














historia kunnioitettavan iän saavuttanccsta 
kuutosesta. 
Puuveneet verkossa, Martin Ericssonin 
selvitys, miten puuveneilijä voi hyöyntää 
internetiä 
Purjekankaiden raaka-aineet, Timo Tel
kola (Purj eneulomo Niini ranta) selostaa 
uusia pllljemateriaaleja. 
Seglarhistorier - seglarnas Kalevala, 
Pekka Bark referoi ptujehduskirj allisuutta. 
Tore Holm 100 v. Tapani Koskelan kerto
mus maineikkaasta ruotsalaisestn veneen
suunnittelijasta j a purjehdusmatkas ta Tore 
Holmin syntymän 1 00-vuotisjuhli in. 
Isopurjeen trimmaus. Timo Telkolan (Pur
jeneulomo Niiniranta) ohjeita viri ttäjälle. 
Getskärin pidot, Kimmo Kienasen hämä
riä muistikuvia Mr. Kuutosen, Rabbe Kihl
manin 60-vuotispäivi ltä. 
Lassen toiviomatkat. Kari Kuusisto ja 
Mima Löfsu·öm todistavat, että viitonen so
pii myös lomaptujehdukseen. 

1998 68 sivua. osittain 
4-vä.rinen 
Pitkän matkan kuu
tospurjehtija, Hmuw 
Krohn haastattelee 
Göran Olofssonia. 
Alibaba II, 50 vuo
den iän saavuttaneen 
kuulosen historia (Pekka Barck), 
kilpailutoiminta (K.rostian Räme) ja kun
nostusprojekti (John Blässar). 
Spinakkerit. Timo Telkola (Ptujeneulorno 
Niiniranta) selostaa erityyppisten spinak
kerien ominaisuuksia. 
Bill Luders, Matti Muoniovaara kertoo 
kuuluisan amerikkalaisen veneensuunnitte
lijan elämästä ja veneistä. 
May Be IV uuteen uskoon, Markku 
Hakonen kertoo veneensä perusteeli isesta 
kunnostuksesta ja entisöinnistä alkuperäi
seen muotoon. 
Femmafest i Sandhamn, Mima Löfströ
min selost1rs viitosten regatasta. 
Ensimmäinen purjehduskesäni, ja fem
malla, Ulla Mannilan matkakertomus. 
Kuvissa meri, taivas ja purjeet, Tunnettu 
purjehduskuvaaja Jorma Rautapää kertoo, 
miten veneistä saa parhaat valokuvat. 
Kuutoset Hangossa, Eero Lehtisen selos
tus kuutosten epäviral lisista PM-kilpai luis
ta. 
Purjeiden aerodynamiikkaa, Timo Tel
kala (Purjcneulomo Niiniranta) tarkastelee 
pllljeen toiminnan perusasioita. 
Brändö seglare ja Kruunuvuorenselän 
regatta, Matti Muoniovaaran yhteenveto 
kymmenen vuolla täyttävästä kilpailusar
jasta 
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1999 68 sivua, viