsetpaperi 
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Teksti Antti Kurkela 

Purjehtiminen on täyn
nä sattumuksia. Myös 
purjehtijan j a veneen 
kohtaaminen on usein 
sattumaa. 

Olin kuullut, että vanha ystäväni 
Timo Saalasti oli hommannut 

kasin. En tiennyt mikä se sellainen 
kasi oikein on ja kävin katsomassa 
sitä keväällä, kun kunnostustyöt oli
vat kiireisimmillään. Timo sanoi, että 
mennään joskus purjehtimaan, ve
neissä on aina gastipulaa. 

Hangon Regatta oli tulossa. Gas
tipula vaivasi myös Teekkaripurjeh
tijoita ja olin joutunut siirtämään 
Triplessiä Helsingistä Hankoon. 
Päästyäni Hankoon katsoin juna-ai
kataulut valmiiksi palatakseni Helsin
kiin. Olin ajatellut lähteä viimeisellä 
junalla, niin ehtisimme syödä rau
hassa magazineravintolassa. 

Olin havainnutjoitakin puuveneitä 
laiturissa ja mieleeni tuli Timon vene. 
Mahtaisivatko ne olla täällä. Soitin 
Timolle ja paikallistimme itsemme 
samaan satamaan. Timo huitoi "kor
keimpien mastojen luona sulava
linjaisen veneen peräkannella" ja 
minä huidoin terassilta. "Ai sä oot 
Hangossa, meiJJä onkin gastipulaa 
huomisessa kisalähdöissä. pääsetkö 
huomenna?" Sanoin harkitsevani 
päänman ajan ja tulevani sitten kat
somaan venertä, jota en ollut kos
kaan vedessä nähnyt. 

Menin siis tutustumaan veneen 
toiseen omistajaan Hannu Pohjanpa
loon ja muuhun miehistöön. Lupasin 
kiskoa köysistä vauhdilla ohjeiden 
mukaan ja siirtää huomattavaa siir
rettävää painolastiani nopeasti. Kau
pat tuli, kun oli sovittu, että tulevan 
gastin epäpätevyys on täysin tilaajan 
vastuulla. 

Ensimmäiset kisat 
Säät vaihtelivat leppoisasta aika ko
vaankin keliin ja tu li huomattua, että 
isossa veneessä on välillä isoja voi
mia. Toisaalta voiman ja matkan vuo
rovaikutuksen huomasi hyvin, kun 
kiskoi sisään viisitoista metliä köyt
tä jiipissä. Ensimmäisen päivän jäl
keen huomasin, että hauskateivät ole 
pelkkää hienoste lua, silHi päivän mit
taan köyttä kulki melkoinen matka 
käsieni kautta. 

Suhtautumiseni kisailuun oli si
nänsä täysin väärä, edes puJjehduski
soibin ilmeisen olennaisesti kuuluva 
huutaminen ei suuremmin haitannut 
nautiskeluani. Nauriskelin auringos
ta ja tuulesta sekä maisemista ja 
ihailin veneen kaunista puutyötä. Kil
pakumppanitkin olivat linjakkaam
pia kuin missikisoissa. Varsinkaan 
kun en itse niissä kilpaile, ja jos tar-

kastellaan kolmekymmenluvun mal
leja tänään. 

Veneen käytös osoittautui huo
mattavasti sivistyneemmäksi kuin 
minkään aikaisemman veneen, millä 
olin liikkunut. Vene liikkui kaikissa 
olosuhteissa pehmeästi, käännökset 
sujuivat päättäväisesti ja kokoon näh
den ketterästi. Kyseessä on kuitenkin 
linja-auton kokoinen jamtton laite. 
Kaikkein hämmästyttävintä olikin 
aluksi katsoa laituriin tuloa: purjeet 
lasketaan sata metriä ennen laituria 
ja vene tulee kölipainollaan perille, 
lopussa jarrutus poij usta käsi voimin. 
Näin kesän jälkeen se ei tunnu enää 
niin kovin ihmeelliseltä, kun on itse
kin päässyt jo jarru IIe. 

Sehän tällaisessa pmjeilla liikku
vassa purjeveneessä yleensä on, että 
rantautumisen on onnistuttava ker
ralla. Tässä auttaa tietenkin se, että 
ennen kaikki oli niin hyvin: pitkä 
köli, joka pitää veneen hallinnassa 
myös ptujeilla rantautuessa ja pitää 
veneen suuntavakaana. Voi olla, että 
se vähän hidastaa menoa, mutta tuo 
se toisaalta siihen tiettyä vakautta, 
vanhat kasit ei ole sanottavammin 
esimerkiksi broutsailleet. 

Tuli siis purjehdittua regatta. Se 
oli aika paljon enemmän kuin olin 
ajatellut keväällä käydessäni veneel
lä. Ajattelin nimittäin, että olisi kiva 
käydä joskus vaikka iltapur:jehduk
sella. Ja jatkoa seurasi Maarianha
minan regatassa ja Helsingin seudun 
puuvenekisoissa. 

Matkapurjehdusta 
Maarianhaminasta takaisinpäin vene 
kärsi taas akuuttia gastipu laa ja jou
duin uhrautumaan siirtomiehistöksi 
Pohjanpalon perheelle. Muuten vene 
olisi jäänyt sinne. 

Tuuli oli tietenkin viimekesäiseen 
tapaansa jokseenkin koko ajan nava
kasti idästä ja vettäkin sateli varsin 
usein, joten matka oli enemmän hy
vää purjehdushatjoitusta kuin pais
tattelua. Luoviminen on kuitenkin 
enemmän itsekidutusta e li pUijeh
dusurheilua kuin esimerkiksi leppeä 
slööri . Kun Hannu keskittyi ohjaa
miseen, j äi minun osalleni navigointi 
ja purjeiden hoitaminenkin pääsään
töisesti. Hyvää harjoitusta ja kävihän 
se jopa kuntoilusta. Pmjeista puhut
taessa koolla on väliä. 

Saaristoreiteillä Sagilta esiintyi 
edukseen. Se nousee uskomattoman 
hyvin tuuleen ja kasille tyypillisesti 
aika hyviä koukkauksia voi tehdä 
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ihan kölipainollakin. Saaristossa kun tuo rei
tinvalinta ei ole ollenkaan niin vapaavalintaisia 
kuin ratak.isoissa. Kun vene suunnitellaan nyky
ään kelloa vastaan ajavaksi kilpaveneeksi, niistä 
tietenkin tulee surfaavia ja leijamaisia. Tuntuu 
kuitenkin että luoviominaisuudet ovat kaikkein 
tärkeimmät, kyllä vene yleensä liikkuu tarpeeksi 
lujaa muihin suuntiin. Kasi nouseekin tarvitta
essa hyvin korkealle tuuleen mutta häviää tietys
ti VMG:ssä vastaavan kokoisille nykyraasereille 
Saaristossa mukava havainto oli myös se, että 
mastossakin on sen verran pituutta, että tuulta 
löytyy usein saarten yläpuolelta. 

Yhä enemmän täytyi ihailla metmeiden polvi
en suunnittelijoiden taitoja. Kyllä silloinkin on 
osattu, vaikka Sagittan rakentamisen jälkeen 
tietämys on tietenkin karttunut. Tämä vene 
on rakennettu vain nopeus mielessä, kaikki jou
tava putjehdukseen liittymätön on karsittu pois. 
Nopeuden lisäksi tällainen ehdoton suunnitte
luperiaate vaikutti siihen aikaan myönteisesti 
kauneusarvoihin. 

Matkailumielessä Sagittan koko ja sen tarjo
amat mukavuudet eivät ole oikein nykymittapuun 
mukaan' tasapainossa. Mukana on syytä olla ret
keilymieltä, vaikka tilaa sinänsä on. Kyllä ma
honkirallilla on sittenkin mukavampi nukkua kuin 
muovikaukalossa. 

Joukkueurheilua 
Tämä oli Sagittan ensinunäinen kausi sen uuden 
rehabilitoidun elämän aikana, joten sekä venettä 
että miehistöä säädetään. Kasin kuuden - seitse
män hengen rniehistössä on erinomainen mahdol
lisuus opetella putjehdusta, koska suuri miehistö 
mahdollistaa muutaman oppipojan mukanaolon, 
ilman että purjehdus pahemmin kärsii. PUJjeh
duksessa on kiitmostavaa nimenomaan tuo oppi
misen ilo, sillä viimeistään luonto näyttää, kuka 
tuulet oikein hallitsee. 

Joukkueurheilussa joukkue koostuu yleensä 
taidoiltaan erilaisista yksilöistä, jotka muodos
tavat joukkueen. Joukkueessa saa venyä epäi n
himillisen upeisiin suori tuksiin mutta toisaalta 
saa myös epäonnistua, kunhan yrittää parhaansa. 
Vaikka meno onkin ollut ki lpailuhenkistä, on ve
neessä säilynyt yhteisymmärrys. Porukka ei siis 
ole tuntunut koostuvan seitsemästä yksinpUJjeh
tijasta. 

Niinpä niin, viime vuoden putjehdukset ylit
tivät villeimmätkin odotuksen.i niin laaduJlisesti 
kuin määrällisestikin. Lomastressiä välttääkseni 
olin keväällä suunnitellut että pidän tarvittaessa 
vapaata, jos on hyvät ilmat tai hyviä putjehdus
keikkoja. Säiden takia e i tarvinnut lomia pitää. 
Ensi kesän ohjelmakin alkaa olla jo aika hyvin 
hahmoteltu, kilpailukalenteri tuli Sagittan mie
histölistan sähköpostissa tänään. 

Sagittan miehistö linjaruokailussa 
Hangossa. Laivakokin virka lankeaa kuin 
luonnostaan eniten kokin näköiselle 
henkilölle. 





audesta puuhun 
Teksti Kimmo Kienanen 
Kuvat Anssi Kienanen 

Venepuusepän ammattikou
lutukseen hakeutuu vuosit
tain ihmisiä huolimatta alan 
heikosta palkkauksesta ja 
epävarmasta työtilanteesta 
sekä usein kylmistä työ
olosuhteista talvipakkasilla. 
Janne Pettersson tietää am
matinvalinnan syyt. 

T apaamme Janne Peterssonin hä
nen nykyisestä työpaikastaan 

puusepänlinjan johtavana opettajana 
Sovinto ry:n Vaihtoehtoisessa Am
mattikoulussa. Janne valmistui ve
neveistäjäksi Haminan veneenveisto 
linjalta vuonna -98 mutta on vuodesta 
-94 lähtien kOI:jannut lukemattomia 
veneklassikoita. Lopullinen valmis
tuminen venähtikin runsaitten Lyö
tehtävien vuoksi. Oma yritys on tällä 
hetkellä Helsingin He1ttoniemessä, 
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mutta nykyinen opetustyö vie arki
sin ajan tarkkaan. Omia venehommia 
tehdään vapaa-ajalla viikonloppui
sin. 

Sovinto ry 
Varatuomari Hannu Ahti perusti 
kahdeksankymmenluvulla ammatti
koulun normaalista koulunkäynnistä 
syystä tai toisesta syrjäytyneille nuo
rille. Hän oivalsi, että ilman kou
lutusta nuoret syrjäytyvät helposti 
yhteiskunnasta. Aluksi toiminta lähti 
käyntiin autopeltiseppälinjalla ja sil
loinen toiminta-ajatus olikin: "Älä 
varasta vaan korjaa itsellesi oma au
to". 

Yhdeksänkymmenluvun alussa 
koulu sai virallisen statuksen ja sen 
jälkeen opetustoiminta on laajentunut 
muille aloille. joista puusepänkoulu
tus on yksi merkittävä. Oppilasaines
kin on muuttunut tuona aikana paljon 

ja nykyisin kouluun hakeutuu kai
kenikäisiä ja usein muista ammateis
ta. Noin puolet oppilaista opiskelee 
10 kuukauden työttömyyskurssilla. 
jonka jälkeen osa hakeutuu jatko-
opintoihin muualle. Loput oppilaista 
on oppisopimuskoulutuksessa (ve
neenrakentaja, puuseppä). 

"Osa oppilaista on hyvinkin lah
jakkaita ja heillä on hyvät tulevai
suuden näkymät edessään", selittäa 
Janne oppilaistaan. 

Koululla on käytössään viimeisen 
päälle puutyökoneet,joista tavallinen 
yksityisyrittäjä vain unelmoi. Koneit
ten tulee kestää vuosikaudet kulutta
vaa käyttöä, joten investointi laatuun 
on pitkän päUIIe edullisempaa ja tie
tenkin motivoivampaa. Materiaalit 
voidaan valmistaa alusta loppuun as
ti itse koulun koneilla. 

Venepuusepän linjalla tehdään 
perinteistä soutuvenettä ja kahta 



britti läistyyppistä purje/perämootto
ri venettä. Lisäksi vaimi~tuu puuri
moista koottu kanootti . Puurimat on 
valmistettu erityiseen muotoonsa it
se ja kourumainen sauma viimeistel
ty jyrsimellä. 

'"Ensimmäinen kuukausi kun.sin 
alettua kuluu oppilailta kuin sumus
sa venepiirustuksia tutkiessa ja kaa
ria valmistettaessa, kunnes yhtäkkiä 
veneen muodon hahmottuessa oival
letaan mistä on kysymys", kertoo 
Janne. 

Viitosista kaseihin 
Janncn käsien kautta on moni met
rivene saanut uuden elämän. Yksi
tyisyrittäjänä vaativissa korjauk ... issa 
on oppinut arvostamaan Haminan 
koulutusaikaa. Kou luaikana oli vä
liin vaikea sisäistää kaikkea opetuk
sen alueita, mutta myöhemmin Janne 
on moneen kertaan kiitellyt opetuk
sen monipuolisuutta. Kustannuslas-

kenta saattaa tuntua turhalta laj il ta 
nuorelta opiskelijalta, mutta kun en
simmäisen kerran joutuu antamaan 
tarjouksen suuresta urakasta asiak
kaalle, joutuvat opit kovalle koetuk
selle. Aliarvioidulla tuntimäärällä tai 
työn vaikeuden väärällä arvioinoilla 
urakkajoko menee puihin tai toiselle 
tekijälle. 

Töitä on kuitenkin rii ttänyt puu
venepuolella hyvin. Venepuuseppiä 
on Helsingin seudulla vähänluisesti 
ja veneitä ja korjattavaa on paljon. 
Kuituveneitten sisustukseen onkin 
jokseenkin turha etsiU tekijää ja muo
viputkat onkin paras teettää muualla. 
Helsingin eteläpuoli onkin muodos
tunut suosituhi ja edu lli..,eksi paikak
si muovipulkkien sisustamisessa. 

Jannen viimeisin työnäyte on kuu
tonen Fridolinin kyljen korjaaminen. 
Fritsuhan kaatui viime kaudella tela
kalla kelkan sivutuen pettäessä. Vene 
kaatui sivutuen päälle ja siihen koh-

taan muodostu i usean laudan mittai
nen reikä. Kuusi kaarta vaihdettiin 
ensin vauriokohtaan, jonka jälkeen 
päästiin purkamaan laudoitusta. Jat
kosaumat jouduttiin luonnollisesti 
levittämäUn laajalle vauriokohdan ul
kopuolelle. Lopulta reikä oli leveim
millään toista metriä. 

"'htuessani punkan reunalla ja kat
soessa reiästä avautuvaa laajaa mai
semaa tuntui hieman hurjalta'", kertoo 
Janne. Onneksi tunne hävisi hetke!.
sä ja työ valmistui aikataulussa kuu
kauden puurtamisen jälkeen. 

Janncn mielestä vanhat puuve
neklassikot ja niiden entisöinti ja 
korjaaminen ovat antoisinta työtä 
puusepällc. Toisaalta taas nykyises
sä opetustoimessa hän joutuu käyttä
mään osaamisensa uudisrakenteissa. 
Uusien puuvcneittcn rakentaminen 
keskittyykin pääasiallisesti ammatti 
koulu ihin. Kunhanjoku innostuisi te
kemään R-vcnccn uudisrakenteen ... 

Jannan nykyinen työpaikka on Helsingin Roihupellossa Vaihtoehtoisessa Ammattikoulussa. 
Puusepäksi valmistuva Tuomo Anisimaa työstää sorvlssa vanerista aihiota. Onko tästä tulossa uusi vinssi 
Spinxhiln? 
Petri Ulmanen oli edellisessä ammatissaan autoalalla. Nyt on saabit vaihtuneet haapioon. 
Kanootin kyljet muodostuvat rlmoista. Veneen oikealla puolella Jannen valvovan silmän alla työskentelevät 
Markus Haaranen ja likka Tuominen. 
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The Great Eights 
lahlleksikol kouissa kansissa 
Timo Saalasti 

Kun ystäväni John Lammerts Van Bueren -
ystävien kesken John LVB- kertoi kirjoit
tavansa kirjan kaseista, olin hämmästynyt. 
Kun hän kertoi, että hänen on kustantajan 
vaatimuksesta saatava koko kirja tehdyksi 
alle puolessa vuodessa, olin vielä hämmäs
tyneempi. Kun näin upean kirjan ensi kertaa 
Hangon regatassa viime kesänä, ei hämmäs
tykselläni ollut enää rajoja. 

John on maailmalla leviävän kasi
innostuksen nykyinen primus mo

tor. Perustan tälle kehitykselle loivat 
mm. kansainvälisen kasi liiton pitkä
aikainen puheenjohtaja Joni 1-Iertell 
ja monet muut, jotka j aksoivat pitää 
luokkaa hengissä, ennen kuin puuve
neet tulivat taas uudestaan suosioon. 
Tämän työn seurauksena John on on
nistunut tekemään kaseista todelli
sen muoti-ilmiön. Hän perusti oman 
kasiarkiston ja on kerännyt hyl
lymetreittäin kasihistoriaa kotitalon
sa vanhaan kassaholviin. Tämän 
seurauksena vanhoista kaseista tuli 
ikäänkuin merkkitavaraa. Hänen an
siostaan maailman monet merkki
henkilöt ovat kiinnostuneet kaseista 
ja kymmeniä kaseja on päätetty kor
jata tai rakentaa uudelleen. Johnin 
mukaan juuri nyt tärkeintä on, että 
vanhat veneet eivät enää mene hel
lapuiksi, vaan että ne laitetaan kun
toon. Ajan mukana veneet kyllä sitten 
hakeutuvat sellaisi lle omistaji lle, jot
ka niitä osaavat oikein arvostaa. The 
Great Eights-ki1ja kertoo asioistajuu
ri tämän muoti-ilmiön hengessä. 

Ehkä juuri tästä syystä kitja jakaa 
lukijat helposti kahtia. Kun ruotsa-
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laiskasi Tamaran kippari sai kil:jan 
käteensä, hän sanoi: "Tässä sanotaan 
että kaseja omistavat rikkaat ja aristo
kl'aatit. Minä olen tavallinen plltjehti
ja, joka rakastaa kauniita veneitä. En 
tiedä, haluanko, että minut ja veneeni 
samaistetaan tämän kitjan veneilijöi
hin ja veneisiin". Toisaalta valtaosa 
kirjan nähneistä ihastuu siihen ikihy
väksi, sillä kitja on näyttävä, siinä on 
paljonuutta asiaa jopa vanho.ille kasi
konkareilleja siinä on monia lennok
kaita tarinoita talvi-iltojen iloksi. Itse 
haluaisin kitjaa arvostettavan hie
man etäisyyttä ottaen: PitlW muistaa, 
että täl läistä kitjaa ei voida tehdä 
vain puuveneharrastajia tai kahdek
sikkohistorioitsijoita varten. Kirjan 
kohderyhmänä ovat kaikki klassisis
ta veneistä kiinnostuneet, niin suo
lavesi- kuin nojatuoliputjehtijatkin. 
Kun tämän muistaa, on helppo huo
mata miten onnistunut teos oikeas
taan on. Samalla tavalla on helppo 
perustella, miksi kitjassa on j oitain 
Johnin muissa yhteyksissä julkaistu
ja, sinänsä aivan erinomaisia teks
tejä. Ki1jaa ei voi sen omintakeisen 
k.eveän tyylin takia pitää varsinaises
ti tiukkapipoisena pUJjehdushistori
allisena teoksena, mutta rnielcsWni ei 

kirjaa ole sellaiseksi tarkoitettukaan 
ja hyvä niin! 

John käy ensiksi läpi metrisään
nön synnyn ja eri metriluokat Näin 
asiaan vihkiytymälön lukija sopivasti 
sisäänajetaan aiheeseen. Sitten käy
dään läpi eri aikakausina voimassa 
olleet kasisäännöt ja kustakin sään
nöstä esitellään muutama esimerkki
vene. Esimerkkiveneet on valittu niin, 
että samalla käydään läpi tärkeim
mät veneitä piirtäneet suunnittelijat, 
valovoimaisimmat kilpapurjehtijat ja 
kaikki elityisen hyvin menestyneet 
veneet. 

Seuraavaksi selvitetään mikä on 
Lloyds Register of Yachts ja miten 
se liittyy metriveneisiin. Tämä kohta 
on sikäli antoisa, että siitä käy hyvin 
ilmi, miksi Lloyclsin rakennemäärä
ysten noudattaminen on tärkeää. Vie
läkin enemmän olisi voinut korostaa. 
että sen lisäksi, e ttä veneitä restauroi
dessa täytyy aina noudattaa Lloyd
s in rakennemääräyks iä, tulisi vanhan 
veneen omistajan myös pitäytyä al-



kuperäisissä rakenteissa, eikä veneen 
rakennetapaa saisi muuttaa. Tippa 
tulee silmään kun katsoo netistä 
esimerkiksi ranskalaisten "entisöin
tiprojekteja" joissa kasien rautakaa
ret on korvattu puisilla, jolloin koko 
veneen luonne muuttuu . 

Lopuksi seuraa hämmästyttävän 
hieno osuus, jossa valokuvin ja teks
tei n selitetään kuinka 8mR Iskareen 
rakennettiin Ruotsissa vuonna 1939. 
Veneenrakentaja Bengt Plym valo
kuvasi koko rakentamisprosessin ja 
ki1:joitti siitä artikkelin Nordens Bå
tar-lehteen. Ki1jassa on artikkelin 
vapaa käännös sopivasti kommentoi
tuna. Tuon ajan työn korkea laan1 
nllee hyvin esille. Kaikki tehdään 
pil kulleen oikein. Käsiruuvipräsillä 
työskennelleen rautakaru·en taivutta
jan ammattitaitoa osaaJl ainakin aivan 
erityi sesti kunnioittaa väännettyäni 
itse hydrauliprässillä hyvin vaihtele
va lla menestyksellä 23 paria kaaria. 
Iskareen on Sparkman&Stephensin 
suunnittelema vene, ja kun Rod 
Stephens ruli tarkastamaan työtä, hän 
saattoi vain lausua: "Tämä ei ole ta
vallinen vene, tämä on rakennettu 
kuin viulu". 

Liitteenä on kaikkien merkittä
vimpien kahdeksikkoregattojen aika
kirjat sekä kasirekisteri. Rekisteristä 
löytyvät ikäjäJjestyksessä listattuina 
kaikki rakennetut kasit, joista on jo
tain tietoa. Rekisteristä on hauska 
katsella tuttuja ja tuntemattomia ve
neitä, sillä siinä mai nitaan veneen 
niin ensimmäinen kuin nykyinenkin 
nimi , jolloin nykyisiä nimiä on hel
pompi yhdistää vaikkapa Uffa Foxi n 
kirjojen veneisiin. Suomalaisten osal
le on sattunut pieni iloinen virhe, 
kasi nimeltä Örn pllljehtii kitjan mu
kaan edelleen Helsingin vesillä. Jos
pa tämä olisi vaikka enne, eihän näin 
hienoon kiJjaan präntätty teksti voi 
kokonaan olla tarua? 

1 

' ' ' ' ' ' ' ' 

• IUa....,..,au. 
I'HI .. ..... .. , Y\W in•hi..h 
thr llb• ...... ., ... ... ..... 
b ... '"", , .. 1ft "" fvuii.M1 
~, .. .,...,_.. 
..,d ... .... ,_ 
........ ~"t·~t, 
\'lftm:uo\'•111•1~·J 

Hnlj .. ,,., 

D 
il i 
1· 

1 
1 

1 

' ' 1 
1 

-... ___ ....... ' 
, , 

f,ll,hlllol 

The ·n,ir<.l lntcrnational Rule 
1934-2000 

4 ...... .... 
}1'3') lbr ..... ~ .... chM\Jr 
~-........ ihr _,. 
<:-.191:\~bl 
., __ '"""''C'..vto.-dt 

TII F. PIR~T R ULF. 

I • U..-(,+~d+l i \~-t'~ H 

1'ht• l'llll' l lldll(it-S dM.- ";•tcrtlr~ k•n,uht, 
lh~· ''l.I II'IU~· I~.1U1 , tht• fft'l• hcul'\1 ll,,. 
J(lnh ,u-. l lh~· .,,,II .111. . .1 

1'""''"''l'f-(,j,.,..,., • 
.••. ul o.ll't'ftr'' 

' 1 

Mauazlne 11 







Italian leudossa ilmas
tossa talvehtinut Chaje 3 
toi klassisten 5. 5-metris
ten Euroopan 
mestaruuden Suomeen. 

Matti Muoniovaara 

Edellisenä syksynä olimme jättä
neet veneemme Kandoo ja Cha

je 3 Yacht Club ltalianon pihaan 
odottamaan seuraavan kevään Eu
roopanmestaruuskilpa iluja Genovas
sa. Viimeinen havainto Chajesta oli 
intcrnetissä YCl :n kotisivulta, jossa 
tuttu vene oli eräissä kuvissa taustal
la. 

Huhtikuun 17. päivänä lähdimme 
autolla Italiaan. Poikkesimme Kö
piksessä, josta noudimme isoptujeen 
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Northin pwjeompelimosta. Olimme 
luvanneet toimittaa uuden put:jeen 
australia la iselle Gordon lngatelle. 
Sieltä jatkoimme matkaa Flens
burgiin, josta haimme paJuukulje
tuksessa tm·vitsemammc trailerin. 
Olimme vihdoin 20.4. perillä Ge
novassa puolilta pa1v111. Siellä 
eksyttiin keskustaan trailerin kanssa 
ja poliis ien opastuksell a löydeuiin 
satamaan Yacht C lub ltalianoon. 
Klubi sijaitsee satama-alueella 
porttien sisäpuolella. Klubirakennuk
sen yläpuolella kulkee kammottava 
mootton11e "sopraelevata", joten 
suurstadin meteliä ja lyriikkaa sieltä 
löytyi. 

Löysimme Chajc 3:n vajasta ja 
siirsimme sen trailerin päälle siirtoa 
varten Santa Margheritaan Ligureen , 

30 kilometriä etelän suuntaan Ligu
ri an rannikkoa pitkin. Veneellemme 
e i ollut ehditty tehdä minkäänlaista 
kevätkunnostusta. Pienen ehostuksen 
ja pesun jälkeen vene näytti jo 
tyydyttävältä. Maalit pohj assa olivat 
pysyneet hyvin kiinni eikä minkään
laista lohkeilua näkynyt. Se taisi 
johtua talven lämpimästä ilmastosta, 
jolloin puussa oleva vesi e i pääse 
jäätymäänja työntämään maalia ulos 
vielä kosteista paikoista. 

Seuraavana päivänä veimme Kan
doon ja Chaje 3:n rantatietä pitkin 
Santa Margheritaan perinte istä pai
kallista kevätkilpai lua varten. Tie oli 
v~ilillä hyvin kapea, ja vuoreminteen 
serpentiineissä piti olla tarkkana. Lo
pulta pääsimme Portofinon vuoren 
kupeel lejosta avautui kaun is n~ikymä 



Pääsiäispupu. Näkymä Santa Margheritan satamaan ja Golfo del Tigulliolle. Suomalaisten kisaseurue 
Santa Margheritan rantakahvilassa. 

alhaalla olevaan kaupunkiin ja Tigul 
lion lahdelle, missä ensimmäiset pur
jehdukset tulivat tapahtumaan. Il la lla 
myöhään löysimme rantaravintola da 
Beppestä tutut englantilaiset ja aust
ralialaiset. He olivat purjehtineet ve
neensä Genovasta tänne. mutta tuuli 
o li kuitenkin loppunut Portofinossa 
ja veneet olivatjääneet yöksi s inne. 

111 Coppa Guido Prina Santa 
Margherita Ligure :t. ... 
Laitlllilla tapasiuune uu- ~~
den kilpakumppanimme 
Francesco Zucchin. Hänellä oli 
5.5-klassikko Voloira lll. Arvuutte
lin , että vene on Huntin suunnille
lema, mikä o li oikein arvattu. Tämä 
vene oli sama, jonka olin n ~ihnyt 

edellisenä syksynä YC I:n laiturissa 
ilman mastoa. Vene on rakennettu 
samoilla piirustuksilla kuin Vatorilla 
1964 rakennetut Caro 6, Ylliam 16 
ja Xolotl. Tämän veneen rakennutti 
Francescon isä Franco. Veneen kat
kennut puumasto oli korjattu ja se 
näytti kuin uudelta. 

Veneemme si.inettiin ponttaoniin 
Dalgran viereen aallonm urtaj an taak
se. Välimerellä veneet kiinn itetään 
yleensä perä laituriin. Poijuja e i o le, 
vaan laiturista menee köysi painoki
veen. Köysi kalastetaan ylös ja ase
tetaan keulahelaan, jonka pitää olla 
avoin klyyssi eikä rengas kuten meil
lä oli . 

Dalgra oli talvehtinut Portofi noss
sa. Om istajia ei näkynyt, mutta 
tapasimme Carpanedat seuraavana 
päivänä. Sataman rantaan o li te la
koitu iso siniseksi maalattu ketsi ni
meltään Marjatta. Vene o li a lkuaan 
suomalai nen Jarl Lindblomin suun-

nittelema, ja sen rakennutti Turussa 
eräs Ahlströmin suvun jäsen. Vuon
na 1943 se oli suurin Suomessa ra
kennettu purjevene. 

Chaje oli ravistunut edellisen syk
syn auringonpaisteessa. kun se oli 
ollut ulkona pari kuukautta Yacbt 
Club Jtalianossa. Aam ulla tultiin San
ta Margheritaan ja jännitettiin, onko 
vene vielä pinnall a. Tänään olisi kau
den ensimmäinen ki lpai lu , johon oli 
ilmoittautunut II venettä. Mukana 
oli 5 klassikkoa: Volou·a Ill. vanha 
tuttu Dalgra TII, Twi ns Vill, Grifone 
ja Chaje 3. Moderneja oli kuusi: Kan
doo. Addam-Addam, Salamander 5, 
Joker 8, Micllife Crisis 2 ja Skylla 4. 

Kun lähdimme ulos Golfo Tigul
lio lle, nostimme purjeet ylös en
simmäisen kerran koko kautena. 
Edellisenä päivänä o li tuullut kovem
paa jossain ulkona, ja lahdella oli 
melkoinen ristiaallokko. Ensimmäi
sessä lähdössä olimme klassikkojen 
toinen, mutta meidät hylättiin varas
lähdön takia. Dalgra oli ensimmäi
nen klassikko. Lähdön ensimmäinen 
o li Jonathan Jansonin Salamander 5 
ja toisena o li Jussi Gullichsenin Kan
doo. 

Tuuli o li heikko ja heitteli koko 
ajan myös oli va ikea saada vene 
vauhtiin ristiaallokossa. Varsinkin 
spinnun pitäminen vedossa heilumi
sen takia oli vaikeata. Ainoa tapa 
saada spinnu rauhalliseksi oli leikata 
paljon jolloin veneen vauhti rauhoit
ti sen liikkeet. Muuten o li tulla hul
luksi tällä lahde lla. Tigullion lahtea 
kutsutaan myös hu ll ujen tai turhien 
ihmisten lahdeksi. 

Ko lmannessa ki lpailussa o li eri
koinen loppu. Otimme Dalgraa kiinni 

viimeisellä lenssillä , kun se pysähtyi 
moottoriveneen peräaaltoon. Gianni 
huusi kovalla äänellä veneelle: "mat
tiiiiiii!". Me ihmettelimme, että mitä 
se siellä huute lee. Alamerkillä olim
me aivan peräpei lissä kiinni ja oli 
vain muutama sata metri ä maaliin. 
Pystyimme aalloissa ajamaan ylem
mäs kuin Ma~inan Dalgra ja pi an 
o li mme melkein rinnalla ja löimme 
maali li njaa kohti, kun Grifonc uhkasi 
jo takaa. Olimme viisi senttiä ennen 
Dalgraa maali sa. mutta puoli metriä 
ennen maali linjaa ampui lautakunta 
kilpailun poikki kun määräaika en
simmäisen veneen maaliintulosta oli 
kulunut umpeen. Meidät oli hylätty. 
Siitä nostettiin kova mekkala, mutta 
se ei auttanut. 

Salamanderin siipiperäsin toimi 
hyvin tässä ehopissa. Ju ssi Gullich
sen o li huomannut Sprecherin lähet
tämät sveitsiläiset Joke1issa ja kehui 
heitä, kun he pUijehtivat niin hyvin. 

Vasta viimeisessä lähdössä osa
simme lahden oikut jo jotenkuten. 
Pmitöski lpai lussa olinune jo toinen 
klassikoista, kun Chaje alkoi vih
doinkin ku lkea normaalisti. 

Koko kilpailun voitti Jonathan 
Janson Salamanderilla ja Juss i Gul 
lichsenin Kandoo oli toinen. Klassi
kot voitti Francesco Zucchi Voilora 
Jll :lla, toisena oli Marina Pen ot Dal
gralla. Kyseessä oli kauden ensim
mäinen plll:jehdus e ikä Chajen tulos 
ollut mainittava. Paljon jäi paran
tarnisen varaa Genovan EM-kilpai
luun. Yleensä esikisan voittaja e i 
voita mestaruutta, joten otimme lun
kisti asian. 
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Euroopan mestaruus ~ 
Genovassa ~~ 

26. 7. kello 10 maissa lähdettiin hi
naamaan yhtätoista venettä Geno
vaan. Meri oli aivan tyyni, joten 
hinaus oli paikallaan. Matias oli Jus
sin gastina ja Uula Chajessa minun 
kanssani. Ensin kiersinune Portofi
non niemen ja suuntasimme kohti 
Genovaa, joka häämötti koko ajan 
edessämme. Rei tin varrelle osuivat 
San Fruttuoson luostari, Camogli, 
Recco, Polanesi, Sori, Pieve Ligure, 
Nervi, Lido d' Albaro (jonka edessä 
pmjehdimme seuraavan kilpailun) ja 
lopulta 30 kilometrin j a 4 tunnin hi
nauksenjälkeen Genovan valtava sa
tama. 

Eräänä aamuna tu!iJ1m1e veneille 
j a huomasimme, että veneiden kannet 
olivat keltaiset. Selitys oli yks inker
tainen. Saharassa Välimeren toisella 
puolella oli ollut hiekkamyrsky ja 
sama hiekka oli edellisenä yönä tul
lut alas kasteen mukana. Mm. tästä 
syystä jahtien kansia jynssätään jat
kuvasti, toinen syy j ynssäämiseen on 
myös tietysti kaupungin likainen il
ma. Senkin huomasi hyvin kun meni 
ulos merelle. Kaupungin yläpuolelta 
merelle tullut likavana peitti koko 
sataman näkyvistä kunnes 'sirocco' 
puhals i likaisen ilman maihin. Ei ole 
mikään ihme, että hienoinunat jahdit 
ovatkin usein 'sede estivossa' Porto-
11nossa tai muilla pienillä Ligurian 
ri vieran paikkakunnilla. 

Kävimme ulkona Jokerilla Tho
maksen ja Felixin kanssa treenaa
massa. Ei juuti tuullut, olimme vain 
puoli tuntia enunekä päässeet sata
ma-allasta pidemmälle. Yenettämme 
rakennettiin koko ajan- olihan tämä 
kevätkunnostuksen aikaa. Suomessa 
kaverit eivät varmaan olleet raotta
neetkaan pressujaan vielä. 

Ensimmäisen kilpailuun lähdettiin 
klo 10. Tuuli oikutteli. Aamulla tuu
li oli vielä pohjoisessa ja alkoi maan 
lämmetessä hitaasti kääntyä merelle. 
Tällä kertaa tuuli oli kuitenkin niin 
heikko, että päivän kilpailu peruutet
tiin 4 tunnin odottelun jälkeen. 

Seuraavana päivänä starttasinune 
linjan oikeasta päästä hyvin heikossa 
tuulessa. Olimme hieman myöhässä 
eikä vene kulkenut mihinkään. Pur-
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jehtijalegenda Agostino Straulinon 
Tokion olympia-viitonen ja vuoden 
1965 maailmanmestari Grifone me
nivät ohitse ja aloimme jäädä. Me
reltä tulevia Joivia ja pitkiä aaltoja 
oli ajettava oikealla tekniikalla. Vas
tamäessä kohti aaltoa ja alamäessä 
vinosti alas keräten vauhtia seuraa
vaan aaltoon. Tuuli heikkeni jä lähtö 
keskeytettiin. 

Chajen hitaus johtui väärästä light
medium-keul apmjeestamme. Vaih
domme täyteläisen full dacronin 
eteen. Tämä purje on tarkoitettu 0-4 
metri n tuuleen eli jullli vallitsevaan 
säähän. Lisäksi näissä aalloissa se 
antoi hyvän voiman. 

Uusintalähdössäolimme linjan toi
sessa päässä ja starttasi mme aivan 
eturivissä. Kun hitaammat klassikot 
starttaavat samanaikaisesti moderni
en kanssa, pitää lähtöhetkellä aina 
olla eturivissä. Meidän leessä oli 
PetersonfMelges-vene (sama kuin tu
levalla mestarilla). Pysyimme pit
kään sen vauhdissa ja menimme yhtä 
ylös tuuleen. Meno oli aivan eri
laista kuin edell isessä keskeytetyssä 
lähdössä - vene kulki lujaa eivätkä 
aallot pysäyttäneet sitä. Kryssin puo
livälissä hakeuduimme oikealle ja 
olimme klassikkojen johdossa, mo-

Ylh. Campione d'Europeo 
Joker 8 Santa Margheritasssa. 

Alh . Grifone vuoden 1965 
maailmanmestari. Taustalla 
Monte Portofino. 

derni ja nopea Chlika-Chlika II oli 
myös takanamme jonkin aikaa. Yo
loit·a vuodelta -54 ja Dalgra III vuo
delta - 57 seurasivat, mutta jäivät 
koko ajan. Lenssi11ä vahdimme tar
kasti kilpailijoitamme, Dalgra ja Vo
loira menivätkin eri puolille. Meillä 
oli parempi vauhti j a vahdimme 
molempia keskialueella. Spinnuma
nööverit sujuivat hyvin, olimmehan 
harjoitelleet jo Santa Margheritassa. 
Menimme samoja tahteja kahden mo
dernin, FortunanjaAddam-Addamin 
kanssa. 

Vatsaan koski kun j ännitti olla 
klassikk~jen johtopaikalla. Voisiko 
nyt tulla jackpot? 

Klassikkojen ykkösenä 
Maalissa oli mme ensimmäinen klas
sikko. Paras ensimmäisessä lähdös
sä oli edellisen vuoden Torbolen 
maailmanmestari Marie Fran~oise 

14, Kandoo tuli kolmanneksi. 
Toinen ki lpailu oli jo rennompaa, 

ja sama tahti jatkui. Tiukkaa kisaa 
Fortunan j a Addam-Addamin kanssa 
jälleen. Voiloira kulki hyvin, vaikka 
vene on vanhin konstruktio. Voiloi
rassa on melko Jythytkölija pienempi 
märkäpinta kuin muissa ikätovereis
saan. 

Chaje oli jälleen ensimmäinen 
klassikko, mutta päivän parhaat oli
vat Thomas ja Felix Jokeri lla. Jussi 
Gullichsenin Kandoo putosi 8:nnel
Ja sijallaan kauas kätjestä. Sveitsiläi
set Thomas ja Felix ovat ptujehtineet 
paljon Staria järvillänsä, mikä selit
tää kevyen tuulen hyvän vauhdin. 
Olimme vesillä iltakuuteen asti, kun 
purjehdinune kaksi lähtöä. 

Kolmatta lähtöä odotettiin pari 
tuntia. Olinune kaukana lähtölinjasta, 
kun lähdöstä viestitettiin viiden mi
nuutin paukulla. Nostit1une spitmun 
ja ehdinunekin sekunnilleen lähtöön, 
kun jiippasimme startti veneellä. 

Olimme ensimmäisellä ylämerkil
lä klassikkojen johdossa ja modernin 
Ranan edellä. Lenssillä Rana var
josti ja alkoi peittää meitä tarkoi
tuksenaan ohittaa luuvartin puolelta. 
Emme lähteneet typerään luffikamp
pailuun vaan jiippasimme pois alta. 
Kohtasimme uudelleen alamerkillä 
ja Rana oli edellämme, kun tulinm1e 
vierekkäin merkin kiertoon. Kissa 



ja hiiri -leikki Ranan kanssa jatkui 
maalilinjalle asti, ja se voitti vain 
niukasti. Ranan kippari Felix kiitti 
myöhemmin tiukasta kilpailusta klas
sikon kanssa. Kaikki 20 venettä sai
vat tuloksen! 

Tuuli loppui iltapäivällä ja 4. pur

jehdus peruutettiin. 

"Hyvä, hyvä hullut!" 
Tässä vaiheessa näytti tosi hyvältä. 
Johtomme seuraavaan klassikkoon 
oli jo neljä pistettä, j a jäljellä oli 
korkeintaan kaksi pUijehdusta. Lai
turilla meitä onniteltiin "Bravo, bra
vo Matti! " (italian kielestä suomeksi 
käännettynä se tarkoittaa "Hyvä, hy
vä hullut! " 

Tramontana puhalsi maista ja hiu
kan voimakkaammin kuin muina päi
vinä. Voiloira Hl johti alusta lähtien. 
Kun tuuli oli maista päin, se vaihteli 
koko ajan lähestyttäessä ylämerkkiä. 
Huonon alun jälkeen pääsimme hy
vin rytntiin ja olimme klassikkojen 
kolmantena. Edellä olivat Voiloira Ill 
ja Manuela Vlf. 

Ohitinune Marie Frans:oisen en
simmäisellä lenssi llä! Leikkasimme 
vaserrunalle, he oikealle ja kääntö
merkillä olimme sensaatiomaisesti 
veneenmitan maailmanmestareiden 
edellä sisäpaikalla! 

Viimeisen lenssin lopussa olimme 
jo Voloira Ill:n peräpeilissä kiinni, 
kun tuuli tyyntyi ja kääntyi oikealle, 
merelle päin. Keulapurjeen vaihto oli 
unohtunut, j a lisäksi uuden tuulen 
mukainen kurssi oli hukassa. Vene 
pysähtyi, ja takaa tulivat Volou·a ja 
Dalgra, jotka menivät enemmän oi
kealle ja ohitsemme. 

Lopulta viimeinen kryssi muuttui 
slöö1iksi. Saimme spimmn ensim
mäisenä ylös, ohitinune Voiloiran ja 
olimme maalissa aivan Dalgran pe
rässä kolmantena klassikkona. 

Neljännen kilpailun VOitti 

Plauschli vuodelta -83! Englantilai
nen Salamander ei saanut 1iittävää 
eroa euroopanmestareihin Thomas 
Moseriin ja Felix Meieriin Jokerilla. 
Viimeisen kryssin alussa Kandoo 
oli vielä johtopaikalla, mutta tuulen 
kääntyessä oikealle 30 astetta se oli 
väärässä laidassa vasemmalla puo
lella ja oikealta meni vät Plauschli ja 
Chlika-Ciika IT ohitse. Vaikka Gul-
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Kilpailun tulos on kuvattu graafisesti kisakäppyrässä. Viivoja seu
raamalla voi seurata kokonaiskilpailunkulkua. Mitalikolmikko Joker, 
Salamander ja Marie Franc;oise 14 erotttuu jo toisen kilpailun jäl
keen. Seuraavana on tiukka neljän veneen ryhmä, lopulta vain kah
den pisteen sisällä. Sitten tulee jo rako modernien ja klassikoiden 
välillä, jossa Chaje 3 on tehnyt pienen raon. Tasaisin suoritus on mo
lemmilla 'mestareilla'. 

Genovan EM-kilpailuissa Y.C.I.:n parvekkeella. Palkitut vasemmalta: 
Henrik Lundberg, Uula Muoniovaara, Jussi Gullichsen, Timo Telkola, 
Matti Muoniovaara, Jonathan Janson, euroopanmestari Thomas Mo
ser, YCI:n kommodori Carlo Groce, Kans.väl 5.5m Ass:n puheenjoh
taja Thomas Sprecher. Alhaalla Felix Meier ja Matias Muoniovaara. 
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lichsen purjehti viisi sijaa paremman 
tuloksen kuin Menzi, se ei riittUnyt 
pronssi mitat iin. 

Euroopan mestaruus! 
Chaje 3 oli kokonaisruloksissa yh

destoista 20 veneestä, mikä on melko 
hyvä tulos klassikolle, olihan takana 
kolme moderniaja kaikki muut kJas
sikot. Klassikkojen joukossa Chaje 
3:n sarja o li nyt 1-1-1-3, mikä tuntui 
tosi hyvältä. 

Tuuli oli edelleen heikentynyt, ja 
odotimme vain signaaleja vii meisen 
pUljehduksen peruutuksesta, jolloin 
olisimme Euroopan mestarit. Puolen 
tunnin kuluttua kuuluikin signaali ja 
otimme hinausköydet esiin. 

Palkintojen jako oli kuuden mais
sa. Kaikki ulkomaalaisten veneet 
olivat jo ylhäällä. Me saimme pal
kinnot ensiksi aivan kuin Cowe
sissa, kun olimme jumbosijalla, ja 
saimme raikuva! suosionosoitukset. 
Meille annettiin myös A. I.V.E:n, Ita
lian Klassisten Purjeveneiden Liiton 
erikoispalkinto, johon rulokset oli 
laskettu veneiden iän mukaisten ta
soituskertoimien avulla. Tämä tar
koitti, että Chaje on myös Italiassa 
Juokitettu "oikeaksi" klassikoksi. 
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YACHT ©LUB ITALIANO 

1879per~stet~~n Italia.n 
enstmma111en purst

seura Regio Yacht Club ltaliano 
Genovaan. 1898 perustetaan Coppa 
d ' Italia, joka vuonna 1908 siirre
tään 8m S. l. (stazza internazionale) 
Iuokkaanja seuraavana vuonna Ge
novassa sen voittaa ranskalainen 
"Poclrette". Seuraava kilpailu pur
jehditaan aina voittajan kotivesillä. 
Vain yksi haastaja edustaa maataan 
ja kaikki purjehtivat kilpai lussa jo
kaisen kilpailun. 1910 Nizzassa 
voittaa italialaisen Gian Franco To
si "011di11a ", 19 L 2 San Remossa 
italialaisen Francesco Giovanellin 
"Sirdlra11a" ja kilpailut purjehdi
taan aina 1927 asti Genovassa. 

Francesco Giovanelli voittaa vie-

ja 1927 hollantilainen cwolla11dia". 
1928 Zuiderseellä voittaa kuuluisan 
ranskalaisen Virginie Heriot' n "Aile 
VI". Le Havressa italialaiset valtaa
vat 1930 pokaalin takaisin Geno
vaan aina vuoteen 1938 asti kunnes 
Marcus Wallenberg Jr:n ullderim" 
vie pokaalin vuoteen 1950 asti Sand
hamniin. jossa suomalainen B. 
Strandellin uvågspel" voittaa ja tuo 
Coppa d'ltalian Helsinkiin NJK:IIe 
kilpailtavaksi Harmajan vesi llä. 

Genovan purje 
Uudesta 8-metristen kirja. ta voi lu
kea genuan synnystä: ·'Italialaiset 
6-metrispurjehtijat Raimondo Pa
nario ja Francesco Tagliafico ko
keili vat maston taakse ulottuvaa 
keu lapurjeita 1925. He pyysivät 
Costagutan purjeompelimoa käyttä
mään englantilaisen vanhan balloon 
jibin kangasta purjeeseen, jolla voi
taisiin kryssata ylös ruuleen. Purjetta 
käytettiin ensimmäisen kerran Ge
novan viikolla helmikuussa 1926. 
Vuonna 1927 saman regatan aikana 
purjetyyppi oli jo yleisesti tunnettu. 
Ruotsalainen Salen oli paikalla ja 
käytti sellaista luoviessaan ylös tuu
leen." 

lä seuraavat kaksi. 1926 Genovassa 5m S.l. Italiaan 
voittaa Italian P. Pozzanin "Cati11a" 2. maailmansodassa klubirakennus 
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pommitettiin liitoutuneiden toimesta 
maan tasalle ja oltiin evakossa Por
tofinossa (nykyisin 'sede estivo') 
sodan raunioista ja ensimmtiinen re
gatta. oli syyskuussa järjestetty nel
jän purjehduksen 'coppa challenge 
"Carlo Negri'' Star-luokalle. Syys
kuun ja lokakuun vaihteessa '46 jär
jestetään Portofinos a toinen regatta 
luokkina 6m S.L. Star ja Snipe. 1946 
päätettiin tuoda Italiaan uusi luok
ka. 5m S. l. (ruotsalaisi lla oli hyvät 
yhteydet Italiaan koko ajan). Sama
na vuonna tehdään myös ehdotus 
Kan~ainväli!>en säännön uu!.imisek
si ja modcrnisoimiseksi. Tämti eh
dotus ei saanut suurta kannatusta 
vaan haluttiin kokonaan uusi ja ajan 
vaatimuk<>ia vaMaava sääntö ja lop
putulos tälle pohdinnalle oli IYR U:n 
5.5m smintö vuonna 1949. Italian 



ensimmäinen Beltramin konstruoi
ma 5m S.l. rakennuteuiin 1947 klu
bin toimesta. Tämän arpajaisveneen 
voitti omakseen Ing. G.B. Tassara.jo
ka antoi veneellenimen "Nipa ". "Ni
pa " purjehtii edelleen ftalian li pun 
alla ja osallistui lmperiassa klassik
koregattaan Vele d'Epoca di lmperia 
- Trofeo Prada 2000. Vuonna 1948 
14-21 maaliskuuta järjestetään Lido 
d' Albaron edes ä ensimmäinen kan
sainvälinen Genovan regatta sodan 
jälkeen ja siihen osallistui kuusi 6m 
S. l. . kymmenen 5m S. l. ja 18 Starin. 
Svezia el i Ruotsi oli mukana ja he 
oli vat ensi mmäiset ulkomaiset pur
jehtijat Italiassa sodan jälkeen. Tästä 
regatasta Cheetio kirjoittaa Tili Ror
sissa 194 7 ja arvioi kahden tai kol
men ruotsalaisen 5m S. l.n lähtevän 
Genovaan 1948. Regate lntematio
nali a Genova on 1951 4-1 1 maalis
kuuta ja osallistujina neljä 6m S.I.. 
kolme 5.50m S. l. , yhdeksän Louhea, 
17 Staria ja RORC-veneet 

S.Sm S.I. 
50-luvulla uusi 5.5m S.l. valtaa kan
sainväliset regarat ja niin käy myö 
täällä. 1953 Coppa d'ltalia siirretään 
5.5m S.I . luokkaan. Italialaiset lähet
tävät Suomeen toisen kuuluisan pur
jehtijan Max Obertin ja veneenä on 
"Twius VI" ja pokaali viedään jäl
leen syntysijoilleen Genovaan kol
meksi vuodeksi. Ensin Max Oberti 
uusii voittonsa samalla veneellä, seu
raavaksi voittaa ranskalaisen Albert 
Cadet'n "Gilliat V", mutta kilpailut 
pidetään edelleen Genovassa ja eng
lantilaisen R.S.G. Perryn "Visio11 " 
voittaa. 1957 Bournemouthin Pool 
Bayssa voittaa jälleen italialainen 
Max Oberti olympia-veneellä "Twius 
VII/ ". 1958 Genovassa voi ttaa Max 
Oberti P. Ferrarin veneellä "Dalgra 
111" ja 1959 Mario Rivelli samalla 
veneellä. Seuraavat voitot vievät Ita
lian Piero Reggion (om. F. Zucchi e 
M. No varo) "Voloira II" ja 1961 Ge
novassa Max Oberti voittaa pokaalin 
viidennen kerran veneelläUn "Twius 
X I ". 

Nisse ja Chaje 2 Genovassa 
1962 24-28.helmikuuta ki lpailee 
Coppa d'Italiasta neljä maata: Italia, 
Ruotsi, Sveitsi ja Suomi. Suomen 

edustajana ovat Kristian Gullichsen 
ja Peter Fazer veneellään "Nisse". 
Pokaalin voittaa "Violetta VI" ja Pi
no Canessa. Maaliskuun II . päivään 
asti purjehditaan Regate di Genova, 
johon osallistuu 16 5.5:sta, 4 Lou
heaja 18 Staria sekäjoukko RORCin 
veneitä. Krisse kirjoitti kilpailusta 
selostuksen Frisk Brisiin. Kotimat
kalla "Nisse" myytiin Sveitsiin,jossa 
se myöhemmin tuhoutui tulipalossa 
vuonna 1965. 

Pokaalin voiuivat myöhemmin ve
neet 1963 "Aiaiu IV" P. Ramelet, 
1964 "Brouit1"H. Scholl, 1965 "Ma
riua II" G. Svensson ja vi imeisen 
kerran 1968 "Yeomau XV" Robin 
Aisher. Vuonna 1997 ja '98 pokaa
li ta purjehtivat 12m S. I. ja voittajat 
olivat "Freuclr Kiss" A. Kaddara ja 
"Italia " Luca Santella. Viime vuon
na pokaalista purjehtivat jälleen 8m 
S.I. ja pokaalin voitti "Gefiou ". 

19641ähtevät Gullicshenin veljek
set Itali aan harjoiuelemaan uclraje 
2:1/a" Tokion olympialaisia varten. 
He osallistuvat Coppa di Franciaan 
ja Regate di Genovaan sekä myö
hemmin Cannesin regauaan. Coppa 
di Franciassa tulok. ena oli kolmas 
sija Herbert Schollin voittassa "Bro
uialla ". 

Kristian Gullichsen kertoo Frisk 
Brisissa vuodelta 1964: "Genovan 
Regattaan oli kerääntynyt k~iytännöl
lisesti katsoen koko Euroopan 5.5 
metrin luokan eliitti kuuluisuuksi
neen kuten legendaarinen Louis No
ven·az. mestareita kuten. Lasse Thöm 
"Ruslr 7:11ä", moninkertainen Starien 
maailmanmestari Agostino Straulino 
ym. Veneet olivat hyvin tasaväkisiä, 
useimmat edell isenä vuonna raken
nettuja kuten "Ciraje". Monta oli 
rakennettu tänä vuonna kun taas van
himmat veneet olivat vuodelta 1962. 

........ Genovanlahti, joka kesäai
kaan saattaa olla täysin tyyni viik
kokaupalla, tarjoaa talvella tuulia, 
joita luonnehtii parhaiten maan ja 
meren lämpötilaerot Joko puhaltaa 
"tramontana" 1-ylmiiUi vuorilta+ 15° 
liimpöiselle merelle tai myös voi pu
haltaa "si rocco" mereltä kohti au
ringon liimmittämiä vuoria. Usein 
puhaltaa "tramontana •· aamupäi väliä 
ja "sirocco" iltapäivällä ja niiden vä-

lillä on tunnin kestävä tyyni hetki. 
On selvää, että kilpapurjehtijoiden 
keskuudessa se aiheuma hämmen
nystä. Jos vuorilla on satanut lunta 
voi "tramontana" olla melko voima
kas, 10- 15 m/s ja jääkylmä luonnol
lisesti . Tällä kertaa emme joutuneet 
purjehtimaan lumisateessa ...... " 

"Regalla alkoi osaltamme toiveik
kaasti kun saimme toisen sijan kovas
sa puuskaisessa tuulessa. Seuraavassa 
kilpailussa, sekin kovassa tuulessa 
katke~i Chajen peräsinpakseli viimci
semi luovi lla. Käyttämällä isopurjena 
peräsimcn sijasta ohjaamisessa selvi
sirmne kuitenkin yhdeksäntenä maa
liin. Akseli korjattiin väliaikaisesti 
ja saatoimme jatkaa regattaa jo seu
raavana päivänä, mutta korjaus aihe
utti peräsimen i on klapin. Jatkossa 
saimme nauttia kahde ta seitsemän
nestä sija. ta kovassa tuulessa, yhdestä 
keskeytyksestä styrbord-babord tilan
teessa Straulinon kanssa, seitsernän
nestätoista sijasta, neljännestätoista, 
kahdcksannesta ja kaikenkaikkiaan 
vaikeasti hallittavista ja oikukkaista 
tuulista. Kärjessä "Ruslriu" lisäksi 
olivat Straulinon "Grifoue" kahdel
la voitolla, Noverraz yhdellä voitolla 
ja neljällä kolmossijalla, saksalainen 
·'Bro11ia " yhdellä voitolla ja kakkos
sijalla ja " Volpi11a" yhdellä voitol
la." 

5.5-metrin veneet oli vat suuri ja 
vallitseva luokka täällä 60-luvun 
lopuun. Sen jälkeen ei tapahrunut 
mit~iän tällä rintamalla ja hommat 
käynnistyivät uudelleen kun klassik
kojen kun no ·taminen ja entisöinti 
yleistyi ympäri Eurooppaa 80- ja 90 
luvulla. 
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seularportränet 

En seglare med många roller 
Segling är nästan som att stå på scenen. Det gäl/er att hitta en gemensam 
linje och nämnare för gruppen som deltar och det behövs teamwork för att nå 
ett gemensamt mål. Det säger vår seglingsbitna skådepelare som seglat hela 
sitt Iiv. 
Göran Schaumann, 60, har prövat på detmesta ute på sjön; han har seglat 
femma, drake, soling, swanar, sysslat med bankappsegling, långfärder, deltagit i 
OS. Ja, det mesta - utom ensamsegling. 

Mima Löfström 

Det. var en segli ngsintresserad far 
med åländska rörrer som fick 

Göran Schaumann all börja med seg
ling. Pappan ägde i tiden en oruffad 
22:a, Rita. Men det var knapert med 
ekonomin och pappan gick in i ar
mcn som frivillig. Efterfragan på bly
kölar var stor under kriget, kölarna 
gjordes då till kulor. - Så m i n mam
ma gick och sålde baten! Det 
kunele pappa inte smälta, utan 
han söljde den stort. Båten var 
min pappas ögonsten. 

Som pojke fick Göran leka 
med modellbåtar som pappan 
hade byggt och han roclde på en 
ekstock som nästan Jiknade en 
riktig segelbåt. När Göran var 
L2 år ganunal, skaffade pappan 
en vingbåt åt bamen. Den segla
de Göran först tillsanunans med 
s in bror. Grannarna i Sibbo. där 
familjen hade sitt sommarställe, 
började också skaffa sig vingbå
tar. Bland vännerna som bö1jade 
segla fanns bl.a. Kurt "Kucke" 
Nyman och Erik Hartwall. Det 
var ctt helt gäng som bö1jade 
ordna interna kappseglingar. 

- Ibland kunde upp tili sju 
båtar deltai våra övningsseglin
gar. Jag var med i JK:s junio
rer och cleltog i Kajholmslägren. 
Där seglade jag med egen båt. Min 
båt var clen långsammaste båten och 
jag kom sist. Vår vingbåt, L-5, var 
en av de äldsta. Den var tung och ha
de dåliga segel, men den klarade s ig 
i hårt väder. Det var en bra juniorbåt 
som man lärde sig mycket med. 

20 Magazine 

Den första vingbåten såldes och 
fami ljen köpte en ny som man hade 
i en par år. Göran, som böljade bli 
intresseracl av långfärder, köpte sig 
därefter en femma som 20-åring. 

- Det var fcmman C' est la vie, 
som jag seglacle mycket mecl. Jag 
kappseglade inte mecl den för ingen 
annan tävlaclc he ller med femmor på 

Göran Schaumann, skådesspe
lare med förkärlek för trebåtar. 
Han gillar att köra i hårt väder. 

den riden. C'est la vie var ursprung
ligcn ruffad och byggd i gran. Det 
krigsticla matcrialet var inte så bra, 
utan borden torkade och svälldc. Bå
ten hade jag i 3-4 år och grejade 
en massa på den, sedan var seglen 
och c!Hcket slut. Tyvärr hacle jag in
ga pengar att göra mera än måla och 
skrapa. Jag sålde båten och var en 

sommar utan båt - den värsta 
sommaren i mitt liv, menar Gö
ran. 

Göran var intresserad av 
långfårcler medan hans gode vän 
Kucke Nyman var intresseracl 
av kappsegling. Efter vingbåts
perioclen bötjade Kucke scgla 
snipe, och lockade mecl Göran, 
som själv var utan båt, som 
gast. 

- Vi var nog bra på kryss 
men inte på länsen. Vi Iät oss 
ändå inte störas av det här och 
Kucke köpte en drake, Shalala , 
som vi klarade oss förvånans
värt bra med. E fter clcn köpte 
han White Lady. Småningom 
kom Antero Sotamaa med i vårt 
gHng. Kucke, Antero och j ag 
klarade oss ganska bra. På den 
tidcn var Matti Jokinenden sto
ra drakgurun och en tuff mots
tåndare. 

Men Göran och gänget tränade 
hårt. De åkte regelbundet ner ti li Kö
pcnhamn för att kappsegla och bö1ja
cle säsongen alltid med påskrcgattan 
där. Klubbens skickligaste bankapp
scglarc, sade man på NJ K. Besätt
ningen gjorde också annat än seglade 



drake. De deltog bl.a. havskappseg
lingen One Ton Cup i Helgoland 
ombord på swanen Tarantella I. Me
ra om äventyret i havsk.ryssamas 
världsmästerskap kan man läsa i 
Heinz Ramm-Schmidts nyutkomna 
bok om Tarantel!a. 

Spännande OS-uttagningar 
Det hade varit tai om en finsk båt 
redan tilJ OS år 1968. Pojkarna på 
White Lady var jänma med Jokinen, 
men ingetdera båtlaget ansågs ha till
räckliga internationella meriter för 
att kvalificera tili OS år 1968. 

- Vi deltog flera gånger i Kieler 
Woche. Det var intressant att se hur 
hela stället utvecklades och växte 
fram med OS smån ingom. De finska 
båtarna deltog aktivt i drakklassen 
och i Kiel tävlade vi bl.a. mot Jokinen 
och Dahlman. Den nuvarande spans
ka kungen seglade också i den hårda 
draklassen, likaså bröderna Sunde
lin. Det var en hård klass. Och vi 
gladde oss åt att ha lyckats komma 
trea i Kieler Woche. 

- Uttagningarna tili de olympiska 
seglingama blev mycket spännande 
och hårda, säger Göran. I sista Dra
gon Gold Cup i Köpenhamn fanns ett 
70-tal båtar på startlinjen. Den bättre 
av de två finska båtarna skulle kvali
ficera för OS. Därför åkte vi före de 
andra ner till Köpenhamn för att för
bereda oss. Vi hade skaffat en luckai 
fören för spinnakern, ett nytt sätt att 
få in den i fören. Det blev en hård 
fight mellan oss och Jokinen. Vi blev 
då trea i Gold Cup, vilket var den 
bästa internationella meriten för vår 
del. Saken var därrned också klar för 
vårt deltagande i OS 1972. 

På den tiden hade rnan inga trai
lers, berättar Göran. Vi hade en last
bil som vi körde ner tili Medelhavet 
rned och runt i Europa. Den hade 
plats för bara två personeri förarhyt
ten, så en av oss fick sitta eller rät
tare sagt ligga på en gummirnadrass 
inne i båten uppe på ftaket. Med 
presenningen fladdrande ovanpå kör
de vi igenorn Europa. När vi korn 
till gränstullama var vi tvuugna att 
klämma in oss aHa tre i förarhytten, 
det var ju förbjudet att färdas på fla
ket, medger Göran generat. Iblancl 
kunde det vara dramatiskt, t.ex. när 

vi tlck punkte1ing på lastbilsdäcket 
på väg tili EM-tävlingar i Holland. 
- Men visst var det härliga tider och 
stora trevliga minnen. 

Jobbet kan störa seglandet 
Det är inte alltid så lätt att kombinera 
ett akti vt seglande med förvärvsarbe
te och speciella arbetstider som man 
har t.ex. på teatern. 

- Mitt jobb var lite problematiskt 
på den tiden, berättar Göran. Jag spe
lade vid Åbo Svenska Teater åren 
1970-72. Vi jobbade ju full dag på 
lördagar och det var ett evigt puss
lande att få det hela att gå ihop. 
För vfu·a viktiga OS-uttagningar vid 
påsktid fick jag Jedigt från teatern. 
Lars Svedberg, som var teaterchef i 
Åbo clå, var så hygglig att han läste 
in min roll och spelade några föres
tällningar så att jag kunele vara borta 
och clelta uttagningarna. Det var väl
digt hyggligt, säger en tacksarn seg
lare. 

"Segling ska 
vara roligt, 
trots att man 
satsar tili 
hundra pro
cent.'' 

Framgångar i OS 
I de olympiska seglingarna i Kiel 
deltog 28 båtlag i drakklassen, ett 
från vart lancl. Alla seglade med egna 
båtar. För Kucke, Antero och Göran 
gick OS bra och det blev också höjd
punkten på deras drakseglarbana. Re
gattan var svårseglad och jänm. 

- Vi låg sjätte före sista seglingen 
inte många poäng från en f]ärde pla
cering. Det var väldigt jämnt mellan 
oss och våra konkunenter och för
väntningarna var höga. Men vi var 
för snåla och tog för många risker 
i sista seglingen. Sveuskarna och 
danskarna seglade förbi oss och vi 
slutacle på en åttonde plats i OS to
talt. Det var en besvikelse för oss 
och Finland, menar Göran. Man ha-

de förväntat sig en starkare insats av 
oss än 8 av 28. 

För oss andra ser besättningens 
meriter nog så imponerande ut: två 
finska mästerskap i drake, två gånger 
tvåa i drak-FM, trea i Kieler Woche 
1972, trea i Dragon Gold Cup 1972 
och åttonde i OS i Kiel 1972, som 
korn att bli höjdpunkten i grabbarnas 
seglingskaniär. 

- Jag var mittgast och körde alltid 
spinnakern, Kucke styrde och Antero 
var fördäcksgast. Det var intressant 
hur man skulle få teamet att funge
ra, hur tre killar skulle få rnanövrar
na att löpa och varman kunde vinna 
en sekund. AIJt det här k.rävel' hård 
träning. 

Från drake tili soling 
Efter OS i Kiel förlorade draken sin 
OS-status och var inte längre aktuell 
sorn olympisk klass. Draken hade va
Lit med på de olympiska banorna från 
år 1948. 

- Väldigt synd, det var ju en klass 
sorn vi tyckte väldigt bra om. Jag är 
själv väldigt förtjusti draken som båt, 
medger Göran. Som kappseglingsbåt 
gi llade jag mest White Lady, jag var 
nog förälskad i den båten. En vacker 
och fin drake, minns Göran nostal
giskt. 

Ville man f01tsätta på olympisk 
nivå skulle man övergå till soling, 
som redan hade varit en OS-klass. 
Därför bytte k:illarna klass. 

- På den tiden fick man inte använ
da hängstroppar utan hängde med ar
marna som lätt domnade, och många 
fick ledbanden i knäna förstörda. Jag 
var ju rätt tung, så viktmässigt var vi 
ett bra team och behövde inte anv
ända tyngdvästar. Soling seglade vi 
också internationellt, bl.a. deltog vi i 
VM. 

Konkurrensen blev allt hfu·dare, 
och vi hade ju våra jobb att sköta. 
Konkurrenterna från andra Iänder 
kunde träna året om, medan vår säs
ong bö1:jade vid påsk och slutade 
i september. Tiden ville inte räcka 
tili och Antero hoppade av efter OS. 
Wisa Salokangas, som var mycket 
intresserad av vårt projekt redan ticli
gare, kom rned i bilden och ersatte 
Antero när vi seglade soling. Så här 
seglade vi fram ti II år 1980. 
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Långfärdssegling och 
Gotland runt 
Det har blivit många långfärcler i den 
åländska skärgården och tili Sveri
ge. Göran har gästat på många olika 
båtar, inte bara i kappseglingar utan 
också på familjeseglingar. 

- Wisa skaffade sig en Targa och 
jag hade glädjen att få segla med 
honom i hans båt. Jag hade ju själv 
ingen båt. Vi seglade Finngulf 39:a 
och cleltog i Gotland runt tre gånger 
med rätt bra placeringar. 1989 vann 
vi vår klass, den största klassen mecl 
en 60 deltagande båtar. Vi seglade 
också med Robert Svartströms swan. 
Min uppgift på långfärderna var att 
agera kock. En av gångerna hade vi 
seglat båten till Sandhamn i matglatt 
sällskap och när Gotland runt böija
de, tog gasen slut. Vi lick äta enbart 
kall mat i flera dagar och clet var in
get vidare. Kockens roll förbyttes tili 
"kallskänkans", minns Göran. 

Göran och femmalivet 
När Göran hade fyllt 50 år köpte han 
fenunan Eystra, L-30, tillsarnmans 
rned Lasse Mellin och Robi Svart
ström. Den seglade de tillsmmnans 
i tio år och klarade sig väldigt bra. 
Eystra vann flera regattor t.ex. på 
Kronbergsfjärden. Men all t har sin 
tid. Nu är Eystra såld sedan clrygt 
ett år tillbaka och Göran har återgått 
till att segla med Wisa på Liss-Gun. 
Därmed är femmalivet inte slut än-

Göran Schaumann hör 
tili de Jegendariska figu
rerna i Brandöcupen på 
Kronbergsfjärden. 
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nu. Femmaentusiasten Göran var den 
som i tiderna övertalade vännen Wi
sa att också köpa en femma. 

- Det är roligt att hållas kvar i 
klassen, vi gubbar kan väl ge lite 
motstånd fortfarande mot er yngre, 
skr<~ttar Göran. Seglingstokig som 
jag är, deltar jag ju gärna när jag 
kan. 

- Femmorna är trevliga båtar och 
som jag al ltid sagt: det bi II igaste sätt
et att segla hyggligt, förklarar Göran. 
Om man seglar bra kan man vinna 
med viiken båt sorn helst. Ingen båt 
har varit helt överlägsen i klassen på 
senare tid. Båtarna är förvånansvfut 
jämna och boatspeeden skiljer s ig in
te så stort. Rätt taktik och vägval är 
utslagsgivande och clet gäller att få 
en bra start. Situationen är speciell 
med tanke på an femman ändå är en 
konstruktionsklass och alla båtar oli
ka. T.ex. Going, Röde Orm, Eystra, 
Liss-Gun och Barbro har turvis top
pat resultatlistorna. 

Segling ska vara roligt! 
Man ska vara ödmjuk för naturens 
krafter, och man ska ha roligt och tri
vas ombord. Det är fascinerande att 
kunna ta sig fram med hjälp av na
turkrafter och en utmaning att försö
ka ta sig fram så fort sorn möjligt. 

- Seg]jng har gett mig hemskt 
mycket, det fu· det absolut bästa sättet 
som j ag vet att koppla av. Du glöm
mer allt annat. Orn du faktiskt går in 

helhjärtat i det du gör kan du inte ens 
tänka på något annat. Hade det varit 
tråkigt hade jag ju inte hållit på så 
här länge som jag har gjort. 

Seglingen är en social gren, tycker 
Göran, som gärna medger att han in
te är ensamseglare ti li sin karaktfu·. 
Det gäller att ha ett bra gäng så att 
man tillsammans kan fundera över 
vad man lyckats eller rnisslyckats 
med. 

- På Eystra bytte vi roller hela ti
den och körde turvis. På det sättet 
kunele alla vara delaktiga i olika situ
ationer. Alla måste få yttra sig, men 
rorsman ska vara den som gör clet 
avgörande valet. 

- Segling ska vara roligt, trots att 
man satsar tili hundra procent! Det 
får inte bli blodigt allvar, tycker Gö
ran själv. Men vännerna som seglat 
med honom i många år intygar att 
han nog är den som aldrig ger upp. 
Göran är vinnartypen som är den 
sista att ge upp i en fight. Att för
söka hålla stärnningen, kampandan, 
är viktigt. Men ändå ska det vara ro
ligt. 

Ett gott samarbete är mycket vik
tigt också på scenen, där man hela Ii
den arbetar med nya människor, du 
ska försöka hitta en gemensam Jinje 
och nämnare för gruppen i en pjäs. 
Med nya regissörer ska man ständigt 
kunna anpassa sig tili nya situationer 
och försöka få det bästa möjliga ut 
av gruppen. 



- I båten kommer ens tempera
ment fram mycket tydligt. och jag 
t.ex. har fått jobba med att inte vara 
så dominerande ombord, medger Gö
ran. 

Görans fi losofi är att man ska ha 
god stämning ombord och äta god 
mat. Vår matglade vän är ofta kock 
ombord. Folk sorn är mätta och nöj
da gör en bättre insats, anser han. 
Derma visdorn måtte han ha fått med 
sig hem ifrån - rnamman var närnli
gcn hushållslärarinna. 

I slutet av 1930-talet lär Görans 
far och mor ha seglat ti li Åland i 
hårt väcler rned s in 22:a. Det hade 
varit 6 grader varrnt, tufft oeh drama
tiskt. De tappacle bort s ig, clet bö1jacle 
skymma, och då hade pappan frågat 
om mamma tycker att ele ska vända 
tillbaka tili Hangö. - Jo, svarade min 
mor, för jag vill inte clö hungrig! 

White Lady deltog i OS år 1972 

Många roller också på scen 
Göran Schaumann har varit skåde
spelare i fyrtio år, den mesta tiden 
på Svenska teatern i Helsingfor . 
Han har spelat ett brett register; 
små och stora roller i både barn
ocb vuxenpjäser, det har blivit både 
Shakespeare och modernt under åren. 
Framgångarna har varit många ock
så på scenen. lntervjun för Magazi ne 
görs strax inför premiären på Sagan 
om 1ingen. 

Den bästa roll han gjort var kan
ske i Jorden runt på 80 dagar. Dtir 
spelade han bl.a. elcfanten - en stum 
roll på 10 minuter. Det v<u· svårt 
för att Lasse Pöysti hacle spelat en 
legendarisk elefant på Lilla Teatern 
och man jämförde clem. Men båda 
ansågs lysande i s ina e lefantroller. 

- För en svenskspråkig sorn jag är 
det en stor utmaning att spela på fins-

r 

ka. Jag rnedverkade i den finska pjäsen 
Topelius på Pyynikki sornmartcater. Det 
blev en hei somrnar utan segling med 
hela 72 föreställningar. Efter det har det 
bli vit mer på finska. Förutom teater har 
det också blivit filmrollerocb medverkan 
i flera finska teveserier. Mellan inspel
ningarna och repetitionerna kan del vara 
skönt att koppla av med seg-ling. 

Från skådespelarjobbet blir Göran 
pensioneracl först om fem år och kom
mer inte att kunna ägna sig åt segling 
på hcllid före det. Men koppla av kan 
han på sommarstället ute i Sibbo, e ll kärt 
stäl le, som fu ngcrar som ett andningshål. 
Skiirilivet har Göran haft med sig från 
barndomen. 

- Jag tri vs vid havet och är väldigt 
fäst vid stäJlet som föräldrarna byggcle 
efter kriget. Det är bra att kunna åka ut 
och segla emellan - att bara gå på torra 
land passar inte mig. 
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Pala viitosten historiaa 
Carola l-10 
Suomen kansainvälisen viitos/iiton perustamisen 70-vuotisjuh/avuoden kunniaksi 
alulle saatettiin projekti luokkaliiton historiikin toimittamisesta. Valtavan materiaali
määrän takia projekti on edelleen kesken, tarkoituksena on käydä kaikki aineisto 
huolellisesti läpi. Venekohtaisen tiedon tuottaminen on jätetty pääosin nykyisten 
omistajien harteille. Seuraavassa pieni tiiviste/mä viitosen numero L-10 Carolan vai-

heista. Pirkka Leino 

Carola valmistu i vuonna 1937, 
suunnittelijana Gösta Kyntzell, 

rakennuspaikkana perinteikäs Wile
nius Båtvarv Porvoossa. Carola teh
tiin jopa viitostenkin mittapuul la ke
vytrakenteiseksi. Vene on kauttaal
taan ruuvattu, siinä ei ole käytetty 
vahvistavia painokaaria ja masto 
seisoo karmen varassa. Carolan mit
toja tarkastellessa huomio kiinnittyy 
poikkeuksellisen pieneen J-mittaan 
ja vaatimattomaan purjepinta-alaan. 

Vene suu1miteltiin Wilhelm He
densjölle, jonka omistuksessa Carola 
ESF:n lipun a lla osoittautui varsin 
menestyksekkääksi. Hedensjön aika
na Carola voitti lukuisia luokka-, 
kierto- j a kunniapalkintoj a kuten 
HSS:n 5m-pokaalin 1939 ja 1945 
(omistusoikeudella), Hufvudstads
bladetin kiertopalkinnon 1939 ja 
1947, sekä Borepokaal in 1940 ja 
1945. 

Ilmeisesti Wilhelm Hedensjö ei 
ollut perheessä ainoa, joka osall istui 
kilpailuihin - tämä käy iJm.i esi
merkiksi Frisk Bris-lehden Hangon 
regattaa käsittelevästä raportista 
vuodelta 1945, jossa huomiota 
kiinnitetään neiti Hedensjön " ruti
noi tuneeseen kilpapurjehdustaitoon". 
Vuonna 1951 tapahtuu Carolan histo
rian ensimmäinen om.istajanvaihclos . 
Carola siirtyy ESF:ssä ja putjehtija
liitossa tuolloin vaikuttaneen Hans 
Dittmatin omistukseen edustaen edel
leen ESF:ää. Vuonna 1956 Dittmar 
myy Cu·olan Turkuun Ville Hihnalal
le, ilmeisesti terveydellisistä syistä. 

Ville Hihnala oli vielä aktiivinen 
osanottaja kilpailuissa Turun alueella 
ja sen ulkopuolellakin. Tuona aika
na Carola osallistui mm. KSSS:n 
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Kuvat Pirkka Leino ja Ville Hihnalan albumi 

Carola 50-luvun lopulla 

Fallit tuotiin kannen alle "ra
teille" 

125-vuotisjuhlaregattaan. Turun alu
eella verisin kilpakumppani oli 
Rettigin omistama ja rakennuttama 
Diana (L-29), Carola onnistuikin nap
paamaan Hans von Rettig-pokaalin 
Dianalta kahdesti, vuosina 1957-58. 
Hihnalan kuvauksen mukaan Carola 
oli vielä hänen aikanaan täysiverinen 
raaseri, laverit oli vat metalliputkea j a 
purjekangasta. Mielenkiintoinen yk
sityiskohta 50-luvulla on tapa, joll a 
kaikki jalukset, nostimet ja barduu
nat tuotiin vaijereiden avulla kannen 
alapuolella oleviin "ratteihin". Tämä 
ilmeisesti juuri 50-luvulla yleinen 
muoti e i kuitenkaan ollut niin toi
miva, että se olisi säilynyt - tosin 
Carolassa osa läpivienneistä ja he
Joista on edelleen jäljellä. 

Vuonna 1960 Hihnala, joka edel
leen j atkoi putjehclusharrastustaan 
mm. Hai-veneiden parissa luopu i Ca
rolasta, joka jäi edelleen Turkuun 
A.Suomincn nimisen herran omis
tukseen. Vene vaihtoi seuraa työväen 
pursiseurasta Turun pursiseuraan. 
Suominen ei kuitenkaan ilmeisesti 
enää kilpaillut veneellä, vaan käyttö 
lii ttyi enemmän rerkiplltjehdukseen, 
osoituksena tästä on hiinen aikana 
suorite ttu Carolan ruffaus, jota vene 
kantoi aina 90-luvun puoleenväliin 
saakka. 

Seuraava pitkähkö vaihe Carolan 
historiassa sijoittuu Tampereen seu
dulle. Tämä ei sinälliiän ole kovin 
yllättävää, o lihan Tampere tuona ai
kana (sodan jälkeen 50-60-luvuilla) 
tunnettu vars in laajasta puuvenekan
nastaan, varsinkin Hai-vcneitä o li 
aluceJJa paljon. Mitään tietoa Carolan 
osallistumisesta minkäänla iseen kil
pailutoimintaan ei ole. Carolaoli Topi 



Kauppilan ja H.Hakkaraisen aikana 
rekisteröitynä Tampereen pursiseu
ralle. Seuraavan omistajan, Teuvo 
Hämäläisen muistikuvien mukaan 
Carolasta katkesi myös masto 70-lu
vun alkupuolella - muistona tästä 
Carolan !-mitta on edelleen melkein 
20 senttiä alkuperäistä lyhyempi. Hä
mäläinen ehti omistaa veneen vain 
hetken aikaa, jolloin veneeseen 
tehtiin mm. kansiremontti ja laudoi
tusta uusittiin. Hämäläinen muistaa 
myös, että Carola sai tuolloin 
ensimmäisen Dacron-purjekertansa, 
edell iset omistajat olivat pllljehtineet 
vielä puuvillaputjeilla - Kauppila 
laati ja valmisti 60-luvulla veneeseen 
nostalgiset punaiset puuvillaputjeet, 
joista osa on edelleen jäljellä. Kaup
pila ei ehtinyt omistaa Carolaa kauaa, 
vaan myi siitä ensin puolet ystä
välleen Pasi Kaunistolle ja luopui 
lopulta veneestä kokonaan ulkomail
le muuton takia. Kaunistella vene 
oli liki vuosikynunenen, kunnes se 
lopulta palautettiin suolaveteen tur
kulaisen H.Laakson toimesta. 

Vuonna 1989 Carola siirtyi perin
teikkään ASS:n lipun alle. Tuoiloinen 
omistaja Manne Carla osallistui Ca
rolalla myös joihinkin kilpailuihin 
pitkän tauon jälkeen. Vuodesta 1993 
Carolan omisti Petteri Oksanen, jo
ka veneen histo1iasta innostuneena 
purki ruffin ja palautti alkuperäisen 
kaltaisen, kaksi sitloodaa käsittävän 
rakenteen. Rapistuvan veneen kun
nostus osoittautui kuitenkin yhdelle 

Vesillelasku remontin jälkeen 
1999 

miehelle ylivoimaiseksi tehtäväksi, 
vene oli maissa kolme kesää ennen 
kuin se lopulta 1998 syksyllä päätyi 
nykyisille omistajilleen. 

Carolan kuntoa voinee nykypäi
vinä luonnehtia sanalla kohtuullinen: 
työn alla tällä hetkellä ovat mm. 
Jukuisien kaarien vaihto, rungon 
kyllästys ja heloituksen jatkuva pa
rantelu. Carolalla osallistuttiin viime 
kesänä useisiin viitosliiton jätjestä
miin kilpailuun - miehistöön sekä 
veneeseen kohdistuvien "ehostustoi
menpiteiden" jälkeen se toivottavasti 
tulevina kesinä palaa menestyk
sekkään historiansa edellyttämälle 
tasolle myös tulosluettelossa. 

Carolan hist01ia mukailee liiton 
historiaa ja käyttäjiensä tarpeita. 
Luokan alkuaikqjen jälkeen 
kilpailutoiminnassa ja luokkaan koh
distuneessa innostuksessa tapahtuu 
selkeä notkahdus, sodan jälkeen 
muutenkin purjehdus hanastuksena 
pikkuhiljaa alkoi tavoittaa myös laa
jempia väestöryhmiä ja painotus 

siirtyi matka- ja retkipurjehduksen 
puolelle. Tästä kertoo osaltaan 
Carolan ruffaus ja seikkailu Jär
vi-Suomessa. Perinne ja kiinnostus 
veneiden entisöintiä ja kilpailutoi
mintaa kohtaan on kuitenkin selkeästi 
viitosten osalta elpynyt 90-luvun ai
kana. Ei myöskään voi unohtaa, 
kuinka Carola elilaisista vaiheistaan 
huolimatta on herättänyt omistajis
saan tarpeen pitää vanha kaunis esine 
elossa - tuo tauti tuntuu olevan il
meisen tarttuvaa. 

Carolan omistajat: 
1937 Wilhelm Hedensjö ESF 
1951 Hans Dittmar ESF 
1956 Ville Hihnala TTPS 
1960 A.Suominen TPS 
1962 T.Kauppila TaPS 
1975 H.Hakkarainen TaPS 
1977 Teuvo Hämäläinen 
1979 Pasi Kaunisto 
1987 H.Laakso TPS 
1989 Manne Carla ASS 
1993 Petteri Oksanen TTPS 
1998 Pirkka Leino, ASS 

Antti Liukas, 
Sami Törmä, llkka Kari 

Carola 
Rakennusvuosi 1937 
Pituus 9.56 
LWL 5.76 
Leveys 1.80 
Putjeala 19.58 
Syväys 1.1 0 
J-milta 2.00 

-
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Alibaba II kävi Välimerellä 
kuittaamassa klassisten 
kuutosten vuoden 2000 
Euroopan mestaruuden, ja 
Toy varmisti sen kakkos
sijallaan. Ilman vaikeuksia 
tähän näyttävään 
saavutukseen ei kuiten
kaan päästy. 

Eero Lehtinen 
Toy, FIN-44, HSF 

Suomen edustusjoukkue kesäkui
sessa kuutosten EM-regatassa 

Ranskan St. Tropez'ssa muodostui 
Rederiet Peräsen kahdesta venekun
nasta, kun vuoden - 99 MM-ykkö
nen ja -kolmonen, Alibaba II ja Toy 
lähtivät matkaan suurin odotuksin. 
Matkan toteutumisesta suurin kiitos 
kuuluu Kenolle, joka jälleen täy
dellisyyltä hipovalla asenteenaan oli 
kunnostuttanut ja varustanut veneet 
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huippukuntoon ja huolehti, että tun
nelma oli korkealla ja pöydät korci
na koko matkan ajan. 

Niinikään miehlstön aktiiviset 
puuhastelut talven aikana olivat tuot
taneet merkittäviä yhteistyökump
paneita, joiden avulla katettiin 
olennaisimpia matka- ja kuljetusku
luja. Veneiden kuljetukset rekoilla 
"ovelta ovelle" tapahtui Kaukohuo
linta Oy:n ja Transfennican yhteis
työnä, kun taas miehistöt lennätteli 
kisapaikkakunnalle SAS ja Kohde
matkat Oy. 

Omassa organisaatiossa hommia 
oli jaettu sopivasti kahden venekun
nan kesken. Jolle ja Eero junailivat 
jä1j estö- ja teknisiäjätjestelyjä, logis
tiikasta vastasivat me1ipuolellaJarija 
kumipyörädivisioonassa Japo. Mie
histöjen lennot neuvotteli Mana ja 
"parhaiten pukeutuneiden miehistö
jen" asusteasioita hoiteli tuore Hen
ri-Lloyd-tuotepäällikkö Krisu. 

Timppa Laurilalle on annettava ai
van e1ityiset kiitokset komppanian 

äidin tehtävien moitteettomasta hoi
tanusesta. Timolla oli aina ratkaisu 
kaikkiin ongelmiin, ja hänen ansios
taan sai mme päivittäin peiton j a ka
ton päällemme, kyydit eri kohteisiin, 
perheet lentokentältä kisakylään jne. 
Kaikille täydet pisteet hyvin hoide
tuista osa-alueista, ja yhteenvetona 
voidaan sanoa, että retki ei olisi mil
tään osin voinut sujua enää parem
min- ainakaan niiltä osin mihi n itse 
pystyimme vaikuttamaan... Veneet 
selvisivät matkasta täysin naarmuit
ta ja miehistökin löysi takaisin kotei
hinsa ilman sen suurempia vaurioita. 
Parin viikon täyslepo taisi kyllä olla 
itse kullekin tarpeen! 

Joukko kokoontuu 
Peri lle saavuimme useassa erassa. 
Keno ja Timo viettivät kesälomaa 
Eurooppaa autoilla mittaillen. He 
lähtivät heti Toyn viimeisen tree
niviikonlopun (27.-28.5.) jälkeen 
Hangosta Turun kautta matkaan ja 
saapuivat St. Tropez' n kylään 6. ke-



säkuuta. päivää ennen Nizzaan lentä
nyttä pääjoukkoa (Krisu, Jolle, Mana, 
Japo ja Eero). Molandcrit Nappe, 
Suvi ja Solveig sckii Toyn vitsige
neraattori Jari saapuivat päivää ja 
Tenströmit Hena ja Paula kahta päi
vää muita myöhemmin. 

Todettakoon, että Jari liikuttui 
kyyneliin asti, kun muu joukkue oli 
kerääntynyt häntä vastaanottamaan 
Eeron ja Jarin yhteiseen huoneeseen 
ja Jarin peiton alle oli pedattu sieväs
ti neljän litran Pastis-pullo, jota sit
temmin tuttavallisesti Pikku-Pasiksi 
tituleerattiin. 

Solveig Molanderin (si lloin 4 kk) 
esi merki llinen käytös hämmästytti 
viikon mittaan niin omia kuin vie
raitakin, "Sulkkari " taisi yrittää itkeä 
ke1nn tai kaksi siinä kuitenkaan oi
keasti onnistumatta. 

Kilpailu siirtyy 
Itse kilpailut tuntuivat vain kar
kaa van kauemmaksi hamaan tule
vaisuuteen, kun ensiksi ilmoitettiin 

hmjoituskisan peruuntumisesta ja sit
ten vielä ensimmäisen startin siirty
misestä päivällä. Suomalaisjoukkue 
oli tosi koettelemuksen edessä hel
teen paahtamassa miljonäärikyHissä, 
kun kuusi ensimmäist~i päiv~iä piti 
täyttää omaehtoisella ohjelmalla. Ko
ti joukoilta ja tiedotusvälineillä loppui 
ymmärrettävästi usko meidän juttui
hin, yleisesti luultiin meidän pit~ivän 
leiriä jossain rantalomakohteessa. 

Onneksi suomalaisia alkoi ilmaan
tua paikalle. ja saimme todistajia 
tälle hieman omituiselle tilanteelle. 
Paikalle putkahtivai mm. Antincan 
omistajakaartiin kuuluvat Renlundin 
veljekset sekä finanssi- ja suhdever
kostoguru Reijo Pentikäinen, joka 
hämmästytti päivästä toiseen jäJjes
telyjensä näyttävyydellä. 

Yhteys tiedotusvbilineisiinkin pa
lautui Rabbe Kihlmanin saavuttua 
paikalle, ei vähempää kuin kolmen 
vaalean kaunottaren kanssa, rapor
toimaan jo ennalta hyväksi oletetusta 
suomalaismenestykscstä. Kilpailujen 

käynnistyttyä paikalle saapuivat 
myös Suomen 6mR-liiton edustaja 
Pasi Kaarlo sekä lukuisa joukko 
ptu:jehtijoiclen perheitä, joten par
haimmillaan rantakuppiJoissa vuo
lain vitsinkerronta kuului tapahtuvan 
Suomen kielellä. Alibaban ja Toyn 
ohella suomalaisväriä löytyi moder
nista kuutosesta Jane Ann, jonka mie
histöön kuuluivat Jali Mäkilä, Manni 
Borg, Staffan Lindberg sekä Tirnppe 
Tavio. 

Saatoimme jo alkuvaiheessa tode
ta. että Hangon edelliskesän MM:iin 
ei näitä kisoja voinut edes verrata. 
Ei ollut Antsua, Pelleä, Willyä, Bom
menia, Mimaa, Marinaa, Piaa, Joi
lea, Hannua jne., joilta olisi voinut 
edes pyytää apua asioissa - saatikka 
että sitä olisi saanut. Koppavat frans
mannit eivätjulllikaan meidän ongel
mi stamme piitanneet, mutta toisaalta 
olimme kaikkeen hyvin varautuneita 
ja aikaahan oli hoitaa asioita vaikka 
vähän hitaammassakin tahdissa. 
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Veneet saatiin vesille ja pääsim
me purjehtimaanjoka päivä vilkkaas
ti liikennöidyiHi ja tuulillaan tode lla 
o ikukkaalla lahdeJJa. Veneet o livat 
hyvässä kunnossa, miehistöt tosin yk
sissä tuumin viihtyivätliiankin hyvin 
paikallisissa kuppiJoissa ja aam iais
tapaamiset muuttuivat päivä piii väl
tä vähäsanaisemmiksi. Vihdoin kisat 
alkoivat tiistaina 13.6. 

Ensimmäinen startti 
Ensimmäine n startti pUijehdittiin 
aluksi varsin kevyessäkin ja ennen 
kaikkea su unnaltaan vaihtelevassa 
tuulessa. Loppua kohden keli koveni 
jopa 6-7 m/s:iin, ja suuntakin alkoi 
o lla vakaampi. 

Alibaba sai hyvän startin multa 
heitti arpaosa väärään koriin heti e n
simmäisen kryssin alkumetreillä ja 
joutui takaa-ajajan asemaan kier
rettyään yliimerkin ne ljäntenä. Vii
sas purjehdus, hyvät manööverit ja 
mainio venevauhti nosti vat edellis
vuodenmaailmanmestarin kui tenkin 
komeasti kakkoseksi. 

Toyssa o ltiin hermona ja se näkyi 
ensimmäisen startin täydellisenä epä
onnistumisena. Viimeisenä starttilin
jan ylittänyt Toy hyötyi kuitenkin 
takaa-ajajan roolistaan ja onnistui 
hyödyntämään tuulen muutokset Toy 
pääsi muita e nnen uuteen tuulee n, 
kiersi koko lleetin j a tu li vakuut
tavassa johdossa jo ensimmäiselle 
merkille. Johto vain kasvoi kisan ku-
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luessa. ja alkusäikähdyksen jälkeen 
pitkä odotus palkittiin makealla voi

tolla. 

Toinen päivä 
Toisena päivänä purjehdittiin kaksi 
startti a, joissa keli o li jälleen etu
päässä kevyttä mutta eritt~iin vaih
televaa. Kärkikamppailu oli erittäin 
tasaista, ja kakkoslähtöä johti kisan 
aikana neljä eri venettä, useaanki n 
kertaan , kunnes j ärjestykseksi muo
dostui Vert Galant (FRA), Alibaba, 
Dix Aout (FRA), Toy. 

Toylle tulos o li k itkerä, e i aino
astaan mitättömän eron vaan myös 
Dix Aoutin tekemän härskin virheen 
(kääntömerkin tilanantotapaus) vuok
si. Protestia kun e i koskaan otettu 
käsittelyyn, ja syyksi ilmoitettii n, et
tä emme e htineetmaihin protestiajan 
puitteissa. Helteen uuvuttamina tyy
dyimme kohtaloomme ja piiiitimme 
hoitaa asiat pllljehtirnalla eik~i kiero
jen ran kalaisten kanssa tappe le maJ
la. 

Päivän kakkoslähtö oli samankal
tainen tilanteiltaan monivivahte inen 
trilleri, jossa Alibaba jatkoi vakuutta
van tasaisia otteitaan ja vei komeasti 
voiton. Danin (ITA) onnistui kiiMa 
välillä jo ylivoimaisessa kaksoisjoh
dossa olleiden mutta liiaksi toisiinsa 
keskinyneiden suomalaisten väliin, 
j a näin /\libaba otti her1kisen yliot
teen haastajistaan. Seuraavan päivän 
neljäs lähtö o lisi jo varsin ratkaiseva 

koko kisan kannalta. 

Ratkaisu lähestyy 
Torstaina 15.6. merelle lähti poik
keuksellisen hiljainen ja keskittynyt 
suomalaisjoukkue. Tietoisuus päivän 
tärkeydestä sai vitsikimaran hiljene
m~itin. Toyn o lisi tänään onni stuttava, 
muuten Alibaba karkaa tavoittarnat
tomiin. 

Jännityksen lisäämiseksijouduim
me odottelemaan tuulta pari tuntia 
maissa ja vielä toista tuntia merellä. 
Kuumuus paahtoi ja olo o li jopa tu
kala. 

Kun kisa vihdo in saatiin käyntiin , 
oli rata-alue viety aivan St. Tropez'n 
lahden perukalle ja ylämerkki ihan 
rantaan. Korkeat rannat antoivat us
komattomia shiflejä, ja kisa o li me l
ko ista hissiliikettä useammnliekin 
veneelle. 

Jo alusta lähtien suomalaiset sekä 
Dan ja Dix /\out erottuivat kärki
kvartetiksi. Dan piti aluksi johtoa, 
sitte n Alibaba. Dix Aout ja Toy vaih
te livat sijoilla 2-4. 

Viimeisellä Jenssillä tuuli yltyi ja 
va. emmalle leikannut Dan putosi 
kyydistä. Oikealle Alibabaa ja Dix 
Aoutia enemmän leikannut Toy hä
visi sekin ja kärkikaksikko oli reilun 
sadan metrin päässä järjestyksessä 
Alibaba - D ix Aout, kun viimeinen 
kryssi alkoi. Ranskalahct venelasi vat 
heti merkiltä vasemmalla, mutta Ali
baba jatkoi o ikealle odottaen Toyn 



tuloa merkille ja seuraavaa liikettä. 
Toy kuskasi Alibabaa jonkun matkaa 
oikealle avatakseen peliä ja saadak
seen itselleen paremmat mahdolli
suudet edes toisen edellä olijoista 
1 yömiseksi. Lisäksi oli otettu riski 
ja vaihdettu genoa kaikkein keveim
pään kryssillä vaivanneita reikäpaik
koja ajatellen. Tuuli kevenikin, ja 
kaikissa reikäpaikoissa Toy söi vauh
dillaAiibaban kaulaa. Samaan aikaan 
ranskalaiset olivat hi ipineet vasenta 
reunaa niin hyvin, että Alibaba me
netti johtonsa. 

Maalia lähestyttäessä vendasim
me baborcli lle siten, että Alibaba 
joutui meitä vahtiakseen ranskalais
ten pakkituuliin. Tässä asetelmassa 
onnistuimme jatkuvasti nousemaan 
lähenm1äksi Alibabaa, ja nämä her
mostuivatja tekivät vendan pois ylä
puoleltamme. Tämän ansiosta meidän 
onnistui aivan loppumetreillä nousta 
kakkoseksi ja pudotimme Alibaban 
kolmanneksi. 

Kisa Euroopan mestaruudesta jat
kui siis ainakin seuraavaan päi
vään ... 

Mestaruus ratkeaa 
Neljäs purjehduspäivä ja viides lähtö 
ratkaisivat lopullisesti mestaruuden 
kohtalon. Keli oli vaihtelevampi ja 
vaikeampi kuin vielä kertaakaan. Vä
lillä ei tuullut mis@in, hetken päästä 
90 astella muuttuneesta suunnasta ja 
pian taasjostain muualta. Tuulen voi-

makkuus vaihteli 200 metrin vyö
hykkeissä yhdestä viiteen metriin ja 
Iady fortunakoetteli kutakin vuorol
laan. 

Ensimmäinen kryssi pitkän odot
telun jälkeen saatiin käyntiin jopa 
reippaassa tuulessa, joka alkoi pian 
startin jälkeen heiketä. Kärkiveneet 
ja etenkin Alibaba sekä Toy pääsivät 
hyvin matkaan, ehkä jopa hieman 
vannistellen ja turhia riskejä väl
tellen. Toyn vauhti tuntui olevan 
parhaimmillaan, kun se Alibaban ala
puolelta onnistui nousemaan keulan 
editse tuulen puolelle veneiden pyr
kiessä keskeltä kohti styrbordin lay
linea. Pitkän hyssin aikana Toyssa 
alkoivat jo suupielet kääntyä ylös
piiin - näinkö helppoa tämä olikin? 
No eipä ollut. .. 

Ennen laylinelle tuloa Alibaban 
oli pakko lähteä yksinään vasemmal 
le, kun Toy oli ikävästi tuulen sil
mässä ja kasvatti rakoa koko ajan. 
Vasemmalla tuulta ei paljon näyt
tänyt olevan, ja Toyssa hymyiltiin 
ilkeä pilke silmäkulmassa, vaan ei 
kauan. Alibaba sai hyvän uuden tuu
len, kiersi reiän johon kaikki muut 
joutuivat ai nakin hetkeksi, ja kiersi 
heti oikeasta laidasta hyvin tulleen 
Danin perässä. Toy hyytyi nelj ännek
si, ja rakoa kärkikaksikkoon oli aika
lailla. 

Kolmantena kiertänyt Caprice 
(GB R) oli lenssin alkumetreillii help
po saalis Toylle. Lenssin aikana 

Toy onnistui ajamaan kärkiveneitä 
kiinni, mutta toinen hyssi ei muut
tanut til annetta ollenkaan veneiden 
ajettua suoraan speedwayta ylämer
kille muuuuneessa tuulessa. Osittain 
himän ansiosta vanhat veneet saa
vuttivat hämmästyttävän nopeasti I 5 
minuutria edellä lähteneen modernin 
fleetin hitaimmat, ja peli alkoi muut
tua entistä sekavammaksi. 

Seuraavalla alamerkillä melko tii
viiksi painunut kolmikon Dan - Ah
baba-Toy jä1jestys ratkesi lopullisesti 
Toyn jäätyä täpärästi modernien ve
neiden häuitsemäksi, kun kärkikaksi
kon onnistui kiertää vapaissa tuulissa. 
Keli oli keventynyt ja häiritsevistä 
veneistä eroon p~Uiseminen ei ollut 
kovin helppoa. Jokainen venda tap
poi vauhdin pitkäksi ajaksi. Toy me
netti otteensa kärkikamppailuun. otti 
epätoivoisen sangarin ja päästi vielä 
Vert Galantin ja Capricen kaukaa ta
kaa ohitseen. 

Täm~in masentavan opetuksen jäl
keen peli Euroopan mestaruudesta 
oli pelattu, ja maissa oli edessä Ali
baban miehistön (Hena Tenström, 
Nappe Molander, Jolle BUissar, Timo 
Laurila ja Krisu Räme) vilpitön on
nitteleminen - mestaruus oli jälleen 
heidän! 

Viimeinen taisto 
Toy joutui siis toteamaan EM-tittelin 
karkaamisen ja samalla päästi vielä 
pelin kiristymään jopa kakkostilasta. 
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01 i i lmeishi. eltii olimme Ii iaksi kes
kittyneet vain /\lihabaan ja näin me
nettäneet sijoituksia pitkin viikkoa 
aivan turhaan. /\hneil la oli jälleen 
ikävä loppu. 

Jouduimme keräiimään taistelu
tahtornrne tappion kalkin seasta ja 
lähdimme kuudenteen ja viimeiseen 
purjehdukseen tavoitteena pitää Dan 
sekä Vert Galan t takanamme. e oli
vat tasapisteissä ja vai n kaksi pistet
tii periissä. 

Starttasimrne keskeltä linjaa muis
ta erill iWn ja pyrimme vapaisiin tuu
liin ja seurailemaan mu iden liikkeiW. 
Dan otti hyviin startin veneeltäja ven
elasi heti o ikealle. Vert Galant höyrysi 
l eess~imme ja painui pitkälle v<Jsem
malle. Sorru imme haikailemaan kes
kellä rataa. ja kuten kaikki kevyen 
ja vaihtelevan tuulen opp<Jat varoit
tavat, hyydyimme molempiin taitoi
hin nähden. 

Ylämerkin kier. i ensi mmäisenä 
Dan. sitten yllättiijii Korrigan (SUI) 
ja kolmantena Yert Galant. Olimme 
vasta neljäntenä ja vieläpä pienen ra
on piiässä. 

Jiippailimme <Jktii visesti shifteis
sä. haimme parempaa tuulta rannasta 
ja taisteli mme paahtavassa kuumuu
dessa herkeämiittii. Saavutimme edel
lä menijöitä ja jännitys oli raastava. 

Toisella kry~si ll ä tuuli tasoittui ja 
hieman voimistui. pllljehdus alkoi 

tuntua taas helpommalla. Onnistuim
me ajamaan Vert Galantin kiinni ja 
pakotimme heidät kohtaustilantees
sa heittämään vasemmalle ja karka
si mme iL<>e oikealle, missä uskoimme 
tuulevan paremmin. 

Styrbordin laylinea lähestyttäessä 
kohtasimme Danin ja olimme saa
neet myös sen kiinni. 1-leitimme tar
kasti eteen alle ja kutkullavan täpärän 
"kiihdytyskisan" jälkeen onni~tuim

me pitämään keulamme puolisen 
metriä Danin keulan etupuolell a ja 
nousimme siitä hitaasti heidiin edel
leen. Dan teki kaksi ylimääriiisW 
vendaa ja menetti pelin. hermostui 
ja putosi viidenneksi - aivan kuten 
meille oli käynyt päivää aiemmin . 

Korrigan onnistui kiertämätin ylä
merkin ennen meitä, mutta olimme 
aivan tuntumassa. Peitimrne sveitsi
läisiä lenssin alkumatk<ln ja otimme 
heidät kiinni. jonka jälkeen kahdella 
nopealla ji ipillii onnistu imme ohitta
maan heidät. 

Tämän jälkeen kaikki tuntui taas 
omituisen helpolta ja voitimme use
an minuutin erolla sekä samall a 
varmistimme selkeiin kaksoisvoiton 
Suomeen. Keski näiseksi erok~ i jäi 
minimaalinen mutta ri ittävä 0.25 pis
tettä- joskin on muisteuava että 1\li
baballe riitti viisi starttia! Hieno kisa 
oli saatu piiät.ökseen ja kaikille j ii i 
loistavan hyvä maku suuhun. 

Loppu hyvin ... 

Ranskalaiset hoitivat palkintojenjaon 
<Jia-arvoisesti: Kärkikaksikko mainit
tiin vain veneiden nimillä. ei kan
sallisuuksia. ei purjehtijoiden nimiii. 
saman laiset palkinnot molemmille il
man kaivcrruksia jne. Kolmanneksi 
~ijoittuneen Yert Galantin kansalli
suudesta ja kipparista pidelliin pitkä 
hehkutus, mutta kuinkas kävikUän: 
ketmin ei saapunut paikalle palkintoa 
vastaanottamaan. 

Rabbe ja Marina Kihlman nos
tattint suomalaisten kunsaliistuntoa 
luovuttamalla lehdistölle Suomeen 
lähellämänsä lehdistöraportit suoma
laisveneitlen kippareille scrcmonian 
yhteydessä ja Rabbe piti p<likallisille 
varmasti valaisevan esipuheen suo
malaisist<J komeasti ranskan kielellä. 

Oli edessä veneiden p<lkkaaminen, 
talojen luovuttaminen sekä kotim<Jt
k<J. Jotkut jatkoivat perhelomailua. 
toiset tutustuivat muuhun Euroop
paan auton ikkunan läpi ja loput 
raahautui vat lopen uupuneina mutta 
ikionnellisina paluulennoille ja Suo
meen juhannuksen viettoon . Veneet 
tuli vatj uuri juhannukseksi Hankoon, 
j<J kaikki sujui myös paluumatkan 
osalta moitteettomasti. 

MAAN SUURIN JALOPUUTALO 
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r~' Kultapokaali, Classic Cup ia 5.5m-MM 

Hollannin merellä 
EM-kilpailun jälkeen Chaje 3:n 
Euroopan-kiertue jatkui Saksassa, 
Hollannissa ja vähän Tanskassakin. 

Heti kun Genovan EM-kilpailuista oli selvitty, läh
dimme viemään Jussi Gullichsenin Kandoota Hol

lantiin heinäkuun MM-kilpailuja vaiten. Vene jätettiin 
ystävämme Piet van Opzeelandin venetelakalle Haarle
tniin. Palasimme parin päivän ku luttua takaisin Geno
vaan hakemaan Chajea. 

Mentiin vielä shoppailemaan YCI:n kansliaan. Ky
syin, voimmeko ostaa klubipaidat Kanslisti vastasi, että 
normaalisti näitä myydään vain jäsenille, mutta tässä ta
pauksessa voimme myydä "especially to you" (campio
ne). Sainune myöskin YCl:n punakantisen Annuarion eli 
vuosiki1jan. 
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Matti Muoniovaara 

Pihassa vielä viimeisteltiin kuormaa, kun paikalle osui 
vanhempi mies Mrs Fena1in kanssa. Mies näytti tutulta, 
ja kysyinkin häneltä: 

- Are you Mr. Elvström? 
- Yes 1 am, hän vastasi. 
- Do you know this boat? 
- Yes, of course, rhat 's a five point five. 
- Yes, but which boat? Do you remember 1966? 
Elvström alkoi nauraa huvittuneena, kun hän muisteli 

tapahtumia vuonna 1966: 
- Yes, rhis is the Finnish boat which sailed with the 

spinnaker al the bottom of Öresuncl! 



Tämä oli paras palkinto meille, kun tapasimme van
han pwjehtijan, joka kaiken lisäksi tunsi veneemme. 
Sitten vain matkaan iltapäivällä kohti Flensburgia, jonne 
vene jätettäisiin heinäkuuhun asti. Perillä Flensburgissa 
olimme 6.5. kello 19 maissa. Vene otettiin trai lerilta pois 
ja pantiin vaunulle, joka vedettiin Kain verstaaseen si
sään. Sen jälkeen aloitimme kevätkunnostustyöt Pa1issa 
tunnissa oli skamdek.it jyrsitty auki, liimattu umpeen, li
sätty uudet ruuvit ja tapitettu. Itse olin hommaa miet
tinyl vain kuusi vuotta, että mitenköhän tuon ko1jaisi. 
Kun bonm1a annettiin ammattilaisille ja se hoilui nope
asti. Aikaa kunnostustöihin oli 8:nnen päivän iltaan, kun 
passini menisi vanhaksi ja piti poistua Tanskan puolelle 
rajaa yöksi. Menimmekin sitten Århusiin asti veljenpoi
kani luokse. Auton trippimittari näytti jo yli 8000 kilo
metriä. 

Flensburger Klassiker Festival 
Kun palasin 18. toukokuuta Flensburgin Festivaaleille, 
oli Holger työkaverinsa Dirkin kanssa viimeisteUyt ve
neen kevätkunnostuksen ja maalannut sen valkoiseksi. 
Siellä Chaje 3 kimalteli verstaan ulkopuolella traileri ll a 
valmiina vesillelaskuun. 

Seuraavana päivänä ptlljehdimme Chaje 3:n Kain 
kanssa Hafenspitzeen, kaupungin sisäsatamaan, festivaa
lipaikalle. Illalla wurstia ja flensburgilaista virtasi kur
kusta alas. Paikalla oli jälleen "Tältärää", vaskiorkesteri 
Hampurista. 

Molemmat pojat, Uu la ja Matias, olivat koulukiirei
den takia jääneet kotiin . Tarvittiin paikalliset gastit. Ko
ko yleisö tiesi jo, että paikalla oli suomalainen Euroopan 
mestari, kun Oliver, festivaalin johtaja oli sen kuulut
tanul teltassa. Illalla sitten kaksi nuorukaista Jens ja 
Klaus ilmoittauluivat gasteiksi. Seuraavana päivänä hei
dän kanssaan pesimme sitten saksalaiset 5.5:t ja ainoas
taan Oliverin 6mR Lillevi oli maalissa edellämme. 

Jens oli Losi taitava, ja kerroin hänelle, että hän oli 
taatusti veneen ylivoimaisesti paras "prima vista" -gasti. 
Kilpailussa solingia pUijehtiva Jens oli tosi tarkkana ja 
antoi minulle hyviä neuvoja kuten ''Matti higher, Matti 
higher" . 

Sunnuntain ohjelmaan kuului tietysti "hotdog" -purjeh
dus Tanskaan. Sitten vene jätettiin Kain ja Holgerin Gal
wik Wassersporl Vereinigungin satamaan juhannukseen 
asti. 

Retki Tanskaan 
Lähdinutle Uulan ja Matiaksen kanssa autolla juhannus
retkelle Flensburgiin. Juhannusaattona kävimme tsekkaa
massa maai lman suurimman pUljehdustapahtuman Kieler 
Wochen. Kalja- ym. telttaa ja laitureita riitti kolmatta 
tuntia, kun kävelimme railin päästä päähän. Puolessavä
lissä pistäydyimme Oliverin tuttujen 12-metrisessä lasil
lisella . 

.Juhannuspäivänä lähdimme matkapurjehdukselle Tans
kan S0nderborgiin. Uula oli Oliverin Lillevillä Antonin 
kanssa, Holger poikansa Andrean kanssa Webillä, Kai 
Anaksen kanssa Chaje 2:lla ja minä Matiaksen kanssa 

Spinaakkereiden harmoniaa. Knock Out, Chaje 3 
ja WoeiGeest. 
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Chaje 3:lla. Reippaassa sivumyötäi
sessä slöörattiin Tanskaan vähän yli 
kolmessa tunnissa. 

Kaupungin satama oli kapean ka
navamaisen vesireitin toisessa päässä. 
jossa suuri tanskalainen linna vartioi 
ennen vanhaan vesistöä tykeillään. 
Rantauduimme kylki-kylkeen-mene
telmällä, jolloin laituritilaa meni vain 
yhden veneen pituuden verran. Puo
miteltai laitettiin kuntoon ja patjat 
trallien päälle. Grilli oli kuumana lai
turilla, ja ruoka maistui raikkaassa 
ulkoilmassa. 

Matias valtasi yksin Chaje 3:n ja 
minä nukuin Lillevin durkilla. 

Aamulla saimme tuoreita säm
pylöitä ja kahvia aamiaiseksi laitu
rilla. Sitten kryssasimme navakassa 
vastatuulessa takaisin Flensborgiin. 

Chaje 3 meni suoraan Glticksbor
giin, missä se nostettiin ylös seu
raavana päivänä ja vietiin Banhofille 
verstaan pihaan odottamaan kulje
tusta Hollantiin. Siellä alkoivat 
Skandinaavisen Kultapokaalin 
ja Classic Cupin purjehduk
set 22. heinäkuuta. Kandoo 
edusti Suomea edellisessä ja 
Chaje 3 jälkimmäisessä. 

73. Skandinaavi
nen Kultapokaali 
ja Classic Cup 

__.-._ Classic Cup oli uusi 
kilpailu, jossa klas
siset 5.5-metriset 
purjehtivat Kultapo
kaalisäännöillä hol
lantilaisten lahjoitta
masta kuninkaallises
ta pokaalista. Klas-

sikkojen lähtö oli vain 10 minuuttia 
Kultapokaalin jälkeen. 

Kuusi maata oli jättänyt haasteen 
Kultapokaaliin ja neljä Classic Cu
piin. Kultapokaalista kilp@ivat 
Australia, Bahama, Englanti, 
Hollanti, Suomi ja Sveitsi. ' 
Klassikoissa kaksi hollan
tilaista venettä, keltainen 
Tripel ja vaaleansininen 
Vinga, oli chartrattu eng
lantilaiselle ja itävalta
laiselle. Hollantilainen 
Topaze mukaanlaskien 
meitä klassikkoja oli 
neljä. 

Ensimmäisessä 
kilpailussa tuuli oli 
pohjoisen puolelta 
ja aallokko oli in
hottavaa ja lyhyt
tä. Modemeissa 
Jan Howlettin 
suunnittelema 

viistokeulainen Salamander 5 kulki 
hyvin siipiperäsimellään, sillä juuri 
tällaiseen makean veden choppiin se 
on tarkoitettu. Gullichsenin Kandoo 
myöhästyi puoli minuuttia startista 
eikä saanut kärkeä koskaan kiinni. 
Klassikoista Topaze meni parhaiten, 
mutta erot eivät olleet suuret. Olim
me pitkään toisena, kunnes Vinga 
(tuleva klassikkojen maailmanmes
tari) pääsi niukasti ohitsemme spin
nulla. Engelsmanni Jamie ei saanut 
itselleen outoa Tripeliä kulkemaan ja 
se oli kaukana. Jamie vain yksinker
taisesti piinasi venettä liikaa kryssil
lä. Kolme kierrosta 2 mailin legillä 
eli rata oli aika pitkä ja puuduttava 
varsinkin Jamielle. 

Seuraavaksi päiväksi tuuli heikke
ni ja oli osittain maista päin. Vesi oli 
tasaisempaa, ja Chaje kulki taas to
si hyvin. Lähdössä taktikoimme ja 
valitsimme vasemman eli rannan 
puoleisen pään linjasta. Sen jäl
keen pudotimme kurssia noin 10 
astetta muita alemmaksi ja slöö
rasimme rantaa kohti - ja 
sieltä se tuli mitä haettiin, 
parempi tuuli ja 30 asteen 
lifti. Muut 'seisoivat' kes
kellä rataaja olivat kauka
na meistä. Ensimmäisellä 
luoviosuudella saimme 
niin suuren eron muihin, 
että tarkalla purjehduk
sella minkäänlaista 
hätää ei ollut. Lo
pulta englantilainen 
oli jäänyt kokonai
sen legin päähän 
meistä kun olim
me maalissa. 



Omaista kaljaa 
Klubilla ystävämme ja myös 
kilpailijamme Topazen perämies Piet 
kehui meitä valtavasti hienosta 
taktiikastamme. Hollantilaiset tarjo
sivat kaljaa koko ajan. Paikallinen 
olut Heineken ei maksanut juuri 
mitään. Aina välillä joku vain ilmestyi 
pyöreän tarjottimen kanssa, joka oli 
täynnä olutlaseja. Siitä sitten vaan 
otettiin lasi ja syötiin hollantilaisia 
bitterballeja. 

Seuraavan kilpailun voitti jälleen 
Topaze ja me olimme toisena. Fi
naaliin,joka purjehdittiin heti 3:nnen 
lähdön jälkeen, pääsivät vain voitta
jat eli Topaze ja Chaje 3. 

Oli jo suuri saavutus, että tässä 
historiallisessa ensimmäisessä Clas
sic Cupissa olimme päässeet finaaliin 
ja olimme paras "originaali"-klassik
ko. Nyt oli edessä oikea match race
parikilpailu. Ennen starttia dial-upis
sa pyörimme linjan lähellä ja saimme 
hyvän leen puolen aseman. Olisim
me melkein voineet ajaa Topazen Iin-

jan yli. Emme kuitenkaan saaneet 
kiihdytetyksi tarpeeksi, ja vastusta
jamme pääsi livahtamaan edellem
me. 

Menimme sen jälkeen peräkkäin 
kolme kierrosta, ja Topaze voitti kil
pailun selvällä erolla. 

73. Kultapokaalin finaaleja 
purjehti kolme venettä: Englanti, 
Sveitsi ja Bahama. Molemmat finaalit 
voitti Gavin McKinneyn ohjaama 
John B once again, ja Kultapokaali 
matkasi Bahamalle. Viimeksi 
bahamalainen on voittanut pokaalin 
vuonna 1983 Hank~ssä, joka oli 
Bobby Symonette veneellään "Bal
lymena". 

Hollannin mestaruuskilpailu 
Seuraavien kolmen päivän aikana 
purjehdittiin Hollannin mestaruus
kilpailut. Jussi Gullichsen johti aluk
si kilpailua, mutta viimeisen päivän 
kaksi viidettä sijaa pudotti Kandoon 
pronssimitalille. Veneet ja kilpailu 
oli äärimmäisen tasaista, erot lasket
tiin sekunneissa ja pienimmästäkin 
virheestä sakotettiin heti. Lopputu
loksissa neljä parasta olivat pisteen 
välein. Chaje 3 oli 16:s ja viides klas
sikko. 

Maailmanmestaruuskilpai
lu 

MM-purjehdukset alkoivat 
29.7. Tuuli oli pohjoisesta 

4-6 mettiä sekunnissa. En
simmäisessä kilpailussa 

Chaje 3:Ua oli hyvä läh
tö ja tarpeeksi vauh-

tia. kun moderni Topas hyytyi 
luuvarttiin. Ensin mentiin oikealle. 
Moderni lsis löi päälle. Mentiin vie
lä ulospäin väärään suuntaan ja jää
tiin lisää. Tuuli hieman voimistui 
loppua kohden. Vaihdoimme dacron
fokan light-medium-kevlar-fokkaan 
keulassa, mutta lopputulos oli mei
dän huonoin, 32. (8:s klassikko), 
vaikka oli "meidän keli". Myöskään 
Kandoon 8. sija ei tyydyttänyt Jus
sia. Voittaja oli Marie Fran~oise 14, 
edellinen maailmanmestari Torbolen 
kilpailusta. 

Kippari tyrii 
Sama tuuli vallitsi seuraavana päi
vänä, mutta hiukan maista päin ja 
järven pinta oli jo melko tasainen. 
Ensin oli 2 takaisinkutsua, kun Gor
don nosti puolet veneistä yli linjan. 

Lopullinen lähtö oli Chajen paras 
koko kisassa, kun olimme sekunnil
leen lipulla vasemmalla. Tehtiin ven
da ja ajettiin paapuurilla koko ftiitin 
edestä. Tuntui mahtavalta olla koko 
joukon ensimmäisenä! Ylämerkillä 
oltiin kahdeksas tai yhdeksäs, klas
sikkojen 'forsta' ja Kandookin oli 
vielä takana. 

Sitten kippari tyri ja teki turhan 
vendan ennen merkkiä, ja perässä 
tullut Akvavit törmäsi meihin. Pu
dottiin viisi sijaa. Varastaneila ve
neitä huudettiin ulos radalta: John 
B, Artemis, Topas, Chli.ka-Chlika II 
ja Mistress. Olimme helpottuneita, 



kun ensin pelkäsimme varnstaneem
me kun alku oli mennyt niin hyvin. 

Lensillä hermoiltiinjn pudottiin li
sää. Rundaus alamerkillä meni vielä 
pieleen ja aiheutti miehistössä pien
tä kapinaa. Lopussa parannettiin ja 
oltiin 20:s (5:s klassikko) ja otettiin 
melkein kiiimi Tripel. Kancloo oli 
6:s. Voittaja jälleen Marie Franc;oise 
14. Päivän paras suoritus oli ehdot
tomasti klassikolla "Topaze" kun se 
oli 5:nä maalissa. 

Kolmas lähtö purjehdittiin heti 
pienen tauon jälkeen. kun eväät oli 
syöty. Keli ei ollut muuttunut. 

Saimme taas hyvän lähdön ja 
olimme klassikkojen kä1jessä. Hom
ma hyytyi taas, kun kippari hermoi
li. Sitten otettiin tsangareita oikealta 
laidalta kryssi ll ä. Silti saavutetti in re
gatan paras tulos, kun oltiin toiseksi 
paras klassikkojen ja kaikista 25:s. 
Topaze otti varaslähdön ja varmaan 
menetti tämän takia Quai l Trophyn. 
Tripel diskattiin, mutta olimme sitä 
ennen maalissa. Kandoo sai parhaan 

tuloksensa eli 4. Voittaja oli Hollan
nin mestari Pungin . 

Huonoa tuulta 
Vuokraisäntämme tuli pmjeveneellä 
katselemaan seuraavan päivän neljät
tä kilpailua, ja me annoimme heille 
kameramme, jotta saisinune kilpai
lukuvia. Valitettavasti tuulta ei tullut 
14.00 mennessä ja lautakunta ko
mensi veneet maihin . Kun olimme 
maihin menossa, alkoi tuu liajärvellä 
päin, mutta emme menneet takaisin. 
Lautakunta kertoi maissa, että "tuuli 
ei ollm vakaa". 

Seuraavassa lähdössä menriin en
siirunäisellä kryssillä oikealle kul
maan ja tultiin sieltä klassikkojen 
kakkosena ylämerkille ihan Vingan 
perässii. Kandookin oli iskuetäisyy
dellä. Lenssi!Hi mentiin vasemmalle 
Yingan ja Kandoon perässä- pudot
tiin monta sijaa. kun se oli väärä laita. 
Muut klassikot meniv~it lujaa ulompa
na. Lopussa parannettiin ja ohitettiin 
ennen maalia moderni Woel Geest. 

Kandoo diskattiin, syynä styrborcl
baborcl-ti Janne maalilinjalla John B:n 
kanssa. Chaje 3 oli 25:s (6:s klassik
ko). ja voittajajälleen Marie Franc;oi
se 14. 

Viimeinen päivä 
Tuuli oli kääntynyt ja tuli rannasta 
päin , edelleen samalla voimakkuu
delln. Snati in "Chajen" toiseksi paras 
tulos vaikka teimme kisojen huo
noimman lähdön kun jäätiin mo
dernien jyräämiksi.Toisella kryssi ll ä 
vene kul ki hyvin. osattiin shiftit ja 
ohitettiin muutama vene. Olimme 
23:s (4:s klassikko) ja "Kandoo" 5:s. 
Voittaja Marie Franc;oise 14. 

Tuuli nousi 10 metriin sekunni s
sa, ja keulaan vaihdetti in mcdium
heavy-fokka. Saimme kohtu ullisen 
lähdön, mutta klassikko "Geisha" ja 
moderni ·'Magellan'' saivat unelma
lähdön. Tämä oli kauden tähänastisis
ta kauden 19 lähdöstä ensimmäinen 
kovassa tuulessa 8- 11 m/s ja oli vä-

Gordon W. lngate Web, Chaje 3, Chaje 2 ja Ullevi Klassikon harmoniaa, Topaze & Genevieve 
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hän meininkiä. Kun skarndekit oli Saksassa korjattu ei tar
vinnut m urehtia niiden aukeamista. 

Tsernpatti i n hyvin ho llantilaisten modernien kanssa. Y s
täviemme Chaje 2 kulki hyvi n ja oli joukon nopeimpia 
viimeisellä kryssi llä. Maalili njalla se menetti kuitenkin 
muutaman sijan, kun joutui maali merkin väärälle puolelle 
tiukassa sekuntitaistossa. Chaje 3 oli 24:s (6:s klassikko) ja 
Kandoo 8:s (huonoin tulos). iloisen webmasterimme Am
broise Johnsonin Magellan kulki kuin juna ja johti alusta 
loppuun asti . 

Lopputuloksissa Kandoo o li v iidentenä ja Chaje 3 oli 
26:ntena, kuude nneksi parhaana klassikkona ja yhden sijan 
Chaje 2:n takana. Olimme kuitenkin voittaneet 5 hollanti
laista modernia ja kolme klassikkovenettä. 

Hollannissa o n 17 pUijehtivaa 5.5m-klassik.koa, joista 
vain seitsemän o li m ukana. M m. Suo mesta Ho lla nt iin myy
ty, viimeisenä rakennettu vuoden -68 klassikko ei k isa
paikalle tullut. Jäimme myöskin kaipaamaan italialaisia ja 
melkein naapurimaan Ranskan vene itä. 

S.Sm WORLO CHAMPIONSHIP 2000 
R,Y .C. elo Kua, Medomblik, RMk :ite .. each racc. Rocc#', dAtc, wind. 

A~lll . R~l3t l. 1t1 ~1.a m.su 
s w ~ w~ Wf3 Woi-S 

Al::llltit! *r *r ... 
Auu~ ~l - Al 

. SIII!-17 
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Skandinaavinen kultapokaali 

Oheisesta kisakäppyrästä käy ilmi kil
pailun kulku graafisessa muodossa. 
Katkoviivat tarkoittavat ocs tai dsq. Jo
kaisella veneellä on erivärinen viiva. 
Klassikoilla on keltainen kolmio ja mo
derneilla punainen. Jokaiselle veneelle 
on merkitty kunkin lähdön sijaluku kol
mion viereen. Viivat kuvaavat veneiden 
keskimääräistä sijalukua kun pisteet on 
laskettu yhteen kunkin kilpailun jälkeen 
ja näin saadaan veneiden todelliset 
erot ja suoritus selville. Viidennen kilpai
lun kohdalla kaiiki viivat menevät yleen
sä ylöspäin kun huonoimman tuloksen 
poispudottaminen parantaa keskipistei
tä. Kuvasta selviää, että 2 ensimmäistä 
venettä ovat aivan omaa luokkaansa 
tasaisella suorituksellaan, eikä heitä 
tunnu mikään uhkaavan. Kultapokaalin 
voittaneet Bahamalaiset nousevat vii
dennen lähdön jälkeen pronssitilalle 
kun 2:n kilpailun ocs ei enää vaikuta. 
Viiden parhaan joukossa on 4 Kultapo
kaalivenettä, mikä osoittaa että pokaalin 
arvostus on korkeata luokkaa. Mitalive
neiden jälkeen on tiivis 8 veneen ryhmä, 
jossa erot ovat hiuksen hienoja. Parhaat 
klassikot, modifioidut "Vinga" ja "To
paze" ovat tehneet selvän raon seuraa
viin muihin klassikoihin. Veneiden viivat 
kertovat paljon. Viimeisen lähdön ko
vassa tuulessa parhaat näkyvät kun nii
den käyrä nousee; "Lee Loo", "Geisha" , 
"Chaje 2", "Kock Out", "Firestorm", "Ar
temis" ja "Magellan" menevät hyvin. 
Alusta lähtien nouseva eli paraneva 
suoritus on veneillä : " John 8 " , "Magel
lan" , "Artemis", "Chaje 2&3" ja "Come
back". 
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Trollkarlarna från Maohanan 
Olin Stephens anses vara en trollkarl. Med en meritlista som är 
längre än någon annan båtkonstruktörs harhan uppnått alla mål
sättningar man kan tänka sig. Det fruktbara samarbetet mellan 
honom och brodern Rod har påverkat seglingen under hela 
1900-talet mer än något annat. 

Pekka Barck 

S enaste sommar berättade den 
kanadensiska konstruktören 
Bruce Kirby varför han vär

derar Olin Stephens högt: På e tt mö
te för konstruktörer i New York för 
ett år sedan analyseracles beräkning
ar för ett undervattenskrov. Steph
ens lillaele på formlerna en kort stund 
och konstaterade att där fanns ett fel. 
Detta fel hade ingen funnit tidi
gare, trots au många konstruk
töre r arbetal med problemet 
en längre tid. Stephens upp
täckte fele t omedelbart. Efter 
mötet frågade Kirby vilke t ho
tell Stephens tänkte bo på, var
på haJ1 svarade an han kör hem 
till New Hampshire. Den re
san tar minst fem timmar! Olin 
Stephens var 90 år gamma!. 

avbröt han studierna på grund av 
sjukdorn och bristande intressc. Rod 
Stephens avbröt sina studier på Cor
nell University för att i sUi llet arbeta 
på det legendariska Henry 8. Nev ins 
båtvarv på City lsland i New York. 

Både Olin och Rod var självlärda 
seglare. De började segla utanför Ca
pe Cocld år L9L9. En av Olin Step-

Samtidigl kom den kände segla
ren Shcrman Hoyt runt hömet och 
sade: "Vi behöver några gastar ti li 
ele nya sexorna, några frivill iga?" Ni 
kan gissa vacl O lin och Rod svaracle. 
Olin Stephens tidiga seglingsupple
velser med sexan Lanai återspeglade 
sig i en förkärlek för R-båtamas skro
vformer, vilket präglacle hans konst-

ruktioner på 1930-talet. 

f :::s Bröderna Stephens 
:::ll 
c genombrott 
Z' • "' 

Än i denna dag rcser Olin 
Stephens runt världen. För en 
tid seclan seclan var han i 
Nya Zeelancl för atl litta på 
Amcrica's Cup-seglingarna. 
Under clet senaste året har han 
nämligen arbetat tillsammans 
med professorerna i aerodyna
mik på Dartmouth College för 
att bistå Young America-pro
jekte t i att finna dc bästa se
gc1p1anen. 

lroquais från år 1967 är världens första mo
derna åtta. 

År 1929 var Olin Stephens 21 
år gamma!. Då bildade han ett 
bolag med den redan fram
gångsrikajaktförmedlaren Dra
ke Sparkman. Meel ekonomisk 
hjälp av fadem grundade de 
Sparkman & Stephens (S&S). 
Fyra år senare bö1jade även 
Rod arbeta för bolaget. Hans 
huvudsakliga uppgift var att 
övervaka bygget av S&S-jak
ter både i USA och utomlands, 
medm1 O lin stod för designen. 
Genom åren sammansvetsacles 
brödernas arbete så att deras 
insatser inte gick att skiljas åt 
och elärför angavs Sparkman 
och Stephens som konstruktör. 

Samtidigl som den stora 
Tili si n hjälp har Olin Step-

hens haft brodem Roderick Stephens 
( 1909-1995) och tillsammans har ele 
bildat ett team som sedan 1930 do
minerat i konstruktion av både kapp
seglings- och långfärdsbå tar. 

Barndomen 
Bröderna Stephens var intc nämnvärt 
framstående studcrande. Olin Step
hens sluderade konst i New York, 
men vi lle hellre studera fartygskonst
ruktion på M IT (Massachusets Insti
tute of Technology). Efter en termin 
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hens första arnatörkonstruktioner var 
21 fots jollen Scrapper för juniorer
na på Larchmont Yacht Club i Long 
Island Sound år 1925. Olin, Rod och 
en skolkamrat seglade med denna 
över sundet till Cold Spring Harbor. 
Jollen var inte lyckat byggd och den 
läckte som eu såll. Efter att ha utstått 
en kall och våt natt i båten återvän
de pojkarna ti li Larchmonl fö ljandc 
natt. Väl i hamn konslateradc Rod: 
"Jag skulle inte gå ombord på en bål 
nu även om jag (ick betalt." 

depressionen svepte över 11-
nansvärlden beställde Stephens far 
havskryssaren Doraele från del 
nygrundade företaget. Doraele var en 
smal 52 fots yawl. Med bröderna 
Stephens ornbord vann Doraele Trans
Atlantic Race 1931 med två dygns 
marginal tili närmaste konkurrent. 
Sedan fortastte ele med att vinna Fasl
net Race samma år. Själv säger Olin 
på s irt seclvanliga anspråks lösa sält 
att del bara var god tur och clå han för 
några år sen seglade med Doraele i 



lta lien, sade han att hon var stl snabb 
al! han egentligen inte lärt sig något 
nyll om konstmktion cftcr detta. 

Genom Dorade lacles grundcn tili 
brödcrna Stephens samarbctc, vilke t 
mer än något annat fenomen fö
rändrat seglingen under 1900-talet. 
Under en 50-års period skapade dc 
kvalitativa, hållbara och prestigcfyll
da långfårds- och kappseglingsbåtar. 
Tiotals tusen S&S-båtar har tillvc r
kats efter detta, inalles 2200 olika 
konstruktioner. Den mest populära 
konstruktionen är lightning-jollen, 
som byggts i över 15.000 exemplar. 
Deras namn lever viclare i S&S, som 
fortfarande växer och konstruerar bå
de segel- och motorbåtar. 

Under 1930-talet f01tsatte Olin att 
konstruera sexor och åttor för att 
scdan tillsammans 
med Starli ng Bur-
gess skapa J-båten 
Ranger, som fram
gångsrikt försvara
de America's Cup 
år 1937. Samrna år 
vann Ranger 32 av 
34 seglingar. Sam
manlagt har Olin 
konstruerat sex 
America's Cup po
kalvinnare. Två av 
dcssa har vunnit po
kalen två gånger. 

Olin Stephens 

Från intuition 
tili matematik 
En av hemlighctc rna bakom framgån
garna för S&S var tanktester. Redan 
1937 utveckladc bröderna Stephens 
små modeller tillsammans med Ken
neth Davidson från Stevens Institute 
of Technology för att testa skrovfor
mer och frik.tion. Detta innebar att de 
tog steget från intuitiv tili materna
tisk design. 

1 en intervju för Quokka i Nya 
Zeeland i november J 999 säger Olin 
Stephens: "God jaktdesign har alltid 
varit en blandning av intuition och 
vetenskap, även om det vetenskap
liga elementet h<u fått en allt stöue 
betydelse i modern tid. 1 dag får 
konstruktörema stöd från den veten
skapliga sidan. När jag började, kun-

Olin Stephens 
favoritkonstruktioner 
Under tlcra årtionden har Olin Steph
ens tillfrågats vi lka som är hans fa
voritkonstruktioner. Oftast lyfter han 
fram Stormy Weather, som vann bå
de Trans-Atlantic och Fastnet 1935. 
Han var även nöjd med den nästan 
oslagbara sexan Goose, som var en 
av de fö rsta båtarna som byggts efter 
omfattande tanktester. 

En annan favorit är den suvcräna 
Intrepicl, som vann America's Cup 
1967 och 1970. Genom Intrepicl 
lyckades Stephens revolutionera R
regeln med delat lateralplan. Men 
ingen konstruktör är oslagbar. År 
1983 revolutionerade Ben Lexcen 
America's Cup genom au bygga 
en vingköl på Australia II, vil-

ket leclcle tili att 
t USA förförsta gång 
2 förlorade dcn åtrå-
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värda pokalen. Olin 
Stephens berätt<u· att 
även han och Rod 
hade försökt med 
tlata skivor under 
kölen på tolvorna, 
men då båtarna inte 
rätade upp sig på 
bästa sätt, övergav 
de försöken. 

Mätregler 
Både Olin och Rod 
Stephens har haft 
stott intlytande på 
utformandet av oli-
ka mätregler, såsom 

meririista är längre 
än någon annan 
konstnrktörs. Han 
har skapat lre Whit
bread vinnare, elva Toogooloowoo från 1970 är en av de första moderna trebyggda IOR och IMS. En-
vinnare av Bermuda sexorna. ligt Olin har mätreg-
Race, sju Fastnet- lerna haft en enorm 
segrare och många inverkan på, tili och 
andra segrar i Admiral's Cup, de en kunnig konstruktör försöka rned diktcral, humdana båtar det 
S.O. R.C, Sydney-Hobrut osv. 1 Fin- skapa en lättvindsbåt och komma byggs idag, även för långfärdsse-
land är både Olin och Rod Stephens frrun med något mer lämpat för hård gling. Som cxempel närnner han 
bekanta för eu flertal framgångsrika vind. Det verkar mindre sannolil't i IOR-regeln som fungerade väl, men 
Swan-båtar, inte minst Tarantclla dag." konstruktioncn av båtama fick lida. 
som nyligen uppmärksammats i bok- Under senar·e år överförde Olin Många kritiserade sjöclugligheten 
form. Ett antal motorbåtar har även Stephens sina kunskaper tili många blancl IOR båtarna, inte rninst Olin 
IUrnnat Olin Stephens ritborcl. En av konstruktörer på S&S ritbyrå. Ger- och Rod Stephens. 1 den ödesdigra 
de mest kända är Kalamoun , en 90 man Frers och Gary Mull är ele mest Fastnet-seglingcn 1979 kapsejsacle 
fot lång snabbgåencle motorjakt för metiterade S&S-Iärjungarna. 18 IOR -båtar. Tävlingen vanns av 
Aga Khan. S&S-konstruktionen Warbaby. 
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Enligt Stephens är man ute på rar
ligt varten gä llande konstruktion av 
moderna båtar. De överstora jo II arna 
saknar säker hantcring och komfort. 
Den exotiska tcknologin ombord in
ger falsk säkerhet och han ifrågasätter 
både båtarnas och små besällningar
nas möjlighe ter att klara av båtarna 
då tek.niska fe l uppstår eller då köl 
c ller rocle r skadas. Men han fortsät
ter att k.onstate ra att det måste finnas 
någon gräns: "Oå det gäller profcs
sionella seglarc kan konstruktörema 
bygga extrcma jakter, eftersom seg
larna måste vara medvetna om ris
kerna. Men ele måste betala ctt högt 
pris för dåligt omclöme. Yissa ska
pelser går över gränsen. Båtarna i en
samseglingen BOC är ett exempcl.'' 

Förutom sjöduglighet efterlyser 
Olin Stephens byggnadsbestämmcl-

ser, e ller så kallade scantlings. Han 
kritiserar dc sköra moderna jakterna 
med hårda ordalag. Samtidigt be
römmer han tili exempel scantling
bestämmelserna för R-regeln. Som 
rådgivare för ORC (Occan Racing 
Council) ullryckcr han sin oro fö r att 
man igen planerar att införa en ny 
regel för havskappsegli ngen. Steph
ens sparar inte på krutel när han be
skyJJer ISAF för imperialism styrt av 
makt- och penningbegär. 

Det är ord och inga visor av en 
91-årig man som sett och gjort mer 
än vi andra. Han säger sig vara glad 
för att kunna uttryck.a sina åsikter 
och anser s ig kunna uttrycka sig me
ra fritt än tidigare med åldcms rUtt. 

Olin Stephens bor nu i ew Hamp
shire. Han drog sig tillbaka från 
konstruktionsverksamheten för över 

20 år sen. men har inte gått i pen
sion ännu. Olin skaffade sig en per
sondator, IUrde sig mera matematik 
och övade ~ i g i datorprogrammering. 
Detta motiverar han med atl han 
avbröt sina collcgcstudier och att han 
ald1ig varit bra på matematik. 

En inte rvju med Quokka avslutar 
Stephens mcd att konstatera: " Dato
rer och kompositbyggen är modcrna 
påfund. l närhe tcn av mitt hem i New 
Hampshire fi nns en hantverkare som 
bygger vackra trämodellcr. Jag möts 
av en härlig doft när jag går förbi . 
Man kan inte ha samma känsla för 
plast och harts." 

Artikeln ltar tidigare pub/icerats 
Frisk Bris. 

Jouko Lindgren Oy 
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Kaikki veneen korjauksesta 
ja kunnostuksesta 

Lasikuitu- ja puutyöt 
Pinnoitustyöt 

Telakointi ja talvisäilytys 

Hernesaarenkatu 13, 00130 Helsinki 
puh .. (09) 6225 322, (09) 2200 2508 

fax (09) 6222 652 

FINNBOAT -j äsen 
Laatujä1j estelmä ISO 9002 

Vuosien kokemuksella pidämme huolta veneestäsi 



Ylivoimaista suorituskykyä 
ja luotettavuutta 

VANMAA 
DIESEL POWER 

S-vetolaitteet purjeveneisiin 
Laaja mallisto: Kaksivetolaitteet: 

Sisäperämoottorit 
matkaveneisiin: 
150 hv, 1 90 hv, 230 hv, 
250 hv ja 300 hv 

\/etolaitteet: 
Bravo 1 , Bravo 2, Bravo 3 

9 hv 
18 hv 
27 hv 
40 hv 
56 hv 

Saariston parhaat moottorit Ekström Powerilta. 

SD 20 
SD 20 

Pyydä tarjous asiantuntevalta Yanmar-jälleenmyyjältä ! 

& ~!~: J RÖM www.ekstrom.fi • koko mallisto • huollotiedol• 
puh (09) 591 91 , fax (09) 591 9669 Varaosaluettelot • hinnasto • jälleenmyyjät • 
power@ekstrom.fi, www.ekstrom.fi huoltopisteet • venevalmistajat 



Dieettitraileri Kimmo Kienanen 

Eteläisimmillä Euroopan leve
ysasteilla näkee jos jonkin
laisia viritelmiä kytkettynä 

henkilöauton perään, itäisemmistä 
pituusasteista puhumattakaan. Suo
messa peräkänyn rakenne on sää
detty tarkaan laissa ja asetuksissa 
muitten tienkäyttäjien kulun turvaa
miseksi. 

Viisipilkkuviitosilla on MM-kisat 
tänä vuonna melkein kotikulmilla 
eli Pohjois-Saksassa Flensburgissa. 
Paikka löytyi kartalta Kielin alapuo
lelta Tanskan raj alta. 

Remi, tuo kuvankaunis ja pelot
tavan nopea saksalaisten olympia
edustaja viisviitosluokassa Tokiossa 
1964, piti saada kuljetettua entisille 
kotikulmille kyläilemään tuonne teu
tonien maahan - mikäs siinä, kuor
ma-autothan on keksitty. Honu11an 
kokonaiskustannukset ylittivät kui
tenkin moninverroin käytettävissä 
olevan budjetin, joten seu1·aava rat
kaisu oli ostaa sopiva peräkärry. Seu
raavaksi tulikin mieleen rakentaa itse 
veneeseen mitoitettu kuljetin. 
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Kaksoisakselisen jarruilla varus
tetun perävaunun suuri sallittu ko
konaispaino on Suomessa 2500 kg 
ja jarruttoman 750 kg. Veneen koko
naispainon ollessa 2050 kg trailerille 
jäikin häkellyWivän vähän omaa pai
noa eli 450 kg. Peräkärryjen taJVi
kemarkk.inoiden tutkailon tu loksena 
erimerkkisiä akseleita ja jarrullisia 
vetopäitä löytyi useampaa valmista
jaa ja maahantuojaa. 

J arrullisessa peräkänyn akselissa 
tulee olla E-hyväksyntä eli omate
koisia virityksiä ei kelpuutela, jos 
niissä ei tuota hyväksyntää ole. Sa
ma määräys koskee vet.opäätä, joten 
rakentaminen rajoittuukin trailerin 
runkorakenteeseen ja valmiiden ak
seleiden ja vetopään hankintaan. 

Käytännön temput 
Intemetistä löytyi Espoosta Teohyd
rauliikka Oy -niminen ytitys, jonka 
sivuilta löytyivät myytävien perä
kärryn tarvikkeiden mitat ja ennen 
kaikkea painot. 1400 kiloa kantava 
akseli n omapaino on 57 kg, jaiTulli-

sen vetopään 25 kg ja kannuspyörän 
5 kg sekä lonkalta heitetty arvio nel
jän neljäntoista tuuman pyörän pai
noksi 60 kg e li yhteensä 220 kg. 
Kaikelle muulle venettä kannattaval
le j a pystyssä pitävälle rakenteelle 
jäisi saman verran ja vähän yli. 

Terästä tai alumiinia, siinä vasta 
ongelma. Alumiini on kevyempää, 
mutta vaatii taidokkaamman konts
ruktion. Lisäksi se on paljon kalliim
paa ja työstäminen ja kotjaaminen 
vaatii erityistaitojaja välineitä. Teräs 
on helpompi ja halvempi materiaali, 
mutta näissä painorajoissa sekin vaa
tii hieman lujuuslaskentaa. 

Otin tässä vaiheessa yhteyttä kat
sastuskonttoriin j a kysyin ennakkoon 
tarvittavia laskelmia ja piirustuksia. 
Kouraan lyötiin Suomen Autokat
sastus Oy:n julkaisema vihkonen, 
jossa kerrottiin lyhyesti itse tehdyn 
peräkärryn rakenteesta, kytkennästä, 
rekisteröinnistäja katsastuksesta. Lu
juuslaskelmia ei vaadita, mutta au
toinsinöörin tarkka silmä ja kokemus 
kyllä paljastaa liikennettä uhkaavat 



pommit. Tarvitaan myös mittapiir
ros, josta selviää käytetyt materiaalit 
ja niiden mitoitus sekä peräkärryn 
päämitat. Hitsausaumojen hiomista 
ei katsota myöskään hyvällä silm~il
lä. 

Teräsmies 
Vaakakuppi kallistui materiaalivalin
nassa siis teräkseen ja soitin teräs
kauppiaalle eli Starkin teräsosastolle 
udellen, että "mitähän hyllystä löytyy 
ja paljonkos se painaa". Elilaisia te
räsprofiileja löytyi runsaasti monilla 
seinämävahvuuksilla. Tässä vaihees
sa oli pakko oikaista korkeimpien 
kynnysten yli ja kävin ratmassa kat
somassa, miten muut valmistajat oli
vat ratkaiseet mitoitukset. 

Purjeeveneissä tuntui päivän trendi 
suosivan korkeaaja kapeaa teräspalk
kia sivui!Ja ,joihin akselit kiinnitetään 
pulttaamalla. Joissain vi tityksissä ak
selit oli katkaistu keskeltä ja kiin
nitetty laipalla keskilinjassa olevaan 
u-palkkiin, jossa köli tulisi lepää
mään maailmanmatkoillaan. Paino
piste saadaan mukavan alas tällaisella 
katkaistulla rakenteella. 

Kummipoika oli opiskellut insi
nööritieteitä Suomen Turussa, joten 
alan viimeisen oppi oli hallussa. Tie
tokoneavusteinen Viive - niminen oh
jelma (englanniksi Computer Aided 
Delay eli CAD) osoitti oivallisuu
tensa ja muutamien päivien kuluttua 
sain ihailla piirustuksia ja ennen kaik-

kea painolaskelmaa. Koko virityksen 
loppupaino olisi 448,5176 kiloa pin
takäsiteltynä eli hyvältä näyttää. 

Eikun terästä tilaamaan Starkilta. 
Parin päivän päästä tilatuttavarat tu
livatkin kuuden metrin kankina työ
paikan pihaan. 

Viilaten ja hitsaten 
Pihassa paloittelin teräkset tiukan en
nakkosuunnitelman mukaisesti. Trai
lerin rungon kas aaminen oli 
suunniteltu tapahtuvan työpaikan au
totallissa, jossa oli käyttöön sopiva 
autonostmi. Sen päälle kasattuna 
pitkittäispalkit oli helppo linjata 
yhdensuuntaisiks i samoin kuin poik
kipalkitkin. Veneen keskiosan alla 
4,5 metriä pitkät palkit olivat yhden
suuntaiset, josta ne jatkuivat saumat
tuna uuteen kolmimetriseen palaan 
yhtyen edessä. 

Tämä madon hermostoa muistut
tava rakenne painoi tässä vaiheessa 
yli sata kiloa ja rakenteen kääntämi
nen vaati yhdeltä mieheltä tosi sei
lorin otetta eli koneellista nosturia. 
Kippari kun tuli auttamaan, niin sii
tähän ei tullut kuin aivotärähdys. Ni
mittäin kipparille. 

Seuraavana viikonloppuna menin 
asioitten edelle ja sirkkelöin ma
honkivanerista sopivia runkotukia. 
Sirkkelipahanen pääsi yllättämään ja 
haukkasi oikean etusormen pään puo
leen kynttä pois. Plastiikkakirurgi te
ki siistiä jälkeä, mutta tässä vaiheessa 

oli pakko nimittää kippari oikeaksi 
kädekseni. Loppurälläköinti ja muut 
rähinät lankesi vatkin sitten hänelle 
minun toimiessa lähinnä painonvar
tijana. 

Pitkittäispalkkien etupäässä oleva 
sauma muodosti pienen riskikohdan, 
joka vahvistettiin kulmaan pokatulla 
viiden millen teräslevyllä, yht. nm
sas kaksi kiloa. Sauman taakse tuli
vat rungon etutuet,jotka oli saranoiru 
keskelle kääntyviksi mahdollista 
myöhempää uusiokäyttöä ajatellen. 
Näihin etupystyrukiin tulivat pitkit
täiset vinotuet, jotka jäykistivät ra
kennetta. Yhdet vinotuet oli vielä 
suunnattu keske!Je symmetrisesti. 

Takapäässä ei tarvitht pystytukia 
jäykistämään rakennella, mutta poi
kittaiset vinotuet piti viedä keski
linjasta hieman laidoille, jotta köli 
mahtuisi kulkemaan takaapäin köli
laatikkoon. 

Valmista tuli, mutta tul
koon 
Kölilaatikkoon oli leikattu kummipo
jan hankkima hihnankuljetusmaton 
kaistale. Matto ei toiminut tässä kul
jettimena, vaan piketmninkin päin
vastoin eli jarruja ja pehmikkeenä. 
Olin antanut nimittäin kertoa itsel
leni, että vene kuljetuksessa ilmei
sesti ikävystyneenä pyrkii tulemaan 
eteenpäin kohti vetoautoa. 

Kölilaatikkoa oli istutettu poikki
palkkien päälle 3° asteen kulmaan 
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kölin alareunan linjan mukaisesti. 
Kulmamitta oli saatu kesäisen poh
janpesun yhteydessä. Laatikon aine
vahvuus oli painosyistä vain kolme 
milliä, kuten kaikki muukin leräsma
teriaali. Joustamisen ehkäisemjseksi 
kölilaatikko lepäs i poikkipalkkien ja 
molempien pyöränakseleiden päällä. 

Seuraava vaihe olikin pintakäsit
te ly, joka piti tapahtua Nummelassa 
sinkkialtaissa. Valitettavan sirkke
löintihässäkän takia projekti oli hie
man venähtänyt ja talvi uhkasi 
aliakan mukaisesti pukata päälle. To
siasiassa kiirettä ei olisi ollut, mutta 
mistä sen silloin tiesi. Niinpä s ink
kaaminen jäikin tämän rrailerin koh
dalla purkk.itavaraan, jonka päälle 
vedettiin vielä pohjaväri ja sen päälle 
epoksiväri pintaan. Poikkipalki in po
rattiin 10 millin tuuletusreiät ja koko 
keksintö ruiskutettiin ruosteensuoja
aineella s isäpuolelta. 

Ennen ruosteensuojausta oli muis
tettu vetää sähköjohdot palkkien sisä
puolella j a sopiviin kohti in ulostulot 
Keltaiset sivuvalot kolmen metrin vä
Lein pituussuunnassa oli viranomais-
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vaatimus ja lisäks i etutuen kohdalle 
tehtiin valkoinen eteenpäin näyttävä 
valo. Takaosaan tehti in s isäänpäin 
työntyvään jatko-osaan takavalais
tus, joka yhdistyi pistokkeella muun 
traileriosan sähköih in. 

Yllättäen kaikki sähköt toimivat, 
joskin huomasin katsastuskonttorilla 
jatko-osan sähköjen pätkivän. Hem
metin hemmetti, takaosan maadoi
tusjohto oli unohtunut asentaa, mutta 
onneksi virta kulki lukitusmutteria 
tiukkaamaalla. Katsastus oli varattu 
pe1jantaiksi 13. pv kello 13.00 ja se 
kesti pari tuntia. Siitä noin tunti ja 
viisikymmentä minuuttia tuhraantui 
ihmettelyyn ja sääntöjen tutkimiseen, 
lopun aikaa käytettiin mittojen otta
miseen. 

Lopputulos oli 360 kiloa j a hyl
käävä katsastuspäätös. Syynä oli 
kuulemma puulluva EY-merkintä ve
topäästä. Toden totta, ei siinä luke
nut suomen kielellä yhtään mitään 
hyväksynnästä, vainjotain merkillis
tä teutonien kieltä. Asia ratkesi seu
raavana maanantaina, kun kiikutin 
katsastuskoottorille tukun maahan-

tuojan faksaamia speksejä. Nämä pa
perit arkistoitiin huole lla ja minulle 
lyötiin rekisteriote ja kilvet kouraan. 
Traileria ei kukaan halunnut nähdä
kään tässä vaiheessa. Hyvästi ja nä
kemiin! 

Faktat ja fiktiot 
Oman fiJman vaaka oli saman lainen 
kuin poliisin käyttämä ja se noteerasi 
koko keksinnölle 432 kiloa. Aisapai
non kanssa nimittäin, huom. katsas
tuskonttori! Dieetti oli siis onnistunut 
paremmin kuin hyvin, joten traileria 
on varaa vie lä tarvittaessa parannel
la. lskuvaimennus saattais olla kova 
sana ja varapyöräkin olisi kiva olla. 
Mutta rekisteliotteessa lukee, e ttä ko
konaispaino on 2500 kiloa, painoi 
sitten yhdistelmä mitä painoi. Täältä 
tullaan, teutonit! Täältä tullaan, maa
ilma! 

Valmista tuli ja hintakin pysyi 
budjetissa. 



3 VUODEN TAKUU 



Spinnut 
Spinaakkeri on erilainen purje. Se on vapaasti lentävä, eikä yhdestäkään liikistään 
kiinni mastossa, puomissa tai vantissa. Spinaakkerin muotoa voidaan säätää paljon 
enemmän kuin muiden purjeiden, mikä panee trimmarin taidot koetukselle. Seu
raavassa tutustumme pääasiassa spinnun kurvikkaisiin muotoihin, mutta teemme 
lopuksi pienen yhteenvedon myös trimmeistä. Teksti Mikko Brummer 

Spinaakkerin parametrit 
Spinaakkerin ulkomitat määräytyvät 
pitkälli mittasääntöjen ja luokkamää
räysten mukaan. Tärkein parametri 
muodon kannalta on korkeuden suh
de Jeveyteen, SL/SMW. Tämä suhde 
vaihtelee venetyypistä riippuen vähän 
yli yhdestä (R-veneet) yli kahteen. 
Leveästä ja matalasta spinaakkerista 
tulee syvä ja pallomainen, kun taas 
avomeripursien !MS-säännön suosi
ma! keulakolmion suhteet tuottavat 
kapeita ja korkeita, lähes banaani
maisia spinaakkereita. 

Toinen tärkeU parametri on spi
naakkerin keskileveys (SMG, spin
naker mid-girth). SMG ilmoitetaan 
yleensä prosentteina alaliesman (SF. 
spinnaker foot) pituudesta. Se voi 
vaihdella aina ''code zero"-pllljeiden 
70%:sta tyypillisen R-vene spinaak-
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kerin 11 O%:iin. Sivutuuliput:jeissa 
käytetään kapeampaa SMG:tä, taval
lisesti 80-90%, kun taas myötätuu
leen optimoidun "Runner"in SMG 
on 100% kieppcillä. Pieni keski
mitta merkitsee pieniä hartioita, jol
loin plll:jeen topista tulee lillcämpi 
ja se menee hyvin sivutuuleen, suuri 
keskimitta kasvattaa hartioita ja te
hallista pintaa, mistä on hyötyä rnyö
täiselHi. Spinaakkerin optim.ikulma 
suunnitellaankin juuri keskileveyttä 
siiäUimällä. 

Kolmas parametri on spinaakkerin 
suurin leveys (SMW, spinnaker max. 
width), joka ei ole yleensä sama kuin 
keskileveys. Tavallisesti suurin leve
ys on hieman alempana kuin keski
leveys. Maksimileveys ilmoitetaan 
myös prosentteina alaliesman pituu
desta, ja tyypilliset arvot vaihtelevat 

90%:slii 125%:iin. Suwi maksimi
leveys (kuten myös SMG) tekee 
spi nnusta mahdollisimman tehok
kaan myötäiselUL mutta samalla siitä 
tulee levoton ja vaikeammin hallitta
va. Leveimpiä spinaakkereita kUyte
tään tavallisesti pienissä köliveneissä 
ja jollissa, pw:jetta voidaan trimmata 
nopeasti sumia määriä niin skuutilla 
kuin gaijall akin. 

R -veneiden sääntö on spinaak
kerin mittojen suhteen vcu·sin suur
piirteinen, sallien poikkeuksellisen 
s uuren leveyden (2,5 x J - avome
ripursissa vastaava arvo on tavalli
sesti 1,8 x J, missä J= keulakolmion 
kanta). Kun spinaakkeripuomin mit
ta on sama kuin keulakolmion kan
ta, ei R-veneen spinaakkeria kannata 
tehdä maksimileveyteen alaliesmas
sa. Muuten alahelma jää liian löy-



säksi ja "maha" pullottaa, kun puomi 
vedetään taakse lenssillä. Lyhentä
mällä alaliesmaa, mutta säilyttämäl
lä suuri leveys keskellä, spinaakkeri 
saadaan paljon tehokkaammin esille 
isoptujeen takaa ja vetoon. Leveyden 
kasvattamista rajoittaa myös lisään
tyvä epästabiilisuus, joka äkkiä vie 
hyödyn muutamasta lisäneliöstä. R
veneiden maksimileveyteen 2,5 x J 
ei kannata käytännössä mennä. Sään
tö on erikoinen myös siinä mielessä, 
että varsinkin pienemmille venei lle 
(5 m, 6 mR) sall ittu max. sivulies
man mitta on huomattavasti suu
rempi kuin keulakolmion korkeus. 
Vaikka s ivutiesmaa ei leikataan täy
teen mittaan, alahelma nuohoaa keu
lakannen pinnassa, ja keihästyminen 
piikkikeulaan on alati vaaniva vaara. 

Pinta-alan maksimointi -
projisoitu ala vs. todellinen 
ala. 
Sivumyötäiseen ja täysmyötäiseen 
ajettaessa spinaakkeri toimii kuin las
kuvarjo. Pyrkimyksenä on saada 
purjeen tehollinen ala mahdollisim
man suureksi mittasäännön rajoitus
ten puitteissa. Tällöin tulee esille 
spinaakkerin varsinaisen, kankaan 
pintaa pitkin mitatun alan lisäksi 
tuulta vastaan projisioitu pinta. Spi-

naakkerin tehon myötiiisellä määrää 
pää-asiassa kaksi tekijää: toisaalta 
syvyys lisää voimaa, ja toisaalta pro
jisioiru pinta-ala. Syvyyden kasvatta
minen pienentää projisioitua pintaa, 
eli tässä on olemassa jonkinlainen 
tasapainotila1me, joka maksimoi te
hokkuuden. Annetu lla leveydeltä ta
solevyll ä on suurin projisioitu pinta, 
mutta puolipallon vastus on suurem
pi. Tuulitunnelikokeiden perusteel la 
optimisyvyys on hieman 20%:n pa
remmalla puolella. Projisioitua pin
taa voidaan kasvattaa muotoilemalla 
profiili elliptiseksi latistamalla pur
jetta keskeltä. Tämä toimii hyvin 
myötäisellä. mutta sivutuulessa ko
vin elliptiseksi muotoiltu spinaak
keJi su lkee takaliesmastaan liikaa. 
Syvyyteen ja projisioituun alaan liit
tyy myös Wrkeä dynaanlinen tekijä: 
syvyys lisää putjeen vakavuutta, hel
pottaen trimmaajan tehtäviä, kun taas 
litteä pmje,joka projisioi suuremman 
alan, on epävakaa ja vaikea "lennä
tettävä". 

Reacher - runner - ftoater -
VMG - code zero: spinnulla 
on monta nimeä 
Avotuulipllljeena spinaakkelin on ka
tettava varsin laaja alue tuulikulmia: 
suhteellisen nmlen arvoina n. 65°Sta 

l70°:een, ja tosituulen kulmissa eh
kä 85°:stä 180":een. Tämän vuoksi 
on luonnollista, että eri kulnlille (ja 
myös tuulen voimakkuuksille) on ke
hitetty omat erikoispUJjeensa. 

Poiketakseni hiukan aihepiirin ul
kopuolelle, pallopmjeen suomenkie
leen vaki intunut nimjtys kirjoitetaan 
todellakin yhdellä n:llä, kahdella k:lla 
ja kahdella a:lla, englanniksihan 
pllljeen k.iJjoitusasu on spinnaker 
(kaksi n:ää, yksi a, yksi k), mutta 
jostain syystä suomenkielisessä teks
tissä jotkut purjeen tekijätkin käyt
tävät ulkoasua "spinakkeri" . Samaa 
lingvistiikkaa voitaneen soveltaa ge
naakkeriin, vaikka sitä tuskin nyky
suomen sanakirjasta löytyykään. 

Aloitetaan kevyestä tuulesta ko
vempaan päin - suurelle osalle ve
neistä optimi tuulikulma on sidoksis
sa hmlen voimakkuuteen. Kevyessä 
tuulessa leikataan ja kovassa ajetaan 
suoraan myötäiseen. 

Kevyt tuuli - Floater 
Kevyen tuulen spinaakkeri leikataan 
0,4 tai 0.5 oz:n Nylonista. Päinvas
toin kuin voisi kuvitella, Ploateria ei 
tehdä maksimimittaiseksi . Kevyessä 
tuulessa leveät hartiateivät jaksa len
tää, ja sen vuoksi Floaterin SMG 
on aina alle lähempänä 90:tä kuin 
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Spinaakkerin tärkeimmät mitat. 

Jollissa ja pienissä köliveneissä leveätkin spinaakkerit voidaan leikata varsin litteiksi, kun purjetta voi
daan trimmata nopeasti suuria määriä niin skuutilla kuin gaijallakin. Tällaista epästabiilia 470-muotoa ei 
pysty enää käyttämään esim. H-veneessä. Huomaa leveät, avonaiset hartiat, ja spinnun litteä sivuprofiili 
varsinkin ylhäällä (insertti). 

100%:a. Kun spinaakkeli joka ta
pauksessa lentää "alhaalla", purjeen 
sivuprofiili leikataan niin ikään lit
teäksi ja suoraksi alaosastaau. Ke
vyessä tuulessa leikkauskulmat ovat 
suuret, apparenttikulma on pieni, 
minkä vuoksi Floater lähestyy muo
doiltaan ja mitoiltaan kovan tuulen 
Reacheriä, kangas vain on pari nu me
roa keveämpääja vahvistukset mini
moitu. Joissain yksityyppiveneissä, 
joissa sallitaan pieni kovan tuulen 
spinaakkeri (esim. Soling), tätä kan
natta käyttää joskus kevyessä tuu
lessa Floate1ina huolimatta siitä, että 
kangas on aivan liian raskasta. R-ve
neiden garderoobiin Floater sopii hy
vin, koska yleispinaakkeri on aivan 
liian suuri jaksaakseen lentää kun
nolla kevyessä tuulessa. 

VMG- yleisspinaakkeri 
Kovasti muodikas kirjainyhdistelmä 
VMG liitetään yleispinaakkeriin,joka 
toimii niin sivuhmleen kuin myötäi
seenkin. Nimitys on tavallaan har
haan johtava, sillä niin Floaterilla 
kuin Runnerillakin pyritään tie tysti 
YMG:n maksimoimiseen (mahdolli
simman suureen nopeuteen suoraan 
myötäiseen), mutta termi on tarttu
nut kuvaamaan ajotapaa, jossa myö
täisellä leikataan kohtalaisen paljon, 
paremman venevauhdin korvatessa 
pidemmän kuljetun matkan. YMG
spi naakkeri on joka suhteessa kes-
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kinkertainen, kompromissisivu- ja 
myötätuuliominaisuuksien välillä, le
veysmitta voi olla melko suuri ja 
SMG:kin lähempänä 100%. Sivu
profiilissa kaari on tasaisen pyöreä, 
jolloin alahelmaakin voidaan lisätä 
enemmän kuin floateriin . Kangas on 
yleensä 0,75 oz luokkaa, suurem
missa veneissä vähän raskaampaa
kin. Käyttöalueena on keveiden ja 
keskituulien melko avoimet sivuluu
liosuudet ja täysmyötäinen. Jos ve
neessä on vain yksi spinaakkeri, sen 
kannattaa yleensä olla YMG-tyyp
piä. 

Runner 
- myötätuulispinaakkeri 
Runner on nimenomaan suoraan 
myötäiseen tarkoitettu purje. Se on jo
ka suhteessa maksimimittainen, har
teikas ja syväksi leikattu. Syvyys 
vakavoittaa ja tukee hartioita, jotka 
vaativat hiukan reilummin tuultajak
saakseen lentää avoimina. Kun suo
raan myötäiseen kannattaa ajaa vain 
reilummissa tuulissa, leveistä harti
oista ei ole haittaa samaan tapaan kuin 
floaterissa. SMG voi olla yli 110%, ja 
suurin leveys vieläkin enemmän. R
veneiden spinaakkerit ovat useimmi
ten juuri jättimäisiä, syviä ru1mereita 
- raskasuppoumaisilla veneillä leik
kaaminen harvemmin kannattaa, ja 
kun pitkäkölistä, kapeaa ja syvärun
koista kuutosta tai kasia on läbes 

mahdoton saada broachaamaan, ne 
kantavat monster-spinnunsa myös 
pitkälle sivutuuleen. Runner leika
taan yleensä keskiraskaasta, 0,9 oz:n 
kankaasta. Profiili on miele llään el
liptinen, jolloin projisioitua pintaa 
saadaan suurenunaksi. 

Reacher 
Reacher on tiukkaan sivutuuleen tar
koitettu , kapeaharteinen ja litteä pur
je. SMG on alle 90%, ja pu1jeen 
levein kohta (SMW) voi olla lähellä 
alaliesmaa. Sivuprofiilissa Reacher 
on alhaalta suorempi kuin VMG
spinnu tai runner, alahelmaa on vä
hän, ja vaakaleikkaus on lähempänä 
ympyränkaarta kuin ellipsiä. Näin 
ptujeella voidaan ajaa mahdollisim
man tiukkaan sivuhmleen (yleensä 
korkeintaan n. 63-65° apparenttia), 
ilman että plllje toimii enemmän jar
ruvaijona kuin siipenä. Rcacherin 
kangas voi olla tuhtia, koska sivutuu
lessa spinnu lentää jo varsin kevyes
säkin tuulessa (3-4 m/s)- tavallisesti 
valitaan 1,5 oz Nylon tai vähän ke
vyempi Polyester-kangas. Pieniko
koisena Reacheriä käytetään myös 
todella kovan tuulen spinaakkerina 
täysmyötäiselläkin , kun runner alkaa 
olla jo Wan vaikea hallittava. Ekstree
mi tapaus reacheristä on ns. code ze
ro, jonka keskileveys on 70-75% ja 
ja ominaisuudet lähestyvät genuaa. 
Genuan "SMG":hän on kolmio-opin 
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Leveästä ja matalasta spinaakkerista 
tulee syvä ja pallomainen (tyypillinen 
R-veneen spinnu, vasemmalla), kun 
taas avomeripursien !MS-säännön 
suosimat keulakolmion suhteet tuot
tavat kapeita ja korkeita, lähes banaa
nimaisia spinaakkereita (oikealla). 

Kuutosen spinaakkerin sivuliesma on jopa metrin pidempi kuin 
mitta kannesta nostimen kiinnityspisteeseen. Liesmat suora
na spinaakkerin kulmat laahaavat vedessä! Alaliesma on kaksi 
kertaa pidempi kuin spinnupuomi. Tästä seuraa ilmeisiä hal
linta vaikeuksia, vaikka spinnupuomia ajetaan varsin alhaalla 
kovemmassakin tuulessa. Liesmoja ei saada missään olosuh
teissa kovin kireälle. Kuljettajalla on myös varsin huono näky
vyys, kun spinnun alahelma roikkuu kiinni kannessa. 

mukaisesti 50%, kuten useimmat 
muistavat koulun geometrian tun
neilta. 

Trimmauksesta 
Spinaakkerin trimmauksessa pitää 
muistaa, että spinnu on vapaasti len
tävä pLn:je, joka on kiinni vain hui
pustaan mastossa. Spinaakkerin pitää 
antaa toisaalta e lää tuulen mukana, 
toisaalta sen liikettä pitää rajoittaa 
puomilla tuulen puolelta ja tarvit
taessa barberilla skuutin puolelta. 
Kun molempien alakulmien korkeut
ta voidaan säätääjopa metrikaupalla, 
pmjeen muoto ei ole ollenkaan sidot
tu, vaan muokkautuu käyttäjänsä kä
sissä. 

Kevyissä tuulissa, kun spinaakkc
ri ei j aksa vielä lentää suunnitellussa 
muodossaan, puomin pää täytyy pi
tää alhaalla, seuraten halssikulman 
korkeutta joka puuskassa ja pläkäs
sä. Kun tuu li aavistuksen voimistuu, 
trinunaaja nostaa heti puomin päätä 
aavistuksen leunättääkseen spinnua 
korkeammalla. Mikä vielä tärkeäm
pää, kun tuuli heikkenee, puomin pää 
tulee heti alas jopa kannen korkeu
teen asti etu liesman stabiloimiseksi, 
jos tarve niin vaatii. Spinnupuornin 
korkeudella tarkoitetaan tässä nimen-

omaan pUI:jeen puoleista päätä. Puo
min liikuttelu ylä- ja alagaijalla on 
paljon nopeampaa, ja se pieni mitta 
tehollisessa pituudessa mikä menete
tään, kun puomi ei ole vaaterissa, on 
mitätön verrattuna esim. liikkeen ai
heuttamaan häiriöön, kun (harvem
min kissamaisen pehmeästi liikkuva) 
keulagasti ryntää mastolle spinnu
puomin korkeutta säätelemään. Mas
tolla on hyvä olla kaksi lenkkiä, 
kevyttä ja kovaa tuulta silmällä pi
täen, mutta puomia ei kannata liian 
herkästi alkaa siirrellä kiinnityspis
teestä toiseen. purjeen puoleisen pään 
säätämisen kustannuksella. Ala- ja 
ylägaijan säädöt on hoidettava istuin
kaukaloon sillä tavalla, että niiden 
käyttö on helppoa, ja mieluiten nimi
tetään yksi henki lö (pianomies) hoi
te lemaan korkeuden säätöä spirmun 
trimmarin ohjeiden mukaan. 

Kun tuuli voimistuu, spinuun voi 
antaa lentää korkeammalla, kuiten
kin siten että alahelma aina pysyy 
lähellä keulaharusta tai hankaa sii
hen kevyesti . Projisioidun pinnan 
maksimoinnista tulee hienovarainen 
tasapainoilu hartioiden aukeamisen 
välillä (puomi korkealla) ja alahel
man piläm.iscssä lähempänä kantla 
(puomi alhaalla). Suojan puolella 

barberilla seurataan puomin liikkeitä 
sillä tavalla, että molemmat kulmat 
ovat kutakuinkin yhtä korkealla ve
neen kannesta (ei siis meren pinnas
ta - kun vene on kall istunut, suojan 
puolen kulma voi olla paljon alempa
na kuin tuulen puolen). R-veneissä, 
joissa spinnut ovat lähes yhtä leveitä 
kuin korkeita, barberin käytöllä ei ole 
juuri merkitystä. Sen sijaan moder
neissa IMS-veneissä, joiden spinaak
kerit muistuttavatenemmän banaanin 
kuin appelsiiniu puoliskoa, barberi n 
saa viedä varsin eteen jo heikossakin 
tuulessa. Tuulen voimistuessa suo
jan puolen kulmaa tu lee barberoida 
voi makkaasti a laspäin heti, kun aje
taan vähänkin myötäiseen, jotta ka
peassa ja korkeassa pm:jeessa säilyy 
kontrolli. Mitä litteämpi spinnu, sitä 
alempana puomia ajetaan, ja sen 
mukana myös barberin käyttö on 
hanakampaa. Pulleaa, leveäharteista 
spinaakkeria tulee lennättää kor
keammalla, jotta hartiat aukeavat 
kunnolla .. 

Mauazine 49 



Tuokko Deloitte & Touche Oy on yksi Suomen johtavia tilintarkastus- ja konsultointialan 
palveluyrityksilJ. Henkilöstömme koostuu BO:sta tilintarkastuksen ammattilaisesta. Pal
velemme Suomessa Helsingin lisiiksi kymmenesss toimipisteesslJ. Olemme kansainvii
lisen Deloitte Touche Tohmatsu -ketjun jSsen, 135 maata ja yli 90.000 henkilöä 

Deloitte 
Touche 
Tohmatsu 

Tuokko 
Deloitte 
&Touche 

Yrityksesi menestykseksi! 

• Tilintarkastukset 
• Erityistarkastukset 
• Laki- ja veropalvelut 
• Tietojärjestelmäpalvelut 
• Ympäristöpalvelut 
• Yritysjärjestelyt 
• Sukupolvenvaihdokset 
• Due Diligence 

Tuokko Deloitte & Touche Oy 
KHT -yhteisö, CGR-samfund 
Munkkiniemen puistotie 25, PL 94, 00331 Helsinki 
p.(09) 478 300, f.(09) 478 3090, 
www.deloitte. com, www.deloitte . fi 



What paper can do 



Teksti Kimmo Kienanen 

Valokuvia numeraalisesti 
Vuosikymmeniä sitten haa
veiltiin kamerasta, johon 
kuvat tallentuisivat sähköisel
le kuvapinnalle eikä filmiä 
enää tarvittaisi. Tänä päivänä 
nuo haaveet ovat kuluttajan 
arkipäivää. 

Miksi digikuvia 
Halvallakin kameralla saa parempia 
kuvia eliamateriaalilla kuin paljon kal
liimmalla digikameralla. Siitä huo
limatta vi_ime vuonna myytiin yli 
23000 sähköisesti tallentavaa kame
raa. Lisäksi halpoja pöytäskannereita 
myytiin kuin Elannossa ranskanlei
pää. 

Digitaalisen kuvan tarve on kasva
nut internetin ansiosta. Samoin mo
niin esityksiin sähköinen kuva on 
omiaan selventämään asioita. Valitet
tavasti digikuvan peruskäsitteet ovat 
monelle hepreaa, joten käykäämme 
numeromaailman syövereihin, joka 
on tiettävästi aivan bittihelvetin vie
ressä. 

Hyvin pakattu on puoleksi 
tuhottu 
Canon Ixus on pieni ja sievä digitaali
kamera. Sen CCD-kennon pistekoko 
on 1200x 1600 ja sen pikselimääräk
si ilmoitetaan 2, 11 Mb eli yli kaksi 
miljoonaa kuvapikseliä. 
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RGB-värijätjestelmässä on kolme 
p~iäväriä eli punainen, vihreä ja 
si ninen. Käytännössä Ixuksen ku
vatiedoston koko on 5,5 Mb:ä rgb
tiedoston koko on kolminke1tainen 
kuvakennon teholliseen pikselimää
rään nähden. 

Kamerassa on mahdollisuus kuva
ta myös pienemmällä pikselimääräl
lä. Kuvat tallennetaan CompactFlash 
-nimiselle muistikorti lle, jonka koko 
on 8Mb. Näin kortille mahtuisi puo
litoista suurimman tarkkuuden kuvaa 
ja sen puolikkaan kuvan jakamises
sa tulisi ongelmia. Kamerassa käy
tetäänkin pakkaavaa taliennusta eli 
jpg-muotoa 

Jpg-pakkauksessa voi valita pak
kaustiheyden jo kuvatessa. Jpg:n huo
noja ominaisuuksia on sen kuvan 
laatua huonontava vaikutus. Kuvan 
laatu huononee jokaisella avaus- ja 
tallennuskerralla. 

Paras tapa käsitellä j a siirtää digi
kuvaa on tiedoston kopiointi kame
rasta. Useimmat tallennus levykkeet 
kuten CF-kortti, Memory Stick jne. 
voidaan laittaa tietokoneeseen yhdis
te ttyyn kortinluk.ijaan. Tällöin kuvaa 
ei tarvitse avata ja pakata uudestaan. 
Uusi häviötön pakkausmenetelmä 
otettaneen käyttöön lähitulevaisuu
dessa. Muistikortteja on saatavana 
usean sadan megan kokoisina, mutta 

toistaiseksi hintahittisuhde on kor
kea. CFll -tyypin korttipaikka on 
ykköstyyppiä paksumpi ja koloseen 
mahtuukin tällä hetkellä 1 Gigan ko
koinen muistikortin kokoinen kova
levy. 

Tallennus 
Kuvia voidaan tallentaa kuvankäsitte
lyohjelmissa useissa eri folmaaateis
sa, joista käytetyimpiä on tif-muoto. 
Tämä kuvatiedosto samoin kuin jpg 
voidaan tallentaa ja lukea uudestaan 
sekä Windowsissa että Macissa. Mui
ta käytettyjä ja eteen tulevia tal
lennusfonnaatteja on gif-muoto, jota 
käytettään paljon juuri nettikuvissa. 
Gif-muodon on korvaamassa nopeas
sa tahdissa npg-muoto. Molemmat 
muodot tukevat lomitettua tallennus
ta, joka on e1ikoisen hyvä netti
käytössä. Lomitetusta kuvasta tulee 
ruudulle näkyviin karkeamuotoinen 
kuva, joka vähitellen terävöityy. Näin 
satunnainen surffailija saa nopeasti 
käsityksen aukeavasta kuvasta. 

Kuvaruudun tarkkuus on 72 dpi eli 
pistettä tuumalle. Tämä tuumamittai
nen jäänne on 28 pistettä sentille, 
mutta jostain syystä angloamerik
kalainen tuumamitta on jäänyt re
liikkinä elämään kuvan tarkkuuden 
mittana. Ki1japainokäytössä tarkkuus 
eli resoluutio on paljon suurempi ja 



se on riippuvainen käytetyn paperin laadusta 
ja painomenetelmästäkin. Normaali päällystä
mätön offsetpaperi saattaa vaatia 200 dpi re
soluutiota ja hienompi taidepapeti ja -painanta 
300 dpi kun taas laserkopioon riittää hyvinkin 
180 dpi. 

Mitä suurempi käytettävä resoluutio, sen 
suurempi kuvatiedostokoko Huomattavaa on, 
että tässä puhutaan aina pakkaamattoman ku
vatiedoston koosta. Digitaalikamera tekee par
hainunillaan tietyn kokoista kuvaa ja tiedostoa. 
Mitä parempaa painomenetelmää käytetään 
sen pienemmäksi painettava kuva jää. Digi
taalikuvan resoluution voi muuttaa kaikissa 
kuvankäsittelyohjelmissa ja muutoksen kuva
kokoon näkee samassa yhteydessä. Muutta
malla resoluutiota ja kuvakokoa suuremmaksi 
muutetaan samalla laatua, sillä kuvaohjelmat 
laskevat tietyn algometiin mukaan välistä 
puuttuvat pisteet. Pienentäminen ei huononna 
kuvalaatua, mutta kuva kannattaa tallentaa uu
della nimellä. 

Mikäli käytössä on jokin kuvankäsittely
ohjelma, kannattaa digikameran kuvat kopi
oida ensin kopioida sellaisenaan kovalevylle. 
Käsitellyt kuvat tallennetaan laatua pienen
tämättömällä tavalla, esim tif- tai psd
(photoshop )muodossa. Vasta lopullisen kuvan 
voi tallentaa pakkaavalla formaatilla. 

www 
Nettikuvia katsellaan monenmoisilla koneilla 
ja ruuduilla. Valtaosa yhteyksistäkin on mo
deemin takana. Ruudulla katsottavaksi viedyn 
kuvan värimäärä kannattaa määritellä 256-vä
ti seksi. Gif-muoto tallentaa kuvat täJlä tai 
vähäisemmällä värimäärällä. Lisäksi voidaan 
valita lomitettu kuva, jolloin tiedoston koko 
kasvaa vain vähän. Gi !'-tallennus muuttaa au
tomaattisesti rgb-kuvan indeksoiduksi väriku
vaksi. 

Seuraavaksi kuvan resoluutio täytyy muut
taa 72 dpi:ksi ja kuvan koko muuttaa käy
tettyyn kokoon. Alkuperäinen kuvatiedoston 
koko oli 5,5 Mb. Kuva pienennettiin kokoon 
7xl0 cm 72 dpi ja talle3nnettiin sekä kes
kilaatuiseksi jpg- että 256-väriseksi gif-ku
vaksi. Tiedostokoot oJjvat vastaavasti 27 k ja 
55 k. Gif-muodossa kuva pieneni sadasosaan 
a 1 ku peräi sestä. 

Tietokoneessa on pian erinimisissä kansi
oissa sadoittain digikuvia, joilla on nimenä 
kameran nimeämä numerorimssu. Seuraava 
ongelma onkin löytää kompuutterin syövereis
Ui viimeinen kuva Maija-tädistä viime juhan
nuksena keinussa. Jos kuvaa ei löydy, se on 
luultavasti bittitaivaassa. Se onkin jo toinen 
ongelma ja uuden jutun paikka. 



Hyvä 8mR-purjehtija 

Bästa 8mR-seglare 

Lienee oikeutettua sanoa, e ttä luok
kamme voi yhä paremmin. Maail
man kaikilla mantereilla lienee n. 170 
pujehtivaa kasia. Uusia moderneja 
ja jopa Sira-luokan uusvanhoja kase
ja rakenne taan. Viime kesänä Po1to 
Santo Stefanossa Italiassa Maailman 
Cupin lähtölinjalla oli 26 kasia. Voit
tajaksi selviytyi Getionja Sira Cupin 
voitti Vision. 

The Intemational Eight Metre As
sociationin (IEMAn) vuosikokous 
sujui Suomen kannalta hienosti. Sa
gittan Timo Saalasti vali ttii n kansain
välisen teknisen komitean jäseneksi. 
Onneksi olkoon! Helsinki vaUttiin 
seuraavan Maailman Cupin paikaksi 
vuodeksi 2002. JärjestävUnä seurana 
on NJK. Alustava ajankohta on hei
näkuun viimeinen viikko. 

Koska vuonna 2002 on kulunut 
50 vuotta Helsingin Olympialaisista, 
jätjestää 5,5 metrinen luokka saman
aikaisesti sekä Gold Cup- kil pailun 
että MM-kisat. Olemme 5,5 metristen 
luokan edustajien kanssa kartoitta
neet alustavasti mahdollisuuksia yh
denmukaistaa aikatauluja ja jä1jestää 
joitakin yhteisiä tapahtumia. 

8mR-Iuokan vuoden 2002 Maail
man Cupin ensimmäiset kokoukset 
on pidetty. Vijme marraskuussa kävi
vät IEMAn puheenjohtaja Fred Mey
er sekä sihteeri John Lammers van 
Bueren Helsingissä. Suomi ja N.I K 
ovat vuosina 78, 87 ja 92 jätjestä
neet Maailmancup-kisat hyvällä me
nestyksellä. NJK:n toimihenkilöitten 
lisäksi järjeste- lykomiteoihin on ai-
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na kiirettä västi osallistunut joukko 
vapaaehtoisia kasipurjehtijoita sekä 
heidän perheenjäseniään ja ystävi
ään. Liittomme sihteeri Chrisse Wall
gren ja minä otamme mielellämme 
vastaan ilrnoittautumisia vapaaehtoi 
seksi. 

Vaikka meil lä saattaakin olla lu
vassa huomattava kansainvälinen 
sponsori tarvitsemme myös kotimai
sia yhteistyökumppaneita. Tarkoi
tuksena on kevään mittaan saada 
nimetyksi järjeste lykomitea. Alake
miteoista mainittakoon mm. kilpailu, 
kuljetukset, sponsorointi, viestintä, 
majoitus, sosiaaliset tapahtumat jne. 
Tavoitteenamme on lähettää alusta
vat kutsut kai ki 1 Ie kasi metrisen omis
tajille ennen tämän kauden alkua. 
Läbtövii valla uskotaan nähtävän yli 
25 kasia. 

Kotimaisella rintamalla kuuluu 
myös hyvää. Najan aloittamalla re
monttilinjalla Sagittaa, Sphinxiä ja 
Wandaa on ko1jailtu ja entisöity ja 
Vågspel on parhaillaan työn alla. 
Windyä viri tellään parhaillaan ahke
rasti kisakuntoon. Kotimaisessa re
kisterissämme on 9 kasia. l tse tiedän 
ai nakin yhden henkilön. joka vaka
vasti harkitsee kasin hankkimista ve
sillenune. Olen iloinen myös s iitä, 
että Lara jäi Suomeen sukupolven 
vaihdoksen kautta. 

Uncler s~isongen 2000 deltog mig 
veterligen våra åttor i (minst) nio re
gattor. Segrarna i de viktigaste re
gattorna var följande: Helsingfors: 
Sphinx, l-langö: Lara, den öppna fins
ka mästerskapscupen ("K-J Hertell 

pokalen"): lroquois, Å lancl/Alandia: 
lroquois. Specie ll t glädjande och be
tydelsfull t är våra svenska 8-meters 
katmater, som besöker oss år ut och 
år in. På det finska förbundets vägnar 
riktar jag mitt speciella tack tili be
sättningarna på Allegro, Andromeda 
och Tamara. 

Tätä kirjoittaessani on vuoden 
2002 Maailman Cupiin 17 kuukaut
ta. Ennen sitä meillä on toivottavasti 
edessämme hyvä purjehduskausi 
200 1. Kiitän teitä kaikkia kasipurjeh
tijoita, jotka myötävaikuttavat siihen, 
että luokassarnme vallitsee avoin il
mapii ri ja reil u kilpailuhenki. 

Robbie Lindberg 

SmR mittauksesta 
IEMAn teknillisessä komiteassa on 
ollut keskustelua veneiden mi ttauk
sesta. Komitean vanhempien jäsen
ten kanta tuntuu olevan , että tästedes 
mittausasiat otetaan vakavasti ja tar
kasti, jotta mitään jälkipuheita ei tu le 
ja jo tta luokan reilu henki säilyy. 

Komitean alustavan kannan mu
kaan kaikki veneet joilla e i ole vi
rallista, voimassa olevaa mittakitjaa, 
joita e i ole mitattu pitkään aikaan ta i 
joihin on tehty mitä vain mittalukuun 
vaikuttavia muutoksia, pitää mitata 
ennen Hesan MM-kisoja, ri ippumat
ta siitä ovatko veneet mahdoll isesti 
mitoissa tai e i. 

Timo Saalasti 



Omistajanvaihdos 

Lara FIN-10 on vaihtanut omistajaa. 
Tarkemmin ilmaistuna Larassa on 
tapahtunut sukupolvenvaihdos. kun 
Rajalan tytär Julia Ormio yhdessä 
miehensä Petteri Ormion kanssa ovat 
lunastaneet itselleen Uimän kaunotta
ren. Kuten muistetaan, Larassa tehtiin 
muutamia vuosia sitten perusteeli i
nen kansiko1jaus Vuosaaressa. 

Kasi nimeltä Wanda Suomeen 
Suomeen on tulossa uusi vanha kasi, 
Wanda. Wanda on kovan tason raa
seri kovilla tuulilla, ja laittanee La
ran hegemonian koville. 

Najan masto on havaittu metrin 
liian lyhyeksi (accu racy pays). Lisäk
s i Najaan tulee ensi kaudeksi dyncc
maiso ja mylarykkönen, jolla ajetaan 
0 - 4 m/s. Lyhyeen vai sopivaan mas
toon? 

Rekordaktiva femmor 
Sommaren 2000 var trots regn och 
tidvis myckct hårda vindar glädjande 
aktiv på femmafronten. Ett rekordan
tal båtar deltog i sommarens kapp
seglingar. Hela 15 båtlag tävlade om 
rankingpoäng och den mycket j ämna 
och spä1mande serien vanns av Röde 
Orm med Putti Ti ilikka som skeppa
re. Tvåan Liss-Gun. trean B låtunga 
och fyran Barbro har alla lika mån
ga poäng i den slutliga rankingtabel
lcn ! Femmoma har visat sig vara en 
mycket jämn klass där vinnaren in
galunda är given, vi iken som helst 
av båta.rna kan vinna. Boatspeedcn 
är jämn för alla oeh då blir be
sättningsarbetet helt avgörande, den 
besättning som klåpar minst - den 
vinner. 

Klassmästerskapet hölls i Hangö i 
juli i ans lutning tili Hangöregattan. 
Blåtunga var helt överlägsen och 
säkrade med s ina 5 delsegrar klass
mästerskapet med 0,0 poäng i 
resultaltabellen! 

På grund av del blåsiga vädre t i ju
li lyckades inga fi nska fenm1or kOin
ma över tili svenska sidan för att 
cle lta i Sanclhamnsregattan. Men vi 
kommer igen nästa sommar! 

Efter en paus på många år återupp
li vades traditionerna med en egen 

Sataman valot 
Kuutospurjehtijat maailman 
ympäri 

6m R Toyn kipparina tunnettu Eero 
Lehtinen rakentaa mittavaa projek
tia: suomalaisveneen - itse asiassa 
kahden veneen, joista toinen pllljeh
tii Suomen lipun alla - osallistumista 
Volvo Oeean Raee -maailmanym
pärikilpailuun (entiseen Whitbread
purjehdukseen). Muita päähenkilöitä 
tässä projektissa ovat samoin kuuto
sista (Toy ja Alibaba) tunnettu Ken
neth Peränen sekä Fred Andersson. 
joka vastasi voittoisasta ruotsalai
sesta Whitbread-projektista 1997-98. 
Maailman ympäri lähtevät veneet 
eivät sentään ole kuutosia vaan 
V.0.60-luokan venei tä . German Frer
sin suunnitte lemaa venettä rakenne
taan parhaillaan Ranskassa ja toisen 
veneen valmistus aloitetaan piak
koin. Projektin pääsponsorina on 
suomalaisyritys, joka rahoittaa noin 
puolet kaikkiaan yli JOO miljoonaan 
markkaan nousevista kustannuksista. 
Sponsorin nimi julkistetaan 6. he lmi
kuuta e li tämän lehden ilmestymisen 
aikoihin . Veneiden miehistöisiä ei ole 
tehty lopullisia päätöksiä, mutta aina
kin kippareiksi palkataan huippuam
mattilaisia muualta kuin Suomesta. 

5m-regatta på Erstan i juli med Ai
risto Segelsällskap som m-rangör. 

De t största enskilda evenemange t 
under sommaren 2000 var Musto 
C lassic-regattan på Kronbergs~jär
den med sammanlagt 12 deltagancle 
femmor, vilket torele vara deltagar
rekord för klassen. Ferrunorna var 
hänned en av ele största klasserna 
i regattan . Rcgattavinnare var Liss
Gun III. Sammanlagt åtta svenskar 
gHstade oss uncler regattan, av clem 
cleltog sex som skeppare e ller be
sättning ombord på de fu1ska fem
morna. 

Samarbetel med Svenska 5m För
bundet har fortsättn ingsvis varit gott 
oeh kontakterna regelbundna. Pokal
seglingen om lnternational Five Mct
re Cup har skjutits upp tili sommaren 
200 1. 

Mima Löfström 

Uutisia Porvoosta 

Porvoolaisesta venesuunnittelijasta 
Gösta Kyntzellistä on julkaistu kirja, 
jossa hänen tuotantonsa esitellään. 

Kirja kuuluu jokaisen puuvenei
lijän ja purjeveneklassikon kiljahyl
lyyn, sillä se kertoo seikkaperäisesti 
erään Suomen huomattavimman ve
nesulllmittelijan tuotteliaasta elämän
työstä. 

Kyntzellinen viimeinen purjevene 
oli 5.5-metrinen Inga-LiU 44. Kynt
zell-veneet jakautuvat eri metriluok
kiin seuraavasti: 5m3 kpl, 5.5m JO 
kpl, 6m 6 kpl, 8m 1 kpl. 

Wileniuksen venetelakka, joka 
liittyy läheisesti Kyntzell-veneisi in 
tullee säilymään jossain muodossa 
Porvoossa. Wi leniuksen telakalla val
mistettiin eri metriluokkiin veneitä 
seuraavasti: 5m 3 kpl, 5.5m 13 kpl, 
6m 13 kpl ja 8m 3 kpl. 

Kirja nimi on HSkeppsbyggaren 
Gösta Kyntzell", ja sen on kiljoit
tanut Chritoffer I-1 . Ericsson. Kirjan 
on kustantanut Kyntzellin tytär Ulla 
Paulig ja kirja on saatavilla hyvin 
vm·ustetuissa ki1jakaupoissa. Sen voi 
myös tilata Robert's Coffee:sta 
Pl. 206, 00211 Helsinki, 
fax 09-6821569 

6mR MM-kilpailut, 
PORTO FINO, ITALIA 
29.9. - 9.10.2001 
6mR-luokan seuraavat maai lman
mestaruuskisat jä1jestetään Porto 
Finossa,joka sij aitsee Välimeren ran
nalla lähellä Genovaa. 

29.9- 1.1 0.200 1 mittauspäivät 
2.1 0 . ensimmäinen lähtö 
3.10. toinen lähtö 
4. 10. kolmas lähtö 
5.10. nelj äs Whtö 
6.10. vi icles lähtö 
7.1 0. kuudes lähtö 
8-9.10. varapäiviä 
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Gordon Jngate 
74 vuotias Royal Sydney Yacht 
Squadronin Gordon lngate on 5.5 
kipparei sta vanhin. Gordon innos
tui kertomaan 12 metrisistä kun 
ol imme nähneet 12 metri sen Vi
min YCT:n hangaalissa kOJ:jattava
na. "Vietin eräitä parhaita vuosiani 
Vimin peräsimessä '61 ja '62.Aust
ralialaiset oli vat jättäneet ensim
mäisen America's Cupin haasteen 
ja tarvistsimme spanaajan Gre
telille. Vim hankittiin USA: sta tä
hän tarkoitukseen ja toimin 18 
kuukautta sen kipparina" kertoo 
Gordon. "Myöhemmin '69 osal
Iistuimme Skandinaaviseen Kulta
pokaaliin Sandhamnissa alunperin 
ruotsalaise lla veneellä Pam ja on
nistuirrune voittamaan sen" hän 
jatkaa. Tuttavuutemme alkoi vuon
na '98 Cowesissa kun Gordon oli 
tullut jälleen mukaan luokkamme 
kansainvälisiin kilpailuihin. Silloin 
hänellä oli australialaisen ystävänsä 
Colin Ryanin Sic Em Rex vuokrat
tuna. '99 hän hankki suomalaisen 
Addam-Addamin ja kilpailee nyt 
sillä. 12 metrisillä Gordon jatkoi 
vuonna ' 81 kun hän osti Alan Bon
dilta Grete! IJ:n. Venettä modifioi-

Sataman valot 
tiin, s iUi kevennettiin ja tehtiin 
uusi alumiinikansi. Veneen ominai
suudet eivät kuitenkaan parantuneet 
ja kars intakilpailuissa ei tullut me
nestys tä. 1984 vene laivattiin aust
raliasta Genovaan tarkoituksena 
osallistua Sardiniassajärjestettäviin 
12-metristen maailmanmest<U'llll s
kilpailuihin. Vene saapui Geno
vaan, mutta päivän liian myöhässä. 
Muut 12 metriset olivat jo lähteneet 
hinauksessa kohti Porto Cervoa. 
Ulkona oli hyvä sää ja he päättivät 
pmjehtia veneen perille, mutta kun 
päästi in ulos merelle tuuli loppui 
viikoksi. Lopputulos oli, että Gre
te! II hinattiin pienellä kumi ve
neellä Sardiniaan. "Itse kilpailussa 
onnistuimme voittamaan Dennis 
Cormeri n pari kerta eikä hän sen 
jälkeen hirveästi moikkaillut" my
häilee Gordon. Kimmo Kienanen 
osui paikalle vuolllla ' 84 ja ikuisti 
Gordonin ja Gretel ll:n valokuvas
saan. GordonilJa on aikomukse
naan purjehtia vielä Holl annissa, 
Flensburgissa ja sitten Hels ing issä 
ja silten tulee ehkä aika lopettaa. 

S.Sm kilpailutulokset 2000 

Vuoden 2000 kilpailuohjelmaan kuu
lui poikkeuksellisen monta kilpailua. 
Yhteensä regattoja oli ll kappaletta, 
joissa kilpailuja oli 44. Kilpailuista 
29 pu~jchditti in ulkomailla seitse
mässä regatassa seuraavasti: huhti
kuussa Italiassa III Coppa Guido 
Prina, 5.5m Euroopan mestaruuskil
pailu; toukokuussa Saksassa FJens
burg KJassiker Festival; heinäkuussa 
Hollannissa Skandinaavinen Kulta
pokaali , Classic Cup, 5.5m Hollannin 
Mestaruus ja 5.5m Maai lmanmesta
ruus. Suomessa kaikki 15 kilpailua 
pmjehdittiin Hels ingissä. Ulkomailla 
kilpailivat veneet Kandoo Nyländska 
Jaktklubbenilta ja Chaje 3 Mcrenkä
vijöiltä. Parhaimpana saavutuksena 
oli Chajc 3:n klassisten 5.5 metris
ten Euroopamnestaruus Genovassa. 
Kandoo oli jokaisessa kilpailussa mi
talituntumassa (Santa Margheritassa 
hopeaa ja Hollannin mestaruuskil
pailussa pronssia) . Saksassa Flens
burg Klassiker Festivalissa Chaje 3 
'pesi ' sikmäiset 5.5 :t. 

Luokan rankingvoiton vei kaik
kien aikojen suurimmalla pistemää
rällä vene Kandoo perämiehenä 

KATAJANOKKA LA-MA 11 -01 TI -PE 11 -0 2 
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Sataman valot 
Jussi Gullichsen, toisena oli klas
sikko Chaje 3 perärniehenä Matti 
Muonio vaara. Kolmannen s ij an ve i 
vene Zorina perämiehenä Esko 
Rechardt. Kandoon j a Chaje 3:n 
kilpailujen lukumäärä on merkit
tävä. Täytyy palata 60-luvulle asti 
kun vuonna 1960 Peter Tallberg 
purjehti noin 40 kilpailua Inga-Li II 
44: 11 ä ennen Rooman Olympialai
sia. 

5.5m luokan kilpailut Suomessa 
on luetteloitu vuodesta 1986 j a sii
tä lähtien on järjestetty nyt 63 ki l
pailua ja niissä on yhteensä o llut 
205 lähtöä. 200 lähdön raja saavu
tettiin molemmissa starte issa ja 
julistettiin melkein jo voittajaksi. 

Uusi vene 

Kuggomin venerakennuskoulun 
opiske lij a on ollut yhteydessä Suo
men kv 5 m-lii ton hal li tuksenjäse
nii n marraskuussa 2000 ja kertonut, 
että hän on kiinnostunut raken
tamaan uuden Sm-luokan veneen 
oppilastyönään. 

Koska femmojen luokka- ja yh
distyksen säännöissä ei ole mitään 
yksiselitteistä mainintaa veneiden 
rakennusvuosista (sääntö on hy
väksytty vuonna 1929) kutsui hal-
1 i tus mahdollisen veneenrakentajan 
joulukuussa hallituksen kokouk
seen, jonne myös saapui luokkalii
ton jäseniä. Rakentaja kertoi, että 
vene rakennetaan täsmälleen Tore 
Holmin tekemien vanhojen piirus
tusten mukaan ja luokkasäännössä 
sali ituista materiaaleista. Todennä
köisesti rakennettava vene olisiko
pio jostain Going veneestä (Holmin 

piirustusten mukaan 1937-1938 val
mistui kolme Going - nimistä ve
nettä). 

M ahdollisell a uudisrakenteell a 
on puo ltajansa, jotka kokevat että 
uusi vene tuo Juokalle julkisuutta 
ja uuden kilpakumppanin radalle. 
Vastustajat taas toteavat, että luo
kan tarkoitus on vaalia vanhoja pe
rinteitä ja lisää veneitä liittoon tulee 
vanhojen veneiden peruskorjaamis
kOijaamisell a sekä ostamalla niitä 
muualta mutta kopio ita ei saa ra
kentaa. 

Femmaliitto piti tammikuun lop
pupuolella yhdistyksen ylimää
räisen kokouksen ja liitto teki 
päätöksen, että luokkaliiton ve
neeksi voidaan hyväksyä vene, jon
ka alkuperäiset piirustukset pitää 
olla tehty ennen vuotta 1957. Vene 
tulee mitata luokkasääntöjen mu
kaisesti jotta se saa mittakirjan. 

KLASSIKKO 

1923 Leica -0 

1954 Leica M3 

Uudenmaankatu 19-21, 00120 Helsinki 
puhelin 09-601 607 fax 09-601997 

ma 11-18, ti-to 10-17 

SPINNAKER YACHT (vihr) on perinteinen, täyteläinen ja kiiltävä puuvenelakka. 

SPINNAKER POLYURETHANE, 1-komp., korkeakiiltoinen ja nopeasti kuivuva 
lakka mahonki- ja teakpinnoille. 

SPINNAKER EGGSHELL, silkinki iltoinen sisustuslakka. 

SPINNAKER GOLO FASHION, öljypohjainen erittäin kiiltävä ja täyteläinen 
venelakka. 

Tulo tutustumaan Hempel veneenholto· 
tuotteisiin lähimmän jälleenmyyjäslluokso. 

HEMPEL~ 
Yacht ~ 

Oy Hempel Coatings (Finland) Ab, AN·02200 Espoo, poh. 09·4780 6300, e-mait sales@fi.llempet.com 
www.llempel.fi 

Myynti : Hyvin varustetut venetarvike- ja vä r iliikkeet. 
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Jaakko Helminen 
limatieteen Laitos 

Purjehtija ja sääilmiöiden seuraaminen 
Säätietoihin perehtymi
nen on olennainen osa 
onnistunutta purjehdus
ta. 

Purjehdus on tunnetusti suuresti 
säästä riippuvaa. Tästä syystä jo

kaisen purjehtijan pitäisi perehtyä 
sääoppiin esim. Yhtyneet Kuvaleh
det Oy:n julkaiseman "Suomalainen 
sääkirja - etanasta El Nifioon" avul
la jo hyvissä ajoin ennen seuraavan 
pllljehduskauden alkua. 

Purjehtijan on aina syytä tiedus
tella viimeisin merisääennuste käyt
tärnälleen merialueelle, koska vasta 
tällöin hänellä on edellytyksiä suun
nitella onniswva purjehdus. Tätä 
varten purjehtijalla on hyvä olla kä
sil lä veneessään Ilmatieteen laitok
sen "Venei lijän sääpalvelut" -esite, 
josta ilmenevät li matieteen lai tok
sen monipuoliset mcrisääpal velut. 
Ennustepalvelut ovat tarjolla puhe
linnauhoitteina ja esirn. uhkaavissa 
ukkos- ja kuurotilanteissa palvele
valta merimeteorologilta voi saada 
tarkempia paikallisia tietoja oman 
sijaintinsa ympäristöstä. Vasta pe
rehtyminen ennustetietoihin antaa 
mahdollisuuden suhteuttaa omat 
sääilmiöhavainnot vallitsevaan sääti
laan. 

Mitä hyötyä purjehtijalle 
on sääilmiöiden seuraami
sesta? 
Säätä seuratessaan purjehtija kiinnit
tää suurinta huomiota tuu leen ja sii 
nä tapahtuvi in muutoksiin . Tällöin on 
luonnollista, että hän pyrkii havaitse
rniensa sääilmiöiden puitteissa joko 
saarnaan tietoa äkillisistä. vaaralli
sista tuulen muutoksista tai tarken
tamaan kuulemaansa sääennustetta 
muutamien tuntien ja korkeintaan 
noin puolen vuorokauden päähän. 

Ukkospilvet ja niihin liitty
vät äkilliset puuskat 
Purjehtijan kannalta on tärkeintä pi
tää silmällä kumpupilviä ja niiden 
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mahdollista kasvua ukkos- tai kuu
ropilviksi, koska näihin liittyy vaa
rallisia, äki ll isiä tuulen suunnan ja 
nopeuden muutoksia. 

Tällaiseen sään kehittymiseen on 
syytä varautua erityisesti kylmän rin
taman yhteydessä sekä sitä seuraa
vassa kylmässä ilmamassassa heinä
ja elokuussa, jolloin meriveden pin
talämpötila on suhteellisen korkea. 
Silloin voi merenpinnan läheisyydes
tä nouseva ilma, joka jäähtyy kilo
metrin korkeudelle noustuaan noin 
10 astetta, olla ympäröivää kylmän 
ilmamassan ilmaa lämpimämpää ja 
jatkaa suurena ilmakuplana nousu
aan kuoretloman kuumailmapallon 
tavoin. Kun nousevassa ilmakuplas
sa on myös kohtuullisesti kosteutta 
tatjolla kuplan ilmassa tapahtuu en
nen pitkää ti ivistymistä, joka ilmenee 
kumpupilvien muodostumisena, tyy
pillisimmin aamupäivällä. Jos kum
pupilviä alkaa muodostua jo ennen 

puoli kymmentä aamulla, pu1jehtijan 
on syytä seurata tarkasti kumpupilvi
en kasvua. 

Jos kumpupilvet alkavat kasvaa 
kukkakaalin tavoin ja erityisesti la
kiosastaan yhä korkeammiksi ollen 
Ieveyttäiin korkeampia puolipäivän 
aikaan, on jo syytä varaunta puus
kariskeihin. Kun korkean kumpupi l
vcn lakiosa muuttuu ääriviivo.iltaan 
samcaksi ja alasinmaiseksi tai kii 
lamaiseksi, se on jäätynyt ja tällöin 
pilvi on saavuttanut ukkos- tai kuu
ropilven asteen. Oheisen kaavioku
van oikeassa laidassa on ukkospilven 
pystyleikkaus, josta ilmenee viileän 
ilman syöksyvirtaus pilvestä alas ja 
pilven etuosaan muodostuva puuska
ri ntarna. 

Puuskan lähestymisen voi havaita 
vedenpinnalle muodostuvana uutena, 
joskusjopa vaahtopäisenäja nopeasti 
lähestyvänä aallokkona. Puuskari n
taman etureunaan saattaa toisinaan 

Konvektionoston kehittyminen ukkospilveksi. Nuolet kuvaavat 
ilman virtauksia. Huomaa viileän ilman pystysuuntainen syök
syvirtaus ukkospilvestä alas, sen leviäminen vaakasuuntaiseksi 
lähellä maan- tai merenpintaa sekä pilven etuosaan tai sen etu
puolelle muodostuva puuskarintama, jossa tuulen muutos on 
vaarallisen äkillinen (Juhani Rinne, Jarmo Koistinen ja Elena Sal
tikoff (1998): Suomalainen sääkirja - etanasta El Niiioon, s. 65). 



kehittyä oheisessa kuvassa nähtäviä 
vyörypi lviä. Ukkospuuska kestää tyy
pillisesti kymmenisen minuuttia, ää
ritapauksissa selvästi pitempäänkin, 
ja ulottuu muutamasta kilometristU 
aina 50 kilometriin asti ukkospi lves
tä. 

Säämuutosten ennakointiin 
liittyvät havainnot 
Kun purjehtijalla ovat käytettävis
sään tuoreimmat ennustetiedot sekä 
ilmapuntari, hän voi tuuli -, pilvi
ja ilmanpainehavainnoin ennakoida 
suursäätilan kehittymistä. Ensinnäki n 
seisoessaan selkä tuulta vasten ma
talapaine on etuvasemmalla ja kor
keapaine takaoikealJa. On kuitenkin 
muistettava. että tämä tuulilaki on 
käyttökelpoinen vain, kun tuuli on 
voimakkuudeltaan vähintään kohta
laista ja on jatkunut tuntikausia. 

Matalapaineiden liikeradat ovat 
puolestaan yhteydessä ylätuulii n,jon
ka suunnan pmjehtija saa selvi lle 
tarkkailemalla keski- ja y läpi 1 vien 1 i i
kesuunnan. Selvät suursäätilan muu
tokset liittyvät siihen, jos ylätuulen 

suunta on matalapaineesta havaitsi
jaan päin tai hänestä matalapainee
seen päin. Kun purjehtija on selkä 
tuulta vasten ja keski- ja yläpilvet 
liikkuvat hänestä etu vasemmalta ta
kaoikealle, tuuli voimistuu, mata
lapaineeseen liittyvien kerrospilvien 
pilviraja maclaltuu ja sää huononee. 
Jos taas keski- ja yläpilvet liikkuvat 
selkä tuulta vasten olevasta purjeh
tijasta takaoikealta etuvasempaan, 
matalapaine on väistymässä, tuuli 
heikkenee ja sää selkenee. Nämä ovat 
ptujehtijan kannalta merkittävirrunät 
y lätuulisäännöt. 

Ilmanpaineen osalta vakaa matala 
ilmanpaine merkitsee sitä, että pur
jehtija on matalapaineen keskuksen 
läheisyydessä, jolloin voimakas tuuli 
tyyntyy väliaikaisesti ja epävakainen 
sää jatkuu. Sen sijaan korkea vakaa 
ilmanpaine vallitsee korkeapaineen 
keskuksen tai selänteen alueella, jos
sa vall itsee yleensä selkeä sää, jossa 
ei tapahdu sanottavia muutoksia. 

Jos ilmanpaine on laskenut vä
hintään 3 hPa:a viimeisten kolmen 
tunnin aikana se on merkkinä mat.a-

lapaincen elvästä lähestymisestä tai 
syvenemisestä. Tuuli on vähintään 
navakkaa tai kovaa. Mikäli ilmanpai 
neen lasku kolmen tunnin aikana on 
ollut ainakin 6 hPa, on varauduttava 
pian alkavaan myrskyyn ja runsaisiin 
sateisiin. 

Kun ilmanpaine nousee 3- 6 hPa:a 
kolmessa tunnissa, matalapaine on 
siirtymässä purjchtijasta poispäin ja 
navakka tai kova tuuli heikkenee 
huomattavasti seuraavien 12 tunnin 
kuluessa. Jos ilmanpaine on kohon
nut vähintään 6 hPa kolmen tunnin 
aikana, pllljehtijan ohittanut matala
paine on oll ut voimakas. Silloin on 
varaudullava matalapaineen jälkipuo
lella vielä kylmään myrskytuuleen, 
jossa esiintyy yleisesti kuurosateita. 
Tämä myrsky laantuu kuitenkin seu
raavien 12 tunnin kuluessa. 

Ukkospuuskan etureunassa 
kohti tuleva vyörypilvi. Puus
kan iskuun on viisi minuuttia. 
(Juhani Rinne, Jarmo Koistinen 
ja Elena Saltikoff (1998): Suo
malainen sääkirja- etanasta El 
Niiioon, s. 67). 
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Venerekisterit 
SmR 
FIN Nimi Omistaja Seura Suunnittelija Rakentaja Vuosi LOA B Depl. SA 

1 NAJA Tuomas Ruokolainen HSS G.L. Stenbäck Åbo Båtvarv 1921 13,64 2,30 86,97 

2 SAGITIA Pohjanpalo & Saalasti HSS Nicholson Camper & Nicholson 1929 14,39 2,60 7,56 77,30 

3 WANDA R. Lindberg Syndic NJK Tore Holm Tore Holm Shipyard 1937 15,32 2,64 74,71 
4 SPINXH Kari Toukolehto HSS G.A. Estlander Åbo Båtvarv 1928 15,21 2,58 8,00 81,20 

6 VÅGSPEL Carina & R. Donner NJK Birger Slotte Wilenius Båtvarv 1943 14,99 2,46 8,90 75,89 

8 WINDY J Halonen Carl Holmström Angstholmsvarvet 1927 

9 SILJA Krister Ahlström NJK JohanAnker Anker & Jensen 1930 14,60 2,75 78,00 

10 LARA Saitie Protection HSS Sherman Hoy1 City lsland NY 1929 14,26 2,53 77,84 

12 IROQUOIS Sex Gubbar Synd. NJK Olin Stephens Minneford's NY 1968 14,03 2,46 73,80 

6mR 
FIN Nimi Omistaja Seura Suunnittelija Rakentaja Vuosi LOA B Depl. SA 
1 Aglaja Mannermo Mark NPS Harry Wahl Åbo Båtvarf 1926 10,400 1,975 3,330 44,528 

2 Caresse Blomqvist Jan Zake Westin Åbo Båtvarf 1922 10,590 1,710 3,430 42,000 

3 Irma Paananen Juha SPS Birger Slotte Wilenius Båtvarv 1943 11 ,304 1,850 4,132 43,020 

5 Kerttu Keskinen Timo Zake Westin Åbo Båtvarf 1923 9,920 2,160 3,500 42,000 

6 Renata Helin Kyösti Gustaf Estlander H.Pettersson 1927 11 ,475 1,952 3,690 42,260 

7 Monya Kekkonen Pekka Zake Westin Åbo Båtvarf 1924 10,668 1,980 3,330 44,528 

12 Fridolin Koljonen Timo NJK Tore Holm Holms Yachtvarv 1930 11 ,530 1,850 3,900 42,733 

14 Anja Linden Tom Einar Olofsson H. Norrbäck 1925 10,980 2,000 3,406 43,816 

17 Arneta Malmström Kari EM Einar Olofsson Åbo Båtvarf 1936 11,608 1,816 4,200 44,008 

18 Nixflu II Karlsson Kristian Will iam Fife Abrahamsson & Son 1923 10,690 2,108 3,500 43,202 

19 Puckie Eriksson Lars-Erik MSF Yngve Holm Norrtälje Båtvarv 1926 10,875 2,017 4,000 37,480 

21 Klara Stjärna Thuneberg Harry BSS Gunnar L. Stenbäck Åbo Båtvarf 1938 11,408 1,836 3,816 44,181 

24 Antinea Renlund & Co NJK Einar Olofsson Råholmens Båtvarv 1928 11 '170 1,955 3,747 42,809 

25 Anitra Kärki Jaakko Einar Olofsson Borgå Båtvarf 1928 11 ,310 1,985 3,600 40,758 

28 Gunda Marina Murto Hannu HSF Einar Olofsson A. Urho 1929 12,016 2,025 3,798 40,186 
29 Maj-Lis Heickel & Peltonen JäPS Einar Olofsson Blekholms varv 1929 11,700 1,878 3,680 45,198 
30 Raili Kari Korkman&Co NJK Gunnar L. Stenbäck Åbo Båtvarf 1937 11,472 1,787 3,909 44,595 
31 Lilo-Reet II Karumaa Kaj HSK Gunnar L. Stenbäck Åbo Båtvarf 1938 11,350 1,780 4,200 45,684 
35 Elinore Kaarta & Kaarta VVK Einar Olofsson S:vikens Skeppsd. 1934 12,121 1,855 4,275 45,909 
36 Joy Valtonen Ossi UPS Tore Holm Wilenius Båtvarv 1935 11 ,613 1,799 4,220 43,327 
37 Lyn Kataja& Co HSK Tore Holm Wilenius Båtvarv 1936 11 ,639 1,810 4,107 44,756 
38 Mariana A & E & J Kairamo SuPS Gunnar Jakobsson Wilenius Båtvarv 1936 11,682 1,845 4,029 42,982 
39 Jolanda 111 Liewendahl Christer MSF Harry Wahl Lemposaari såg 1936 11,510 2,019 4,350 38,738 
40 Fandango Iivonen Veli-Matti SuPS Tore Holm Wilenius Båtvarv 1937 11,608 1,814 4,282 44,472 
43 Wire Gösta Kyntzell Wilenius Båtvarv 1938 11,427 1,862 4,230 45,562 
44 Toy Peränen Kenneth HSF Gösta Kyntzell Wilenius Båtvarv 1938 11,293 1,865 4,070 44,287 
50 Alibaba II Peränen Kenneth HSF Tore Holm Holms Yachtvarv 1948 10,843 1,840 4 ,100 46,055 
51 May Be VI Andersuin Henrik NJK Tore Holm Holms Yachtvarv 1946 11,005 1,832 4 ,330 44,850 
52 Marianne Lavonen & Co GK Tore Holm Holms Yachtvarv 1934 11,540 1,800 4,200 44,715 
53 May Be IV Tapio Lehtinen&Co NJK Tore Holm Börjesson-Abraham:n 1936 11 ,620 1 ,786 4,240 
44,366 
54 lngegerd Pettersson B-E MSF Gustaf Estlander Johansson&Son 1928 11 ,226 1,916 3,750 45,686 
55 Unisex Patrikainen Ismo KoPu Sparkman&Stephens Willy Barnett S.Yard 1970 10,461 1,862 4,561 42,420 
56 Fromista Kotilainen Jyri Oulu Gustaf Estlander Kungsörs Båtvarv 1930 11 ,380 1,910 4,500 42,367 
57 Borgila Ekelund Jesper MSF Charles Nicholson Ångholmens Båtvarv 1924 10,620 2,100 3,300 45,410 
59 Sir lan Koiranen & Co SuPS Gustaf Estlander Johansson & Son 1929 11 ,385 1,950 4,1 00 44,363 
60 OffCourse Karumaa & Barck HSK Harry Becker Rödesunds Varv 1940 11 ,320 1,858 4,340 45,471 
61 Silene Koskela & Myllylä HTPS Tore Holm Holms Yachtvarv 1950 10,619 1,830 3,870 47,197 
62 St.Kitts II Thuneberg Harry BSS lan Howlett D.glas Chivers varv 1987 10,560 2,060 4,052 44,756 
63 Boree II Ajanko & Co HSS BjarneAas Bj. Aas, Fredrikstad 1937 11 ,292 1,867 4,200 44,289 
64 Emzia Aliklaavu Antti SPS JohanAnker Anker Båtvarv 1934 10,500 1,900 4,500 44,300 
65 Skade Stuns Karl-Henrik GK Tore Herlin Ångholmens båtvarv 1921 10,280 1,790 3,400 31 ,920 

5.5m 
FIN Nimi Omistaja Seura Suunnittelija Rakentaja Vuosi Loa B Depl Sa 
1 Gullvinge V-M Suhonen&Co Espoo Tore Holm E.Biomqvist 1950 9,83 1.90 1,976 28,82 
2 Fifty-fifty Heikki Jousi TPS Gösta Kyntzell L. Wilenius 1950 9,61 1,91 1,814 28,97 
3 Pikapuikko* Petri Wickström LrPS Gösta Kyntzell L. Wilenius 1950 9,70 1,92 1,788 28,48 
4 Trial Engström Carl-Olof Granfelt L. Wilenius 1951 9,85 1,93 1,697 27,94 
6 Melvin Lake Ruotsi Jarl Lindblom Åbo Båtvarv 1951 10,44 1,90 1,990 28,96 
7 Aili Porvoo Gösta Kyntzell Uudenkaup:n Vv 1951 9,97 1,92 1,795 27,74 
8 Flamenco' Harri Markkula SPS Gösta Kyntzell L. Wilenius 1952 9,79 1,92 1.890 28,49 
9 Vis-a-vis' Kari Siltala&Co SuPS Arvid Laurin L. Wilenius 1952 9,66 1,92 1,871 28,57 
10 Teresita Jan Ahlskog NJK Arvid Laurin L. Wilenius 1952 9,56 1,95 1,702 28.30 

60 Mauazine 



Omistaja Seura Suunnittelija Rakentaja Vuosi LOA 8 Depl. SA 
11 Hilkka' Juha Hyvönen Oulu BjarneAas Rauma Repola 1952 9 ,56 1,93 2.000 28,68 
12 Jayne Pekka Piekäinen SP Gösta Kyntzell L. Wilenius 1952 9,72 1,92 1,920 28,44 
15 Benita Halme & Ruokonen SaVK Gösta Kyntzell L. Wilenius 1954 8,91 1,91 1,893 28,38 
16 Amore• Kenneth Virta Parainen Gösta Kyntzell L. Wilenius 1954 9,19 1,93 1,822 28,51 
19 Caro IV' Sampo Lindström SuPS K. Albin Johansson Salmisaaren Vv 1957 9 ,82 1,92 1,814 29.00 
20 Inga Lill 44' Aejmelaeus Helsinki Gösta Kyntzell L. Wilenius 1959 9,36 1,93 1,892 28,79 
21 Bella' Martin Silfverberg NJK K. Albin Johansson Vator 1961 9,38 1,91 1,908 29.00 
22 Nisse 3 palan ui Sveitsissä C. Raymond Hunt Vator 1961 9,46 1,90 2,000 29,00 
23 Chaje Amerikassa C. Raymond Hunt Vator 1961 9,45 1,90 2,000 29,00 
24 Chaje 2 Wohlenberg & Joost W.V.G C. Raymond Hunt Vator 1963 9,58 1,91 1,996 29,00 
25 Caro VI Tom Hilkos HSS C. Raymond Hunt Vator 1964 9,16 1,91 2.000 29.00 
26 Chaje 3 Matti Muoniovaara M A E Luders Jr. Vator 1964 9,61 1,91 1,997 28,87 
27 Wasa II Jarl Jaatinen NJK A E Luders Jr. Kungsörs 1963 9,89 1,91 2.000 28,96 
28 Flopiarie Britton Chance Jr. Vator 1968 9,46 1,91 2,000 29,00 
29 Marilyn• Eero Luoma Helsinki Arvid Laurin Ruotsi 1954 
30 Patricia Hans Groop JI-Vene 1979 9,31 1,94 1,974 27,75 
31 Vinnia Mikkel Thommessen KNS Hans Groop Still Yachts 1985 8,85 1,96 1,995 28,38 
32 Te li ina uponnut Hans Groop Siili Yachts 1986 9,09 1,98 1,907 28,46 
33 Helena 2 Lars Wilhelmsen Norja Hans Groop Siili Yachts 1986 9,01 1,896 29,00 
34 Kamber Itävalta Ben Lexcen Hudson Boatbuilding 1985 9,39 1,96 1,839 29,00 
35 Goddam Jorma Savolainen IVK Eivind Siili Still Yachts 1989 9 ,17 1,91 1,902 28,95 
36 Sindbad Hella Knegtel Hollanti Eivind Still Still Yachts 1990 9,19 1,91 1,819 28,95 
37 Carmen Vladimir Marschan NJK lain Murray Hudson Boatbuilding 1991 9,43 1,92 1,853 29.00 
38 Zorina Esko&Lauri Rechardt HSK Eivind Siili Still Yachts 1991 9,18 1,91 1,912 28,95 
39 Knock Out Hans-Jurgen Queisser Saksa Ben Lexcen/Muir Melges Boat Works 1992 9,53 1,92 2,023 28,99 
40 Joker8 Thomas Sprecher ZYC Ooug Petersan Melges Boat Works 1993 9,09 1,92 1,926 28,69 
41 Remi Anssi Kienanen HSS E & C·E Ohlsson Kungsörs 1964 9,41 1,91 2.000 28,99 
42 Addam-Addam Gordon lngate R.S.Y.S. Eivind Siili GP-Made 1994 9,06 1.90 1,916 28,95 
43 Figaro Pentti Lehtinen Särkisalo Alfred E Luders Jr. Kungsörs 1964 9,69 1,91 2.000 29.00 
44 Kandoo Gullichsen & Fazer NJK Doug Petersan Covell Craft 1996 9,19 1.90 1,949 28,18 
45 Lotten • Mika Havusela Helsinki Arvid Laurin 1951 9.74 1.91 1.707 28.40 
50 Gorgi Jan Fredrik Dyvi KNS Ben Lexcen/Muir Melges Boat Works 1985 9,53 1,90 1.975 28,89 

*klassikko 

lntSm 
FIN Nimi Omistaja Seura Suunnittelija Rakentaja Vuosi Loa 8 Depl Sa 
1 Marina Tuhkanen Esa ASS Hans Roberts Åbo Båtvarf 1936 9,21 1,80 1,88 21,47 
2 Barbro Sihvoin Lasse & Co HSS G.L. Stenbäck Åbo Båtvarf 1936 9,31 1,90 1,60 20,77 
3 Why Nol TeamWhy Not HSS Birger Slotte Jakobstads Båtvarv 1936 9, 10 1,82 1,83 21,68 
4 Birgitta Sistonen Markku HTPS Nils Björk Pahan. Venev. 1938 9,28 1,79 1,85 21,72 
5 Ghita Wiiala Christian NJK G.L. Stenbäck Åbo Båtvarv 1937 9,26 1,88 1,69 20,90 
9 Signe Ericsson Tage DMSK Jarl Lindblom Pahan. Venev. 1937 9,56 1,77 19,50 
10 Carola Leino Pirkka&Co ASS Gösta Kyntzell Wilenius Båtvarv 1937 9,56 1,80 19,58 
11 Eros Pontus Lindberg ASS Tore Holm Blekholmens Båtvarv 1937 8,94 1,70 1,70 21 ,27 
12 Lina R Mäkinen & Co HSS Jarl Lindblom Åbo Båtvarv 1938 9,38 1,98 
13 lnga-Lill M Korkeaoja & Co HSS Gösta Kyntzell Wilenius Båtvarv 1939 9,28 1,78 1,90 21,51 
17 Aloha Sallinen Ville Einar Olofsson Forströms Båtvarv 1941 9,17 1,84 20,69 
18 Magdalen Wahlbäck Svante ASS Jarl Lindblom A. Poikolainen 1944 9,23 2,06 1,65 19,30 
19 Marianne Ojanperä Esko Jarl Lindblom Åbo Båtvarf 1941 9,11 1,94 22,41 
20 Vifem Juha liira & Co HSS Jarl Lindblom Åbo Båtvarf 1941 9,12 1,90 1,85 21 ,91 
21 Cestla vie Höckert Hans Jarl Lindblom A. Poikolainen 1943 9,30 2,06 1,65 19,41 
22 Zorina Glanz Patrick ASS Jarl Lindblom A. Poikolainen 1945 9,20 2,05 1,65 21 ,50 
24 Rose-Marie Nordfors Terttu Jarl Lindblom A. Poikolainen 1943 9,28 2,04 1,70 19,48 
26 Going Gyllenbögel Gustav NJK Tore Holm Holms Yachtvarv 1938 9,19 1,72 1,70 21 ,42 
27 Linda Röberg Stig ASS Jarl Lindblom Laivateollisuus 1948 8,65 1,79 1,80 21 ,50 
28 Albertina Helzen Jan ÅSS R. Andersson Vaxö Båtvarv 1939 9,15 1,80 1,50 19,10 
29 Diana Malmström Olof ASS Gösta Kyntzell Wilenius Båtvarv 1948 8,54 1,81 1,80 21,61 
30 Eystra Kivikkola Aki&Co BS Tord Sunden Arendals Båtvarv 1940 9,33 1,75 1,90 22,00 
31 Liii-UIIa Reincke Carolus NJK Tord Sunden Arendals Båtvarv 1945 9,00 1,80 1,61 22,58 
32 Våglek Ahvonen Anssi & Co VP Gunnar Harme Ernst Örman 1947 9,10 2,01 1,62 21,01 
33 Röde Orm Putti Tii likka & Co HSS Roy Sherman Hj. Johansson 1941 9,48 1,78 1,76 20,50 
34 Blåtunga Nordlund Ivar HUS Roy Sherman Arendals Båtvarv 1946 8,51 1,77 1,54 21,85 
35 Liss-Gun 111 Salokangas Wisa NJK Arvid Laurin Kungsörs Båtvarv 1942 8,90 1,70 1,70 21,09 
36 You-Too Sahlstein Sakari ASS Tord Sunden Arendals Båtvarv 1942 8,40 1,86 1,70 22,00 
37 Ann Ahrenberg Mikael BS Roy Sherman Hj. Johansson 1942 9,20 1,91 1,80 20,57 

Magazlne 61 



Jäsenet- Medlemmar 
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Stefan Ackerman 09-607 434 
Krister Ahlström, 0500-500 788 
krister.ahlstrom@ahlstrom.com 
Natbalie Ahlström, 050-5691110 
natalic.ahlstrom@poyry.fi 
Arthur Aminoff, 09-608 511 
Marcus Bruncrona, 09-622 5181 
Bjarne Båsk , 09-6 12 36 19 
Erik Båsk, 050-563 62 43 
Eeva Båsk-Karlsson, 09-692 4030 
Lars Dahlberg. 0400-435 195, 
carina.donner@pp.inet.fi 
Carina Donner, 09-624 464 
Marinette Donner , 09-663 425 
Robert Donner, 09-888 444 1 
robert.donner@kolurnbus. fi 
Per Gundersby, 09-622 1722 
J yrki Halonen, 050-5605026 
Karl Johan Hertell, 09-630 435 
Stefan Holmström. 09-327 093 
Timo Juusti , 02-435 5120 
Olli Karlsson, 09-692 4030 
Mika Kehä, 09-693 1944 
mika.keha@nokia.com 
Kimmo Kienanen, 0500-416309 
Aki Kivikkola , 09-454 4415 
Klaus Krohn, 09-694 1542 
Kari Kuusisto, 09-17 1 992 
Kristiina Kuusisto , 09-135 2751 
Petri Kuusisto, 09- 135 27 51 
Heikki Levanto, 050-5 144577 
Gunnar Lindberg 
Marina Lindberg, 09-454 4452 
Robbie Lindber g, 0400-804488 
robbic.l i ndbcrg @ckstrom. fi 
Kristiina Lindqvist 
Kimmo Mikkola, 09-796 005 
Matti Muoniovaara, 09-637 013 
Satu Mynttinen, 050-570 0724 
.Julia Ormio, 0400-489524. 
julia@onnio.com 
Petteri Ormio, 040-5334652 
pcneri @onnio.corn 
Alexandra Paulig. 050·565 8877 
Bertel Paulig, 09-625 442 
Larissa Paulig 

Hannu Pohjant>alo, 09-792 131, 
hannu.pohjanpalo@winwirc.fi 
Jussi Pärkö, 02-435 3195 
Anna-Liisa Rajata 
Matti Rajala 

Ville Rajata. 040-5356335 
l\10rnas Ruokolainen, 03-782 2994 
Timo Saalasti , 0400-4 12 1 00 
Roni Saksi, 050-554 0759 
Frank Schauman, 02-251 55 55 
Jonas Slotte. 46-8-629 874 1 
Seppo Sutela. 02-239 1662 
Hannu Teissala. 02-435 0350 
Antti Toukolehto, 040-765518 
Kari Toukolehto. 0 19-237 070 
Lilli Toukolehto, 040-75555 16 
lilli .toukolehto@dcsico.inet.ti 
Sussu Toukolehto. 040-7555519 
sussu.toukolehto@hotrnail.com 
Juha Thomi, 09-278 3251 
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juha.tuomi @casagrande.fi 
753 0531. 
Sa muli Vapaasalo. 050-322 2361 
Keijo K. Vihmanen, 02-629 8741 
.Jens Zachariassen 
Christoffer Wallgren 
0400-527225,chrisse.wallgrcn.dic.fi 
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Aho Tiitus BOREE II tiitus.aho@lrnf.cricsson.se 
09-2994048 Abvonen Anssi S!LENE lil 
anssi.ahvonen@cryogen.com 040-5815660 
Ajanko Jussi BOREE II jajanko@zce.zcard.com 
040-560 9490 Aliklaavu Antti EMZlA 
antti .aliklaavu@iki.fi 040-753 2360 Almberg 
Heidi Andersin Henrik 
henrjk.andersin@evli.com Andersson Mats 
MARIANA mats.andersson@blornsterf-hfors.fi 
09-485050 Arola Riku IRMA riar@zichl-ebm.fi 
050-560 1656 Barck Pekka OFF COURSE 
pekka.barck@pp.kolumbus.fi 050-5116333 Berg 
Niclas ST. KITIS 0 0400-506726 Blässar 
John ALI BABA II jollc@delicurd.fi 050-5555650 
Bäckström Magnus TOY 
magnu s.backstrom@ km yth. rnasa-yards. !i 
09- 1942535 Böckelman Leif ANTINEA 
lejf.bockelman@gyllcnbca: fi 040-545 0317 
Dahlber g Peter ANTlNEA 
petcrdahlberc@sampo.com Dahlin Håkan 
KLARA STJÄRNA/ST KTTIS 09-5053375 
Ekelund .Jespcr BORGILAjcsper.ekelund@ktl. fi 
050-33 17987 Ekengren Tea MAY BE lV 
hac llcbo@eke.fi 0400-607670 Eklund Henri 
MARIANNE hcnri.eklund@samJink.fi 
040-5620417 Eskola Hannu SILE E W 
hannu.eskola@ppl.inet.fi 0400-698234 Frilander 
Harry ELINORE frilander @kolumbus.fi 
09-8779033 Haapala Kari L YN 
k<~ ri.h aapala @tecnomen.fi 040-5066495 Haarni 
Thukka SrU3NE 1II 
tuukka.haarni@visualsystcms.fi 050-5980892 
Hakala Ari LYN ari.e.hakala@sonera.fi 
040-5393434 Hakonen Markku MAY BE VI'! 
markku.hakonen@pp.inet.ti 050.5810658 Hakuri 
J yri FANOANGO jyri hakurj@bjJville.fi 
050-5257563 Halonen .Jarmo TOY 
jarmo.balonen@kauku-huoljmn.fi 040-9006466 
Hamunen .Jaakko MAY BE IV Heickel 
Carl-Arthur MAJ-US 
anui.kainulainen@lmf.ericsson.sc 0500-876684 
Helin Kyösti RENATA 09-8019228 Hirvi Mikko 
ELINORE mikko.hirvi@kolumbus.li 
040-5339611 Hopponen .Juha 050-1921 
Hänninen .Juha 09-368240 Iivonen Veli-Matti 
FANDANGO veli
matti.iivonen@slmv.rvl.mailnct. fi 040-5550598 
Ingman Kari BOREE II 
kari.ingman@capgernini.fi 0400-440435 Inkinen 
Ari-Matti Johansson Jari KLARA STJÄRNA 
johansson@havistra.fi 040-531 2383 Jold Juha 
IRMA juha.joki @icl. fi 050-5 175130 j äntti ,Jussi 
jussi.jantti@vu.fi 09-4565225 .Järvi .Jari TOY 
jari .jarvi @hccha.fi 040-52 13 122 Kaarto Antti 
EUNORE anlli .kaarto@pp.htv.fi 040-754 0106 
Kaarlo J>usi ELI NORE pasi.kaarto@dlc.fi 
040-5332537 KairamoAntero MAR IANA 
antcro.kairarno@pp.inet.fi 041-5109938 Kairamo 
Eero MARIANA ekairamo@cc.hut.ti 
040-540 1973 Kairamo J aakko MARlANA 

jaakko.kairamo@sonera.corn 040-5481545 
Kaksonen Asser KLARA STJÄRNA 
rellep@saunalahti. fi 050-553 1934 Kalervo Esa 
csa.kalervo@balliccruising.n 040-5461569 Karlsson 
Kristian NTXFLU Tl kristian.karlsson@metla.fi 
0400- 191988 Karumaa Aki OFFCOURSE 
aki.karumaa@tecalcmjt.fj 0400-705 779 Karumaa 
lljörn OFF COURSE 09-2969502 Karumaa Erkki 
OFF COURSE erkki.karurnaa@kolumbus. fi 
0400-44 1 160 Karumau Ka,j OFF COURSE 
knj.karurnaa@fi .abb.com 050-3328183 Kataja Timo 
LYN timo.kataja@eke.n 040-5000078 Keskinen 
Timo KERTIU tkeskine@iuakk.li 040-5439 980 
Kienanen Kjmmo SIR IAN kimmo.kienanen@apu. fi 
0500-416309 Kihlman Rabbe MARlANA 
rabbc.kihlman@fonum.com 050-4524441 Kiho .Jan 
MAY BE VJ jkiho@ mmrn.com 050-5293295 Kilpi 
Esko FANDANGO ki lpi@kilpi.fi 0400-50 1800 
Kh·janen Heikki 09-70 174 18 Koiraneo Pertti 
SIR LAN pertti .koirancn@suomenlinna.fi 09-068320 
Koljoncn Timo FR!DOLIN 
tirno.koljonen@fonum.com 050-4525473 Korkman 
Kari RAJU kari.korkman@luovi.fi 040-548 3767 
Korkman Manu RAILI 06-211952 Koskela Tapani 
SrLENE lii tapani.koskela@fmi.fi 050-584 9054 
Kotilainen Jyri FROMTSTA 
jyri.kotilainen@vauht iviiva. fi 040-5462808 Krohn 
Hannu SIR IAN sixes@kolumbus.fi 09-874 6046 
Kukkavuori Kimmo RAILI 09-88822 12 Kuusinen 
Arto arto.kuusinen@ac.com 040-7725503 Kärki 
Jaakko ANITRA jkarki @sunpoint.net 040-5136913 
Kölhi Eija 019-52475 17 Langenskiöld Robin 
050-3231324 Laurila Timo AUBABA 
timo.laurila@dantechfastcncrs.com 050-545 6473 
Lehtinen Eero TOY eero. lehtinen@waves.inct.fi 
040-5039 555 Lehtinen Tapio MAY BE IV 
tapio. lehtinen@ckc.fi 0400-495678 Lehtonen Ka r i 
FANDANGO kapulehtonen @hotrnail.com 
050-3503759 Liewendahl Birger JOLANDA 111 
018-13896 Liewendahl Chris ter JOLANDA 111 
chl_aland@hotmai l.com 050-313 4754 Liewendahl 
lngvard JOLANDA 111 018-12266 Liljelund Pekka 
pckka. liljelund@pcrfo. li 0400-409399 Linden Tom 
ANJA lorn.linden@fhs.mi l.se 050-5344074 Linko 
J ukka MAY BE IV 09-479504 Luukko Antti 
BOREE Il antti.luukko@aatstoluukko.fl 
0500-705815 Malmström Kari ARNETA 
kari.malmstrorn@cspoo.fi 0500-942504 Marttila 
.Julumi jupmarttila@kolumbus.fi 0400-41 1 250 
Mattila ,Jukka IRM A jukka.s.mallila@sonera com 
040-5 111 5 11 Molander Nappe ALTBABA II lili<ll: 
erjk.molander@swedjshtracle.se 040-5 143858 Mu rto 
Leo leo.muno@kolumbus 6 09-8030309 Myllylä 
Ar i SILE E Jflunyllyla@hit.fi 050-3696562 
Määttä Pekka BOREE ll pckka.maaua@elisa.fi 
0500-405 112 Nyberg Gustav ANTINEA 
gustav@megabaud.fi 040-5036420 Nystriim Andy 
ST KJTTS andreas.nystrom @lxg.com 0500-85 1585 
Ollila Juhani STLENE !II 
juhani.ollila@occuphcalth.fi 050-5332753 Paananen 
Juha IRMAjuha.paananen@rslcom.fi 040-900 2363 
Pakar inen Ismo FANDANGO 
ismo.pakarinen@tapiola.fi 040-5337638 
Putrikaineo Ismo UNISEX 09-571995 Peltonen 
Juha MAJ-LIS anui.kainulainen@lmf.ericsson.se 
0400-81 1272 Peränen Kenneth ALffiABA II, TOY 
040-5000555 l'ettersson Bengt-Erik INGEGERD 
~pcttcrson@aland nct 040-7 165925 l)iha Pelieri 
RA IL I peneri.piha@pp.inct.fi 050-5977230 Pihkala 
Sami BOREE II sami.pihkala@suunto.fi 09-6822828 
Pikkaraincn Pia MARIANNE 
pia.pikkarainen@sydva~t.fi 02-2337808 



Puumalaincn Timo 09-3 1816 1 
Rauhala Mika 09-668 114 
Rautapää Jorma 
jorma.rautapaa@kuk.fi 09 
57652720 Reenpäii Leo BOREE 
ll leo.reenpaa@aac.fi 
0400-814821 Renlund Mikael 
ANTI NEA alex @dlc. Ii 
0400-744474 Renlund Robert 
ANTINEA 
robelt.renlund @unilever.com 
09-2218180 Räisänen Kimmo 
MAY BEVI 
ki mmo. ra i sanen @sasvendsen .eom 
0400-4055 13 Riime Kristian 
AUBABA II 
kristjan.rame@sailtech.tj 
040-5 12 11 08 Riisiinen Antti SrR 
JAN antti.rasanen@kukuli.inct.fi 
0400-30687 1 Saarela Mikko 
050-5002895 Sahlstedt Erik 
erik.sah lstedl @novogroup.com 
09-676643 Suksi Roni 
procam@kolumbus.fi 050-5540 
759 Salo Matti 
mani.salo@napa.fi 050-5266555 
Salovaara Markku 
markku.~a lovnara@kolumbusJi.. 
0400-544158 Sandberg .Johan 
johan.sandbcrg@hccha.fi 
0400-707668 Sandman Patrik 
ST KJTIS 
patrick.sandman@levamo.fi 
09-8552856 Siimes Ilari LYN 
ilari.siimes@emea.powerwarc.com 
040-5501495 Siltala J yrki RAILI 
jyrki.siltala@metra.fi 09-689203 
Sjödin Folke 990468-269 157 
Sokura Hannu 
lcea.sokura@kulumbtiS. fi 
09-5763 126 Sulia J aakob RAILI 
konkret@sci.fi 040-5 11 9975 
Stil·kkincn t>anu L Y N 
panu.stirkkinen@ Ii .adlran:t.cum 
09-6949217 Stuns Kai'I -Henrik 
SKADE 02-889622 Tamcla Esko 
09-669909 Tenström Henrik 
ALIBARA II 
lenstrom.oy@ kolumbus.fi 
040-54 12012 Tenström Peter 
FR IDOLlN 
peter.tenstrom @si lja.com 
Thuneberg Harry KLARA 
STJÄRNA/ST KITIS 
harry.thunebcrg @emsalo
boal.inel.li 040-520 3 189 
Toivanen Osmo 09-780186 
Tubkuri .Jukka MAY BE IV 
09-463639 Ulfstedt Peter 
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med Le Tonkinois. 
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Kilpailutuloksia 2000 
Hels inki Classic Regatta 
1.7 . - 2.7 2000 
8 metrin luokka 
1) Sphinx 2) Allegro 3) Lara 4) Sagit
ta 
6 metrin luokka 
1) FIN-38, Mariana, SuPS, Antero Kai
ramo, 3-2-3-1 14.4p. 2) FIN-61, Sih~ne 
111, HTPS, Team Koskela & Myllylä, 
2-1-4-4 19.0p. 3) FIN-40, Fandango, 
SuPS, Veli-Matti Iivonen, 1-5-2-ocs 
31 .0p. 4) FIN-35, Elinore, VVK, Pasi 
& Antti Kaarlo, 4-6-5-2 32.7p. 5) 
FIN-21, Klara Stjärna, BSS, Harry Thu
neberg, 5-8-1 -5 34 .0p. 6) FIN-51 , 
May Be VI, KoPu, Markku Hakonen, 
dns-4-6-3 43.4p. 7) FIN-37, Lyn, , Ari 
Hakala, 6-7-8-8 52.7p. 8) FIN-63, 
Boree II, HSS, Kari Ingman, 9-10-7-7 
57.0p. 9) FIN-3, Irma, SPS, Juha Paa
nanen, 7-11 -10-6 57.7p. 10) FIN-60, 
Off Course, HSK, Kai Karunmaa, dnc-
3-11-ocs 58.7p. 11) FIN-24, Antinea, 
NJK. Renlund & Co, 8-9-9-9 59.0 

5.5 metrin luokka 
1) FIN 38, Zorina, Esko & Lauri 
Rechardt, HSK, 1-1-1-1 0.0 p. 2) FIN 
35, Goddam, Jorma Savolainen, Pasi 
Ruokonen, Robert Hagström, IVK, 2-2-
2-2 9.0 p. 
5 metrin luokka 
1) FIN-33, Röde Orm, 1-1-1-3 5.7p. 
2) FIN-35, Liss Gun 111, 2-2-2-1 9.0p. 
3) FIN-2, Barbro, 3-3-4-2 22.4p. 4) 
FIN-3, Why Nol, 4-4-5-6 37.7p. 5) 
FIN-26, Going, DNC-5-3-4 38. 7p. 
6) FIN-30, Eystra, 5-6-6-5 43.4p. 
7) FIN-12, Lina, 6-7-7-8 51.7p. 8) 
FIN-12, Ann, 7-DNC-8-7 55.0p. 

Hangon Regatta 8.-10.7. 2000 
8 metrin luokka 
1) Lara FIN-10 2) lroquois FIN-12 3) 
Andromeda SWE-23 4) Sphinx FIN-4 
5) Allegro SWE-1 5 6) Tamara SWE-8 
7) Sagitta FIN-2 8) Wanda FIN-3 
8m Luokkamestaruus 
1) lroquois FIN-12 (1-ocs) 2) Lara 
FIN-1 0 (2-2) 3) Sphinx FIN-4 (3-1) 4) 
Andromeda SWE-23 (4-3) 5)AIIegro 
SWE-15 (5-5) 6) Sagitta FIN-2 (6-4) 
7) Tamara SWE-8 (dns-dns) 8) Wanda 
FIN-3 (7-6) 
6 metrin luokka 
1) FIN-44, Toy, Eero Lehtinen, HSF, 
1-1-3 5,7p. 2) FIN-50, Alibaba II , Hen
rik Tenström, HSF, 4-2-2 14,0p. 3) 
FIN-38, Mariana, Kairamo Bros, SuPS, 
8-3-1 19,7p. 4) FIN-51, May Be VI , 
Markku Hakonen, KoPu, 3- 4-4 21 ,7p. 
5) FIN-21, Klara Stjärna, Harry Thune
berg, BSS, 6-10-5 37,7p. 6) FIN-61, 
Sileme 111, Koskela & Myllylä, HTPS, 
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5-11-7 40,0p. 7) FIN-40, Fandango, 
Veli-Matti Iivonen, SuPS, 11-6-6 40,4p. 
8) FIN-30, Raili, Kari Korkman, NJK, 
2-7-dsq 41,0p. 9) FIN-35, Elinore, 
Kaarta & Kaarta, VVK, 10-5-9 41 ,Op. 
1 0) FIN-12, Fridolin, Timo Keljonen, 
NJK, 9-9-10 46,0p. 11) FIN-60, 
Off Course, Karumaa & Barck, HSK, 
7-dnf-8 52,0p. 12) FIN-37, Lyn, Kataja 
& Hakala & Haapala, HSK, 13-14-11 
56,0p. 13) FIN-39, Jolanda 111, Christer 
Liewendahl, MSF, 12-8-dsq 57,0p. 14) 
FIN-24, Antinea, M&R Renlund, Dahl
berg, Nyberg, NJK, 15-12-12 57,0p. 
15) FIN-63, Boree II, Ajanko, Ingman 
& Reenpää, HSS, 16-15-13 62,0p. 
16) FIN-3, Irma, Juha Paananen, SPS, 
14-13-dns 64,0p. 17) FIN-64, Emzia, 
Antti Aliklaavu, SPS, 18-16-15 67 ,0p. 
18) FIN-17, Arneta, Kari Malmström, 
EM, 17-dns-14 68,0 
5 metrin luokka 
1) FIN-34, Blåtunga, Max Nordlund, 
1-1-1 O.Op. 2) FIN-33, Röde Orm Putti 
Tiilikka, 4-2-2 14.0p. 3) FIN-26, Going 
Gustav Gyllenbögel, 2-3-4 16.7p. 4) 
Fin-35, Liss-Gun 11 1, Wisa Salokangas, 
5-4-3 23.7p. 5) FIN-2, Barbro, Lasse 
Sihvoin, 3-dnf-6 33.4p. 6) FIN-20, 
Vi Fem, Juha Tiira, 6-dnf-5 37.7p. 
7) FIN-3, Why Nol, Jamima Löfström, 
8-5-8 38.0p. 8) FIN-12, Lina , Reijo 
Mäkinen, 9-6-9 41.7p. 9) FIN-10, Ca
rola, Pirkka Leino, 7-dns-7 42.0p. 
5m L uokkamestaruus 7-10n 2000 
Hangon Regatta + LM 
1) FIN-34, Blåtunga, Max Nordlund, 
1-1-1-1-1 O.Op. 2) FIN-33 - Röde 
Orm, Putti Tiilikka, 4-2-2-3-6 19.7p. 
3) FIN-26, Going, Gustav Gyllenbögel, 
2-3-4-4-4 24.7p. 4) FIN-2, Barbro, 
Lasse Sihvoin, 3-dnf-6-2-3 26.1 p. 5) 
Fin-35, Liss-Gun 111, Wisa Salokangas, 
5-4-3-5-7 33.7p. 6) FIN-12, Lina, Reijo 
Mäkinen, 9-6-9-7-2 42.7p. 7) FIN-3-
Why Not, Jamima Löfström, 8-5-8-6-5 
45.7p. 8) FIN-20, Vi Fem, Juha Tiira, 
6-dns-5-dns-dns 53.7p. 9) FIN-10, 
Carola, Pirkka Leino, 7-dnf-7-dns-dns 
40.0p. 

6mR Biomet Cup 10.-11 .7. 2000 
1) FIN-44, Toy, Eero Lehtinen, HSF, 
1-2-2 6,00p. 2) FIN-50, Alibaba II, 
Henrik Tenström, HSF, 2-4-1 11,00p. 3) 
FIN-60, Off Course, Karumaa & Barck, 
HSK, 3-5-3 21 ,40p. 4) FIN-61 , Sileme 
11 1, Koskela & Myllylä, HTPS, 4-3-4 
21 , 70p. 5) FIN-40, Fandango, Veli-Mat
ti Iivonen. SuPS, 7-1-dns 29,00p. 6) 
FIN-35, Elinore, Kaarlo & Kaarlo, VVK, 
5-7-5 33,00p. 7) FIN-21, Klara Stjärna, 
Harry Thuneberg, BSS, 6-6-6 35,1 Op. 

8) FIN-3, Irma , Juha Paananen, SPS, 
8-8-8 42,00p. 9) FIN-37, Lyn, Kataja 
& Hakala & Haapala, HSK, 9-9-7 
43,00p. 

Airisto Segelsällskap Sm regatta 
15-1 6.7.2000 
5 metrin luokka 
1) FIN-3, Why Not, Team Why Not, 
1-1-3 4.5 2) FIN-2, Barbro, Lasse 
Sihvoin, 2-2-2 6.0 3) FIN-34, Blå
tunga, Olin, 6-3-1 9.75 4) FIN-29, 
Diana, Olle Malmström, 3-5-4 12.0 
5) FIN-10, Carola, Pirkka Leino, 4-6-5 
15.0 6) FIN-12, Lina, Reijo Mäkinen, 
5-4-6 15.0 7) FIN-27, Linda, Stig Rö
berg, dnc-dnc-dnc 27.0 8) FIN-13, 
Inga, Lill Petteri Steen, dnc-dnc-dnc 
27.0 

6mR Luokkamestaruus 12.-13.8. 
2000 

Toyn miehistön Mana Bäckström, Japo 
Halonen, Jari Järvi, Eero Lehtinen, 
Keno Peränen ylivoimainen sarja ei se
littelyjä kaipaa. Varsinkin sunnuntain 
vaikeissa tuulissa Toy löysi oikean rei
tin 30 asteen shiftien läpi. Fliitin paras 
venevauhti, sekä kryssillä että lenssillä, 
auttoi Toyn kärkeen myös muutaman 
epäonnistuneen startin jälkeen. Svart
bäck SS oli nähnyt paljon vaivaa 
purjehtijoiden viihtymisen eteen upeine 
juhlaillallisineen ja asumisjärjestelyi
neen. Köydenvetokilpailu (voittaja oli 
Klara Stjärna) toi sopivan lapsellista 
lisävi ihdettä purjehduksen ja tankkauk
sen lomaan. Sija) #, vene, perämies, 
seura, r1-r2-r3-r4-r5 pist. 
1) FIN-44, Toy, Eero Lehtinen, HSF, 
2-3-1-1-1 4.25p. 2) FIN-50, Alibaba 
II Henrik Tenström, HSF, 1-2-10-2-6 
10.75p. 3) FIN-61, Silene 111, Koskela 
& Myllylä, HTPS. 3-1-5-7-5 13.75p. 
4) FIN-38, Mariana, Antero Kairamo, 
SuPS, 4-4-2-6-8 16.00p. 5) FIN-21 , 
Klara Stjärna, Harry Thuneberg, BSS, 
9-5-6-3-4 18.00p. 6) FIN-60, Off Cour
se, Karumaa & Barck, HSK, 6-9-8-4-2 
20.00p. 7) FIN-40, Fandango, Veli-Mat
ti Iivonen, SuPS, 7-8-9-5-3 23.00p. 8) 
FIN-51, May Be VI, Markku Hakonen, 
KoPu, 5-6-4-10-9 24.00p. 9) FIN-35, 
Elinore, Kaarlo & Kaarta, VVK, 8-7-
3-8-dsq 26.00p. 10) FIN-63, Boree 
II, Ajanko & Ingman & Reenpää, HSS, 
10-10-11-9-7 36.00p. 11) FIN-3, 1rma, 
Juha Paananen 1 J. Joki, SPS, dsq-11-
7-12-11 41 .00p. 12) FIN-24, Antinea , 
M&R Renlund & Dahlberg & Nyberg, 
NJK, 11-12-12-11-10 44.00p. 



Viaporin Tuoppi, SuPS 
19.8. 2000 

8 metrin luokka 
1) Lara 2) Sphinx 3) Sagitta 4) Naja 
6 metrin luokka 
1) M ariana, SuPS, FIN-38, Antsu, Ee
ro & Jasu Kairamo, 2:11:00 2) Raili, 
NJK, FIN-30, Kari Korkman, 2:14:23 
3) May Be VI, KoPu,FIN-51, Markku 
Hakonen, 2:14:29 4) Silime 111, HTPS, 
FIN-61 , Tapani Koskela, 2:14:41p. 
5) Elinore, VVK, L-35, Kaarto&Kaarto, 
2:15:21 6) Fandango, SuPS, FIN-40, 
Velkka Iivonen, 2:16:33 7) Unisex, Ko
Pu, FIN-55, Ismo Patrikainen, 2:16:55 
8) Off Course, HSK, FIN-60, Petteri Pi
ha, 2: 18:32 9) Antinea, NJK, FIN-24, 
Peter Dahlberg, 2:19:09 1 0) Sir Jan, 
Sups, FIN-59, Pertti Koiranen, 2:19:16 
11 ) Emzia, SPS, FIN-64, Antti Aliklaa
vu, 2:20:05 12) Lyn, HSK, FIN-37, 
Aapo Hakala, 2:20:50 13) Irma, SPS, 
FIN-3, Juha Paananen, 2:21:58 14) 
Arneta, EM, FIN-17, Kari Malmström, 
2:24:11 
5.5 metrin luokka 
1) FIN 26, Chaje 3, M, Matti, Uula 
& Matias Muoniovaara 12:37:39 2) L 
41 , Remi, HSS, Anssi & Kimmo Kiena
nen 12:41:36 3) FIN 15, Benita, SaVK, 
Mare Ruokonen 12:50:59 4) FIN 10, 
Teresita, NJK, Rainer Ahlskog 12:53:33 
5) L 9, Vis-å-vis, SuPS, Kari Siltala 
dns 
5 metrin luokka 
1) FIN-33, Röde Orm, Putti Tiilikka, 
HSS, 13:10:03 2) FIN-34, Blåtunga, 
Max Nordlund, HUS, 13:11 :41 3) 
FIN-3, Why Nol, Team Why Nol, HSS, 
13:12:26 4) FIN-20, Vifem, Juha Tiira, 
HSS, 13:14:51 5) FIN-35, Liss-Gun 
111, Wisa Salokangas, NJK, 13:14:58 
6) FIN-10, Carola, Sami Törmä, Ass. 
13:16:30 7) FIN-2, Barbro, Leena 
Romppainen, HSS, 13:18:428) FIN-13, 
lnga-Lill XXVII I, Petteri Steen, HSS, 
13:19:25 9) FIN-12, Lina, Reijo Mä
kinen, HSS, 13:20:31 10) FIN-32, 
Våglek, Räsänen Heikki, VP, 13:22:08 
11) FIN-37, Ann, Mikael Ahrenberg, 
BS, DNF 

Alandia Yacht Race 
15.- 16.7.2000 
1) lroquois FIN-12 (1, 1,3,3,1,1) 2) Al
legro SWE-15 (2,5,2,1,4,4) 3) Sphinx 
FIN-4 (3,3,4,4,2,2) 4) Sagitta FIN-2 
( 4,2, 1,5,5,5) 5) Tamara SWE-8 
(5,4,5,2,3,3) 6) Andromeda SWE-23 
(dnc,dnc,dnc,dnc,dnc,dnc) 

Kommodorens hederpris 2000 
Ramsayn pokaalin pisteistä purjehdit
tiin Reg1 : Helsinki Classic regatan 1. 
& 3. lähdössä, Reg2: Hangon regatan 
1. & 3. lähdössä ja Reg3: matkakilpai
lussa Svartbäckiin. Pisteisiin lasketaan 

1 p/voitettu, startannut vene +1 p. Voi
tosta tulee 1 p. bonusta. Kaksi parasta 
regattalähtöä ja matkakilpailun pisteet 
otetaan huomioon. Matkakilpailu on pa
kollinen. Voiton vei tällä kertaa TOY. 
Sija) #, vene, perämies, seura, rak.v. 
Reg1-Reg2-Reg3 pist. 
1) FIN-44, Toy, Eero Lehtinen, HSF, 
1938, 0/0 - 19/15- 6 40p. 2) FIN-50, 
Alibaba II , Henrik Tenström, HSF, 1948, 
0/0- 15/16 - 7 38p. 3) FIN-61 , Sile
ne 111, Koskela & Myllylä, HTPS, 1950, 
8/8- 14/11 - 9 34p. 3) FIN-38, Mari
ana, Kairamo Bros, SuPS, 1936, 7/9 -
11/18 - 5 34p. 5) FIN-51 , MayBeVI, 
Markku Hakonen, KoPu, 1946, 0/6-
16/14 - 2 32p. 6) FIN-60, Off Course, 
Karumaa & Barck, HSK, 1940, 0/1 -
12/10 - 4 26p. 7) FIN-40, Fandango, 
Veli-Matti Iivonen, SuPS, 1937, 10/10 
- 8/12- 3 25p. 8) FIN-3, Irma, Juha 
Paananen, SPS, 1943, 3/2 - 5/0 - 1 
9p. 
6 metrin luokan ranking tulos 
2000 

Reg1 EM 10.-19.6. Reg2 Hki Classic 
1.-2.7. Reg3 Hko 8.-10.7. Reg4 Bio
me! 11.-12.8. Reg5 PM 28.-30.7. Reg6 
Luokkamestaruus 12.-13.8. Reg7 Kruu
nuvuorenselkä 2.-3.9. 
s) #, vene, perämies, kerho, Reg1 -
Reg2-Reg3-Reg4-Reg5-Reg6-Reg7 
pisteet-regatat 
1) FIN-44, Toy, Eero Lehtinen, HSF, 
8-0-19-1 0-0-13-14 64p.-5r. 2) FIN-50, 
Ali Baba II , Henrik Tenström, HSF, 
10-0-17-8-0-1 1-11 57p.-5r. 3) FIN-61 , 
Silene 111, Koskela & Myllylä, HTPS, 
0-10-13-6-9-10-1 48p.-6r. 4) FIN-38, 
Mariana, Kairamo Bros, SuPS, 0-12-
16-0-0-9-10 47p.-4r. 5) FIN-21 , Klara 
Stjärna, Harry Thuneberg, BSS, 0-7-
14-3-0-8-12 44p.-5r. 6) FIN-40, 
Fandango, Veli-Matti Iivonen, SuPS, 
0-9-12-5-0-6-9 41p.-5r. 7) FIN-35, 
Elinore, Kaarlo & Kaarlo, VVK, 0-8-
10-4-0-4-8 34p.-5r. 8) FIN-51, May Be 
VI, Markku Hakonen, KoPu, 0-6-15-0-
0-5-7 33p.-4r. 9) FIN-60, Off Course, 
Team Karumaa & Barck, HSK, 0-2-8-
7-0-7-6 30p.-5r. 10) FIN-30, Raili, Kari 
Korkman, NJK, 0-0-1 1-0-1-0-5 17p.-
3r. 11) FIN-24, Antinea , M&R Renlund, 
Dahlberg, Nyberg, NJK, 0-1 -5-0-5-1 -4 
16p.-5r. 12) FIN-37, Lyn, Kataja & Ha
kala & Haapala. HSK, 0-5-7-1 -0-0-2 
15p.-4r. 13) FIN-63, Boree II, Ajanko 
& Ingman & Reenpää, HSS, 0-4-4-0-
0-3-3 14p.-4r. 14) NOR-80, Elisabeth 
X, Hans J. Oen, USA. 0-0-0-0-1 1-0-0 
11p.-1r. 15) FIN-3, Irma, Juha Paana
nen, SPS, 0-3-3-2-0-2-0 1 Op.-4r. 16) 
FIN-12, Fridolin, Timo Koljonen, NJK, 
0-0-9-0-0-0-0 9p.-1r. 17) SWE-37, 
Räven, Jan-Ola Wiehager, SWE, 0-0-
0-0-8-0-0 8p.-1 r. 18) FRA-99, Vert 
Galant, J. Chauveau, FRA, 7-0-0-0-0-

0-0 7p.-1 r. 18) SWE-6, Fågel Blå, Mats 
Selin, SWE, 0-0-0-0-7-0-0 7p.-1r. 20) 
ITA-43, Dan, Marina Perrot Carpane
da, ITA, 6-0-0-0-0-0-0 6p.-1r. 20) 
FIN-39, Jolanda 111 , Christer Liewen
dahl, MSF, 0-0-6-0-0-0-0 6p.-1 r. 20) 
SWE-25, Flush, Jonas Lindberg, SWE, 
0-0-0-0-6-0-0 6p.-1 r. 23) FRA-1 11, 
Dix Aout, P-P Heckly, FRA, 5-0-0-0-
0-0-0 5p.-1r. 24) SUI-40, Korrigan, 
Yves Janet, SUI, 4-0-0-0-0-0-0 4p.-1 r. 
24) SWE-31 , Silvervingen, Ricard Sie
wertz, SWE, 0-0-0-0-4-0-0 4p.-1r. 26) 
GBR-48, Caprice, , Richard Bond, GBR, 
3-0-0-0-0-0-0 3p.-1r. 26) SWE-93, 
Melita, Jan-Ola Wihager, SWE, 0-0-0-
0-3-0-0 3p.-1r. 28) GER-7, Contessa, 
Peter König, GER, 2-0-0-0-0-0-0 2p.-
1 r. 28) FIN-64, Emzia, Antti Alaklaavu, 
FIN, 0-0-2-0-0-0-0 2p.-1r. 28) SWE-60, 
Stella Polaris, Sven Frenkel, SWE, 0-0-
0-2-0-0-0 2p.-1r. 31) FRA-85, Eole II , J 
Paul Verne!, FRA, 1-0-0-0-0-0-0 1 p.-1 r. 
31) FIN-17, Arneta, Kari Malmstrom, 
EM, 0-0-1 -0-0-0-0 1p.-1r 

5m ranking 2000 
sija) vene, #, seura Reg1-Reg2-Reg3-
Reg4-Reg5 = pisteet 1 regatat. 
1) Röde Orm, L-33, HSS, 1./10p-2./ 
9p-DNC-1./3p-3./11 p = 33p. 1 4reg. 2) 
Liss-Gun 111, L-35, NJK, 2./8p-5./6p
DNC-5./2p-1./14p = 30p. 1 4reg. 3) 
Blåtunga, L-34, HUS, DNC 1./11 p-
3./5p-2./2p-2./12p = 30p. 1 4reg. 4) 
Barbro, L-2, HSS, 3./7p-4./7p-2./6p-7./ 
2p-6./8p = 30p. 1 5reg. 5) Why Not, 
L-3, HSS, 4./6p-7./4p-1./8p-3./2p-7./7p 
= 27p. 1 5reg. 6) Going, L-26, NJK, 
5./5p-3./8p-DNC-DNC-4./10p = 23p. 1 
3reg. 7) Lina, L-12, HSS, 7 ./3p-6./ 
5p-6./2p-9./2p-12./2p = 14p./ 5reg. 8) 
Eystra, L-30, HSS, 6./4p-DNC-DNC
DNC-5./9p = 13p. 1 2reg. 9) Carola, 
L-1 0, ASS, DNC-9./2p-5./3p-6./2p-8./ 
6p = 13p. 1 4reg. 1 0) lnga-Lill XXVIII, 
L-13, HSS, DNC-DNC-DNC-8./2p-9./ 
5p = 7p. 1 2reg. 11) Ann, L-37, BS, 
8./2p-DNC-DNC-DNF/2p-11./3p = 7p./ 
3reg. 12) ViFem, L-20, HSS, DNC-8./ 
3p-DNC-4./2p-DNC = 5p. 1 2reg. 13) 
Diana, L-29, ASS, DNC-DNC-4./4p
DNC-DNC = 4p. 1 1reg. 14) Liii-UIIa, 
IV L-37, BS, DNC-DNC-DNC-DNC-
1 0./4p = 4p. 1 1 reg. 15) Våglek, L-32, 
VP, DNC-DNC-DNC-10./2p-DNC = 2p. 
/ 1reg. 
Reg1 = Helsinki Classic Regatta, Reg2 
= Hangon Regatta + Luokkamestaruus, 
Reg3 = 5m regatta ASS, Reg4 = Vi
aporin Tuoppi, Reg5 = Kruunuvuoren 
regatta - BS 
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Kilpailut ulkomailla 

Italia 
111 Coppa Guide Prina, Santa 
Margherita Ligure 23-25.4.2000 
1) GBR-38, Salamander 5, Jonathan 
Janson, R.Y.S. 1-3-2-1-1 Sp. 2) FIN-44, 
Kandoo. Johan Gullichsen, Henrik 
Lundberg, Timo Telkola, NJK 2-5-1-3-3 
9p. 3) SUI 200. Joker 8, Felix Meier, 
DSSV ocs-4-3-2-2 11p. 4) SUI-182, 
Skylla 4, Andre Bernheim, SYH 4-2-4-
4-6 14p. 5) AU S-56, Addam Addam, 
Gordon lngate, Royal Sydney Yacht 
Squadron 5-1-5-7-4 15p. 6) ITA-4 7, 
Voloira 3*, Francesco Zucchi, Y.C.I. 7-6-
dnf-8-5 26p. 7) 1-22, Dalgra 3*, Marina 
Perrot, Club Nautico La Maddalena 
6-7-dnf-6-8 27p. 8) ITA-42, Grifone*, 
Alberto Dollinar, S.V.M.M. 8-10-6-5-9 
28p. 9) SUI-194, Midlife Crisis 2, Tho
mas Escher, ZYC 3-dnf-7 -9-1 0 29p. 
10) FIN-26, Chaje 3*, Matti , Uula & 
Matias Muoniovaara, Merenkävijät (M) 
ocs-9-dnf-10-7 38p. 11) 1-17, Twins 
8*, Giuseppe Duca, Compagnia D.Vela 
dnf-8-dnf-11 -11 42p. 
S.Sm Euroopanmestaruuskilpailu, Yacht 
Club ltaliano, Genova 28.4.-1.5.2000 
1) Joker 8, SUI 200, Thomas Moser, 
Felix Meier 2-1-2-5 10p. 2) Salamander 
5, GBR 83, Jonathan Janson, 4-2-1-6 
13p. 3) Marie-Francoise 14, SUI 201 , 
Jiirg Menzi 1-3-3-8 15p. 4) Kandoo, 
FIN 44, Johan Gullichsen 3-8-4-3 18p. 
5) Plauschli, SUI 142, Daniel Schen
ker 5-5-9-1 20p. 6) Chlika-Chlika 2. SUI 
190, Alain Cloux 8-4-6-2 20p. 7) Skylla 
4, SUI 182, Andre Bernheim 6-6-7-9 
28p. 8) Pungin, SUI 189, Hans-Peter 
Schmid 9-9-8-7 33p. 9) Rana, SUI180, 
Felix Bibus 7-10-13-4 34p. 10) Alzira, 
SUI 117, Willi Vollenweider 10-7-5-1 6 
38p. 11) Chaje 3* , FIN 26, Matti, Uula & 
Matias Muoniovaara 12-13-14-12 51p. 
12) Fortuna , SUI 195, Bruno Bart
holome 11-12-11 -dnc 55p. 13) Dalgra 
3*, ITA 22, Marina Perrot Carpaneda 
14-14-16-11 55p. 14) Voloira 2*, ITA 8, 
Alfredo Delli 13-1 5-15-13 56p. 15) Ad
dam Addam. AUS 56, Gordon lngate 
dnf-11-1 0-dnc 63p. 16) Voloira 3* ITA 
4 7, Francesco Zucchi 17-19-18-10 64p. 
17) Grifone*, ITA 42, Alberto Dollinar 
15-17-19-15 66p. 18) Manuela 7*, ITA 
54, W. Cavallucci 16-16-17-17 66p. 
19) Twins 8*, ITA 17, Giuseppe Duca 
18-18-20-14 70p. 20) Midlife Crisis 2, 
SUI 194, Thomas K. Escher dnf-dnf-
12-dnc 75p. 
S.Sm Euroopanmestaruus, klas
sikot 
1) Chaje 3, FIN 26, Matti , Uula & Ma
tias Muoniovaara 1-1-1-3 6p. 2) Dalgra 
3, ITA 22, Marina Perrot Carpaneda, 
Gianni Torboli 3-2-3-2 1 Op. 3) Voloira 
2, ITA 8, Alfredo Delli 2-3-2-4 11 p. 4) 
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Voloira 3 ITA 47, Francesco Zucchi 
6-7-5-1 19p. 5) Manuela 7, ITA 54, 
W. Cavallucci 5-4-4-7 20p. 6) Grifone, 
ITA 42, Alberto Dollinar 4-5-6-6 21p. 7) 
Twins 8, ITA 17, Giuseppe Duca 7-6-
7-5 25p. 
Saksa 
Flensburger klassiker Festival, 
20.5.2000, Flensburger Förde 
R V, pienet metriluokat, sija) vene, pe
rämies, luokka, tasoitusluku, tas.aika: 
1) Li !Ievi, Oliver Berking, 
Hollanti 
Skandinaavinen Kultapokaali, 
Medemblik, Hollanti, 
21.-28.7.2000, K.W.V. de Kaag 
1) BAH 17, John B Once A~a in , Gav~n 
McKinney, Lars Petter FJeld, Cra1g 
Symonette 3 voittoa 2) SUI 201 . M.a
rie-Francoise XIV, Jiirg Menzi, Damel 
Stampfli, Jurg Christen 1 voitto 3) GBR 
83, Salamander 5, Jonathan Janson, 
Mark Downer, Rupert Richardson, 1 
voitto 4) FIN 44 Kandoo, Johan Gul
lichsen, Staffan Lindberg, Timo Telkola 
5) NEO 21 Maitresse 3, Hans Nadorp 
6) AUS 56 Addam Addam, Gordon ln
gate 
5.5m Classic Cup, Medemblik, 
Hollanti, 21.-24.7 .2000, K.W. V. de 
Kaag 
1) NEO 12 Topaze, Piet van Opzee
land, Tom Hendricks, Genevieve van 
Dijk 1-2-1-1 2) FIN 26 Chaje 3, Matti, 
Uula & Matias Muoniovaara 3-1-2-2 3) 
AUT (NEO 8) Vinga, Edmund Berndt 
2-3-3 4) GBR (NEO 13) Tripel, Jamie 
4-4-4 
5.5m Hollannin Mestaruus, Medemb
lik, Hollanti, 25.-28.7.2000, K.W.V. de 
Kaag 
1) SUI 189 Pungin, Hans-Peter Schmid 
3-3-3-4-3-1 13p. 2) SU 1 199 Rana, Fe
lix Bibus 1-5-2-5-2-4 14p. 3) FIN 44 
Kandoo, Johan Gullichsen 2-1-7-2-5-5 
15p. 4) NEO 21 Maitresse 3, Hans Na
dorp 4-6-9-3-1-2 16p. 5) SUI177Topas, 
Jack Frei 8-2-6-6-4-6 24p. 6) BAH 17 
John B OA, Gavin McKinney dns-dns-
1-1-6-3 31 p. 7) SU 1 130 Comeback, 
Stefan Zlot 5-4-8-9-7-7 31p. 8) AUS 56 
Addam Addam, Gordon lngate 6-7-4-
10-13-15 40p. 9) NEO 12 Topaze, Piet 
van Opzeeland (First classic) 7-8-10-
8-10-13 43p. 1 0) NEO 16 lsis, Jeroen 
de Vries 0 (First Evolution) 9-9-5-11-
dns-1 0 44p. 11) NEO 13 Tripel/, Sander 
vanderPost 10-10-11 -13-11-11 53p. 
12) NEO 9 Moeders Mooiste*, Victori
en Bredero 17-12-13-12-9-9 55p. 13) 
NEO 8 Vinga*, Niek Hoek dns-dns-dns-
7-8-8 63p. 14) NEO 19 Sindbad, Hella 
Knegtel 11-dns-12-14-15-14 66p. 15) 
SUI 182 Skylla IV, Jiirg Stocker 14-13-
14-15-16-12 68p. 16) FIN 26 Chaje 
3*, Matti Muoniovaara, Uula & Matias 
Muoniovaara 12-11-15-17-14-17 69p. 

17) NEO 7 Geisha*, Pim van Capelie 
13-14-16-16-12-16 71p. 18) NEO 14 
Swift Swiss*, Remy Kok 15-15-17-18-
18-18 83p. 19) NEO 18 Vision II", Frits 
Kruijt 16-16-18-19-17-19 86p. 
5.5m Maailmanmestaruus, Me
demblik, Hollanti, 27.7.-2.8.2000, 
K.W.V. de Kaag 
1) SUI 201, Marie-Francoise XIV, Jiirg 
Menzi. Daniel Stampfli, Jurg Christen 
1-1-2-1-1-dns 6p. 2) SUI 189, Pungin , 
Hans-Peter Schmid, Lionel Rupp, Ro
land Baumgartner 2-3-1-2-2-2 9p. 3) 
BAH 17, John B Once Again, Gavin 
McKinney, Lars Petter Fjeld, Craig Sy
monette 3-ocs-3-4-4-6 20p. 4) NEO 21 , 
Maitresse, Hans Nadorp, Eric Wessel
man, Fransvan Schellen 5-4-6-7-6-13 
28p. 5) FIN 44, Kandoo, Johan Gul
lichsen, Timo Telkola, Staffan Lindberg 
8-6-4-DSQ-5-8 31p. 6) SUI168, Magel
lan, Ambroise Johnson, Anouk Ferario, 
Fred Fischl in 21-12-9-3-7-1 32p. 7) 
SUI 199, Rana, Felix Bibus, Dominik 
Schenk, Reto Heilig 13-1 0-8-5-3-7 33p. 
8) SUI 192, Artemis X, Roni Pieper, 
Ralph Junker, Mark Dangel 4-ocs-5-1 7-
11 -3 40p. 9) AUS 56, Addam Addam, 
Gordon lngate, Tom Wilson, James Be
vis 10-7-11-9-10-5 41p. 10) SUI 200, 
Joker 8, Felix Meier, Dani Sprecher, 
StefanZiiger, 11-2-12-21-9-1246p. 11) 
SUI 177, Topas, Jack Frei, Thomas 
Frei, Bruno Durrer 6-ocs-7-11-8-1 4 46p. 
12) SUI 130, Comeback, Stefan Zlot, 
Christophe Porchet, Pierre Fragniere 
24-11-13-8-15-9 56p. 13) NEO 20, Fi
restorm, Bouw van Wijk, Bouw van Wijk, 
Ellen van Wijk (First Evol.) 17-8-16-16-
14-4 58p. 14) SUI190, Chlika-Chlika 2, 
Alain Cloux, Elke Groetzschel, Francois 
Hornberger 9-ocs-10-10-22-1 0 61 p. 15) 
GBR 39, Candida 111, Peter Shanks, 
Max, Anthony Shanks 7-18-19-6-16-
dnf 66p. 16) NEO 8, Vinga*, Niek 
Hoek, W. Stoutenbeek, M. Stoutenbeek 
(First classic) 14-1 5-14-22-12-11 66p. 
17) NEO 12, Topaze*, Piet v. Opzee
land, Genevieve v. Dijk, Tom Hendriks 
26-5-ocs-13-1 3-18 75p. 18) SUI 153, 
Akvavit, Boudewijn van Doorn, Ralph 
Bock, Philippe Schwab 15-9-18-19-
20-29 81 p. 19) NEO 19, Sindbad, Hella 
Knegtel, Ludo Knegtel, Matthijs Knegtel 
16-26-17-12-21-20 86p. 20) NEO 22, 
Above the Line, Max Berend, Ronald 
de Tombe, Jan Derk Haan 19-22-20-
23-17-17 95p. 21) GER 25, Knock 
Out, Hans-Jiirgen Queisser, Raphael & 
Derek Queisser 12-dnf-1 5-DSQ-1 9-15 
96p. 22) NEO 13, Tripel*, Sander v.d. 
Post, Arend-Jan Pasman, Jan-Hein Phi
lipona 18-19-DSQ-24-18-21 100p. 23) 
NEO 9, Moeders Mooiste*, Victorlen 
Bredero, Alexander Hooijbergh, Robert 
Kampscheur 20-14-29-14-26-28 102p. 
24) NEO 16, lsis, Jeroen de Vries, 
Linda Rijkuiter, Philip Rijkuiter 27-16-



21-15-25-26 103p. 25) GER 28, Chaje 
2*, Holger Joost, Jan Brink, Kai Woh
lenberg 28-25-27-18-24-16 11 Op. 26) 
FIN 26, Chaje 3*, Matti, Uula & Matias 
Muoniovaara 32-20-25-25-23-24 117p. 
27) NEO 11 , Woelgeest, Ben Staartjes, 
Cees Kurpershoek, Arnaud Thijssen 
25-17-23-26-28-27 118p. 28) NEO 17, 
Leeloo, Robert Smolders, Rene Lignac, 
Peter Parmetier 31-24-dsq-20-27 -19 
121p. 29) NEO 10, Double Five, Lex 
Vriesendorp, Just Vriesendorp, Maar
ten Hepkema 22-21-24-30-29-25 121 p. 
30) NEO 7, Geisha*, Pim van Capelle, 
Jan-Willem de Vrijer, Maurice Mulder 
23-23-30-29-33-22 127p. 31) SUI 182, 
Skylla 4, JOrg Stocker, Daniel Stocker, 
Pirmin Knobel 30-13-31-31-30-30 134p. 
32) NEO 14, Swift Swiss*, Remy Kok, 
Rob Sax, Wisselend 26-27-26-27-31-
dns 137p. 33) NEO 15, Mistress, Joost 
Kempers, Siebe de Boo, Bart Kuipers 
33-ocs-33-32-32-23 153p. 34) NEO 18, 
Vision W, Frits Kruijt, Marieke Engel, 
Erwin Poeze 34-28-32-28-34-31 153p. 
Ranska 
6 metrin luokan Euroopanmes
taruus St. Tropez 
Modernit 6 metrin luokka 
sija)#, vene, perämies, r1-r2-r3-r4-r5-r6 
pist. 

1) SUI-77, FIE~au , Bernard Haissly, 3-4-
2-1-1-dnc 9.5p. 2) GER-104, Courage, 
VII d. Gruenau. 6-3-1-2-7-1 11 .5p. 
3) SWE-114, Notorious, Carl Gustav 
Piehl. 1-1-4-8-6-2 12.5p. 4) USA-105, 
Jane Ann, Basil Vasiliou/Jali Mäkelä 
8-6-6-4-4-3 23.0p. 5) SWE-135, Gubb
töra, Claes Anlin. 2-2-7-6-12-7 24.0p. 
6) SWE-125, Delphina , H.J.M. Larsson. 
12-5-5-3-3-9 25.0p. 7) GBR-90, Lien, 
Tony Canning. 7-10-3-7-9-4 30.0p. 8) 
GBR-89, Battlecry, John Prentice. 4-9-
9-10-5-5 32.0p. 9) GBR-96, Scoundrel, 
Bruce Owen. 5-ocs-8-5-8-8 34.0p. 10) 
SWE-123, Sting, Thomas Lundqvist 
9-ocs-13-11-2-6 41 .0p. 11) SWE-119, 
Rebecca, Malte Roggentin. 1 0-8-10-
9-11-10 47.0p. 12) ITA-70, Valentina, 
Luigi Pavese. 14-7-11 -13-13-13 57.0p. 
13) BAH-1, Conch Fritters, R. Leigh 
Wood. 11-11-14-dnf-10-12 58.0p. 14) 
SUI-113, Temptation II, Beat Furrer. 
13-12-12-12-14-11 60.0p. 
6 metrin luokan klassikot 
sija)#, vene, perämies, r1 -r2-r3-r4-r5-r6 
pist. 
1) FIN-50. Alibaba II, Henrik Tenstöm, 
2-2-1-3-2-DNC 9.25p. 2) FIN-44. TOY, 
Eero Lehtinen, 1-4-3-2-5-1 9.50p. 3) 
F-99. Veri Galant, J. Chauveau, 3-1-

5-6-3-3 14.25p. 4) D(l)-43. DAN, 
Acquamarina, 4-5-2-5-1-5 16.25p. 5) 
FRA-111 . Dix Aout, P-P Heckly, 5-3-
6-1-7-4 18.25p. 6) Z-40, Korrigan, 
Yves Janet, 6-6-4-4-6-2 22.00p. 7) 
GBR-48, Caprice, Richard Bond, 7-8-
8-9-4-6 33.00p. 8) GER-7, Contessa, 
Peter König, 9-9-7-7-8-7 38.00p. 9) 
FRA-85, Eole II, J Paul Vernet, 8-7-9-
8-9-8 40.00p. 

Ruotsi 
Sandhamnin Regatta 
6m Pohjoismainen mestaruus 
1) Elisabeth X, Hans J Oen, 1-2-1-2-
1-1-1-d 2) Silene 111, Tapani Koskela, 
2-3-4-1-2-4-3-d 3) Räven, Fredrik 
Lindqvist, 3-1-7-3-3-5-0-d 4) Fågel 
Blå, Mats Selin, 4-7 -6-6-5-2-2-d 5) 
Flush, Jonas Lindberg, 7-6-9-5-4-3-6-d 
6) Antinea, Peter Dahlberg , 6-4-10-
4-6-1 0-4-d 7) Silvervingen, Ricard 
Siewertz, 8-9-2-7-9-7-5-d 8) Stella 
Polaris, Sven Frenkel, 10-5-5-8-8-
8-7-d 9) Melita, Jan-Ola Wihager, 
9-8-3-9-7-6-9-d 10) Raili, Petteri Piha, 
5-10-8-10-1 0-9-8-d 

Löydä sijoittaja 
itsestäsi! 

e Kun sinulla on Salo-tunnukset, voit 
pistäytyä pörssissä milloin tahansa ja 
tehdä osto ja myyntitoimeksiantoja 
vuorokauden ympäri. 

Tutustu osoitteessa www.merita.fi 
tai tule käymään. 

Tervetuloa! 
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12. Kruunuvuorenselän Regana 
Ennätykselliset 66 venettä mukana 

28-29.8.2000, Brändö Seglare 
Matti Muoniovaara 

Kun Kruunuvuorenselälle kilpailee 
66 venettä alkaa jo manööveritila 
loppua. Jos vertaamme Helsingin 
ja Hangon regattaan kilpailee tämä 
regatta 34 metriluokkien veneellä 
ykkössijasta Hangon regatan 35 
osallistujan kanssa. Jos pudotamme 
ruotsalaiset laskuista pois on 
Kruunuvuorenselän regatta suurin. 

Lauantaina järjestettiin opiariviesti 
kolmen hengen joukkueilla. 
Systeeminä oli pudotuskisa, jossa 
voittajat jatkoivat. Finaalissa purjehti 
6m-joukkue Porvoosta ja 
5.5m-joukkue. Huippujännittävän 
kilpailun voitti 5.5m-joukkue Jo rma 
Savolainen, Anssi Kienanen ja Uula 
Muoniovaara. 

Lauantaina tuuli oli etelälounaasta 3 
m/s ja 2:een lähtöön se voimistui 5 
metriin. Sunnuntaina tuuli kääntyi itään 
ja oli voimakkudeltaan 3-5 m/s. 

8-metrin luokassa Lara oli hyvä 
molempina päivinä ja löysi parhaiten 
tuulen käännökset. Sphinx purjehti 
tasaisesti, mutta pystyi lyömään Laran 
vain ensimmäisessä lähdössä. Toisena 
päivänä Naja oli elementissään 
kevyessä tuulessa suurilla purjei llaan 
kun Sagitta erehtyi taktiikassa ja 
spinnumanööverissä. 
1) 10, Lara, HSS, Rajala, 2-1-1-1 0.0 
p. 2) 4, Sphinx, HSS, Antti Toukolehto, 
1-2-2-2 6.0 p. 3) 1, Naja, HSS, Tuomas 
Ruokolainen, 4-4-3-3 19.4 p. 4) 2, Sa
gitta, HSS, Hannu Pohjanpalo, 3-3-4-4 
19.4 
6-metrin luokassa voitti toista kertaa 
Krunikalla esiintynyt Toy voitti tasaisel
la suorituksella. Varsinkin viimeisessä 
kil pailussa se löysi vapaat reitit. Viime 
vuonnahan veneen kilpailut päättyivät 
puomin katkeamiseen. Nyt oli tulokse
na ensimmäinen regattavoitto täällä. 
Myös Klara Stjärna sai kautta aikain 
parhaimman tuloksen 2. sijan. Silemellä 
riitti vaikeuksia. Ensin lauantaina star
tissa Fandango slöörasi päin ja teki 
reiän Silemen kylkeen ja sunnuntaina 
Sileme kolaroi moottoriveneen jollan 
kanssa. 
1) 44, Toy, HSF, Eero Lehtinen, 1-pms-
2-1 3.0 p. 2) 21 , Klara Stjärna, BSS, 
Harry Thuneberg, 2-1-8-2 6.0 p. 3) 
50, Alibaba 2, HSF, Henrik Tenström, 
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3-2-3-3 14.4 p. 4) 38, Mariana, NJK, 
Kairamo&Kihlman, 3-pms-1-4 16.0 p. 
5) 40, Fandango, SuPS, V-M Iivonen, 
6-3-6-7 29.1 p. 6) 35, Elinore, VVK, Pa
si Kaarlo, 7-6-4-5 29.7 p. 7) 51, May Be 
6, KoPu, Markku Hakonen, 5-4-10-dnc 
34.0 p. 8) 60, Off Course, HSK, Kaj 
Karumaa, 8-5-12-6 35.7 p. 9) 24, An
tinea, NJK, Peter Dahlberg, 10-8-7-8 
41.0 p. 10) 30, Rai li, NJK, Kari Kork
man, 8-11-5-10 41.0 p. 11) 63, Boree 
2, HSS, Tiitus Aho, 12-9-1 1-9 4 7.0 p. 
12) 37, Lyn, HSK, K. Haapala, 11-7-
13-11 47.0 p. 13) 61, Silene, HTPS, 
Tapani Koskela, dsq-10-9-dnf 51.0 

5.5-metrin luokassa oli uutena 
veneenä regatan nykyaikaisin vene 
Kandoo, jonka sarja oli puhdas (1 -1-
1-1). Se karkasi aina heti alussa 
selvään johtoon ja muut taistelivat 
kakkossijasta. Goddam sai niitä kaksi, 
Zorina ja Chaje 3 kumpikin yhden. 
Toisessa lähdössä Zorina diskattiin 
varaslähdön vuoksi. Remi pääsi 
toisessa lähdössä Chajen tuntumaan. 
Kolmannessa Remi voitti Chajen 
ensimmäisen kerran sitten vuoden 
1966 MM-kilpailujen. Tosin Chajesta 
katkesi fokan falli , mutta siitä 
huolimatta Anssi oli tyytyväinen. 

1) 44, Kandoo, NJK, Jussi Gullichsen, 
Matti Pentti, Antti Linnovaara, 1-1-1-1 
0.0 p. 2) 35, Goddam, IVK, Jorma Sa
volainen, Harri Koski, Matias Laitinen, 
2-2-3-4 11.7 p. 3) 26, Chaje 3, HSS, 
Matti, Uula & Matias Muoniovaara, 3-3-
5-2 14.4 p. 4) 38, Zorina, HSK, Esko 
Rechardt, Pasi Ruokonen, Jorma Ehrn
rooth, 4-pms-2-3 16.7 p. 5) 41, Remi , 
SaVK, Anssi & Kimmo kienanen, , 5-4-
4-5 26.0 p. 
5-metrin luokassa regattavoiton vei kol
mannen kerran Lis-Gun 111. Kolmen 
seuraavan veneen pisteet olivat samat 
11.7 vanhan olympiapistelaskun mu
kaan. Nyt Blåtunga oli toinen vai olisiko 
Goingin pitänyt olla toinen kun sillä oli 
kaksi ykkössijaa? Tåssä tapauksessa 
ratkaisi viimeisen lähdön paremmuus. 
1) 35, Liss-Gun 3, NJK, Wisa Salo
kangas, 5-4-1-1 8.0 p. 2) 24, Blåtunga, 
HUS, Max Nordlund, dnf-2-3-2 11.7 
p. 3) 33, Röde Orm, HSS, Putti Tii lik
ka, 2-3-2-3 11 .7 p. 4) 26, Going, NJK, 
Gustaf Gyllenbögel, 1-1-8-6 11.7 p. 5) 
30, Eystra, HSS, Aki Kivikkola, 3-5-4-5 
23.7 p. 6) 2, Barbro, HSS, Lasse Sih
voin, 6-7-9-4 32.7 p. 7) 3, Why Not, 
HTPS, Kari Kuusisto, 4-6-10-8 33.7 

p. 8) 10, Carola, ASS, Pirkka Leino, 
dnc-9-5-7 38.0 p. 9) 13, lnga-Lill 27, 
HSS, Janne Gustavsson, 7-8-7-dnc 
40.0 p. 1 0) 31, Li II-Ulla, GKSS, Doug
las Reincke, dnf-dnc-6-9 45.7 p. 11) 
37, Ann, BS, Mikael Ahrenberg, 9-10-
11-10 47.0 p. 12) 12, Una, HSS, Reijo 
Mäkinen, 8-dsq-dnc-dnc 52.0 p. 
BS LYS-Chase 2000 

Viimeinen lähtö ajettiin takaa
ajolähtönä luokkien tasoitusluvun 
mukaisessa lähtöjärjestyksessä. 

Tasoituskilpailu oli tänastisista 
kaikkein suurin. Luvut ja lähtöajat 
vastaavat hyvin todellisuutta kun neljä 
ensimmäistä venettä ovat eri luokista. 
Ensimmäisenä maalissa oli 
Merenkävijöiden louhi Sese 
perämiehenä Erkki Hintsanen. Tässä 
kilpailussa edun saavat hitaammat, 
jotka lähtevät vapaammissa tuulissa. 
Viimeisenä lähtevät kohtaavat 
yläpuolellaan valtavan purjeiden 
muurin. Tällä kertaa vallitsi hankala 
itätuuli, joka ei ollut kova, mutta vaihteli 
koko ajan sekä suunnaltaan että 
voimakkuudeltaan kun lähestytään 
Laajasalon korkeita kallioita. Paras 
tuulensuunta tälle selälle on 
ehdottomasti pohjoisluode, jolloin saa 
sopivan pitkän radan ja 
mielenkintoisen kryssin maaliin. 
Lisäksi keskelle rata-aluetta 
muodostuu 4 viitan matalasta 
liikenteen jakaja. Luokkien Lys-luvut: 

8m 1.27, 6m klass 1.15, 5.5m mod 
1.18, 5.5m klass 1.15, Star 1.13, D 
1.07, 5m 1.03, Hai 1.03, F 0.99. 
Lys tulos: sija) no, vene, seura, perä
mies 
1) D-53, Sese, M, Erkki Hintsanen, 
2) F-307, Sinituula, HTPS, Jussi Bre
mer, 3) Star-7758, Stella, NJK, Stefan 
Winqvist, 4) 6m-44, Toy, HSF, Eero Leh
tinen, 5) 6m-21, Klara Stjärna, BSS, 
Harry Thuneberg, 6) D-69, Helena, BS, 
Timo Lampen, 7) 5m-35, Liss-Gun 3, 
NJK, Wisa Salokangas, 8) 5.5m-44, 
Kandoo, NJK, Jussi Gullichsen, 9) 
F-335, Secca, HTPS, M. Andersson, 
10) 5m-34, Blåtunga, HUS, Max Nord
lund, 11) 6m-50, Alibaba 2, HSF, 
Henrik Tenström, 12) D-EST-3, K. 
Lintula, 13) 6m-38, Mariana, SuPS, 
Kairamo & Kihlman, 14) D-71 , Sunste
aker, HSS, Tuomas Rytikangas, 15) 
Star-RUS-7355, , RUS, Lapkin, 16) 
Star-7176, ., HSK, Christian Öller, 



Finell, 17) F-306, Filur, HTPS, 18) 
0-67, Valkyria, SPS, Heimo Penttinen, 
19) 5m-33, Röde Orm, HSS, Putti Tii
likka, 20) Hai-89, Tiiskeri, HSS, Kimmo 
Honkavaara, 21) F-353, Z, 22) 5m-2, 
Barbro, HSS, Lasse Sihvoin, 23) 8m-1 0, 
Lara, HSS, Rajala, 24) D-65, Everything 
... , M, Matti Jokinen, 25) 6m-35, Elinore, 
WK, Pasi Kaarto, 26) 6m-60, Off Cour
se, HSK, Kaj Karumaa, 27) 5.5m-26, 
Chaje 3, M, Matti Muoniovaara, 28) 
Star-7246, ., HSK, Ulf Sundström, 
29) 6m-40, Fandango, SuPS, V-M livo-

nen, 30) 5.5m-38, Zorina, HSK, Esko 
Rechardt, 31) 6m-24, Antinea, NJK, Pe
ter Dahlberg, 32) 6m-63, Boree 2, HSS, 
Tiitus Aho, 33) 5.5m-35, Goddam, IVK, 
Jorma Savolainen, 34) 5m-30, Eystra, 
HSS, Aki Kivikkola, 35) 5m-26, Going, 
NJK, Gustaf Gyllenbögel, 36) 6m-30, 
Raili, NJK, Kari Korkman, 37) F-276, 
Annika, HMVK, J. Saarnio, 38) D-5, 
Nenya, NJK, R. Lindroos, 39) F-326, 
Galejan, BSS, T. Bergholm, 40) 
5.5m-41, Remi, HSS, Anssi Kienanen, 
41) 6m-37, Lyn, HSK, K. Haapala, 42) 

PYHÄ Y KSIN !E RTAISU U S 

8m-4, Sphinx, HSS, Antti Toukolehto, 
43) 5m-10, Carola, ASS, Pirkka Leino, 
44) 5m-3, Why Not, HTPS, Kari Kuusis
to, 45) 5m-31, Liii-UIIa, GKSS, Douglas 
Reincke, 46) 8m-1, Naja, HSS, Tuo
mas Ruokolainen, 47) F-340, 48) 
Hai-174, Hazard, SMK, H. Lahtonen. 
49) Hai-152, Ramona, LPS, J. Mattila , 
50) Hai-277, Hui-Hai 2, HSS, T. Hovila, 
51) 8m-2, Sagitta, HSS, Hannu Poh
janpalo, 52) 5m-37, Ann, BS, Mikael 
Ahrenberg, 53) 6m-61, Silene 111, HTPS, 
Tapani Koskela, dnf, 54) D-70, Avanti, 
SPS, Timo Pajunen, dnf. 
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Hyvässä hakemistossa 

navigointikin on helppoa. 

Tarjoamme käyttöösi 

valtakunnan vahvimmat 

hakemistomediat, inter

netissä ja painettuina. 

Osta paremmin -

myy enemmän. 

Käytä hakemistoa. 

puh. 0201110110 
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Osaa111isen 
yhdistäjä 
Suomen johtava yksityinen energiantuottaja PVO eriytti 

palvelutuotannon omaksi konsernikseen. 

Yli 600 empowerilaista työskentelee nyt saman päämäärän 

hyväksi. Kun haluatte varmistaa energianratkaisujenne 

kilpailukyvyn, ehdotamme tutustumista: Empower. 

EMPDWER OY 
Töölönkatu 4, PL 40, 00101 Helsinki 
Puhelin (09) 693 06 / ,.faksi (09) 6930 6537 
www.empower fi 

Empower-konsemiin kuulu1·at tyttil:rhtiöt: RAA1SE Consulting Oy. Uinsi-Suomen Yhteiskä)•ttii Oy. Power-JT 0,1~ 

Power-OM Oy, Eesti Elektrirrirkude Ehituse AS. PVO-EnRineering Oy ja sentytäryhtiä Powerteclmics CE Oy. 

Lisiiksi t:mpower omistaa merkilliil'iill osuuden Power-Derii'O Oy:stii. Suomen \'oimatekniikka Oy:stä ja TXU Nordic Energy Ov:ltii. 



REGATTAKAlENTERI2001 

Aika Järjestäjä l(jlpailu Luokat Alue Lähdöt Maksu llm. pvm. ja huom! 
6- 10.6. F.S.C. Skandinaavinen KultapokaaJi 5.5m Flensburger Förde 3-7 1.5. fsc@fsc.de 
6-10.6. F.S.C. Classic Cup 5.5m Flensburger Förde 3-7 1.5. fsc@'fsc.de 
9-10.6. F.S.C. Open 5.5m German Championship 5.5m Flensburger Förde 4-6 1.5. fsc@fsc.de 
9.6. 1 F.K.Y. Flensburger Klassiker Festival 12-5.5m Flensburger Förde 1 JOOdem 
11.-14.6. F.S.C. 5.5 Metre World Championship 5.5m Flensburger Förde 7 800 chf 1.5. fsc@fsc.de 
16-19.6. K.Y.C. Kieler Woche 5.5m Kieler Bucht 5 
16-17.6. HTPS Vuosipäiväkilpailu 6&5m Kruunuv,selkä, T 4 200 12.6. f 6989 124 
30.6.- 1.7. MIHSS/HTPS Helsinki Classic Regatta 8-5m Isosaari pohj., G 4-6 300 hss@dlc.fi, f 533603 

6-8.7. HSF/ESSIHUS Hangon Regatta 8-5m Russarö itä 3 350 
10-12.7. HSF 6m Pohjoismainen mestaruus 6m Russarö itä 
14- 15.7. ASS Airiston Regatta 5m Airisto 4 200 10.7. ass@netti.fi 
14- 15.7. MSF-- Alandia Yacht Race - 8&6m Slemmem 6 250 29.6. 
26-29.7. KSSS Sandhamns Regatta 8&5m www.ksss.se/ 

11.8. SuPS Viaporin Tuoppi 8-Sm Suornenl:n ympäri l 200 6.8. 
18-19.8. 5.5rn - 5.5m & 5rn Luokkarnestaruus, Star SM 5.5m, 5m, Star HSS edusta, C 6 350 14.8. hss@dlc.fi, f 533603 
18- 19.8. NJK:--- 6m Luokkamestaruus 6m kansliet@nj k.fi 

2-3.9. BS 13. Kruunuvuorenselän Regatta 8-Srn Kruunuv.selkä, T 4 300 28.8. johan.borgsrrom@ahlstrom.com, 

f09 503 9249 
2-9.10. Y.C.I. 6 Metre World Cup, Portofino 6m Golfo del TigulJio 6 info@yci.it , www.yci.it 
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Kuinka lähelle 
täydellistä voi päästä? 

' · 
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Hyvin lähelle. 
Uusi Audi A4. 

·-· ~: · ' ! 

0000 
Aud i 
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Ihm inen pyrkii aina parempaan. Hyvä ni in, koska se 
on kehityksen edellytys. Vain siten kaikki keh ittyy 
yhä luotettavammaksi ja ennen kaikkea turva ll isem
ma ksi. Ja sellaisiahan autojen tulee olla. 
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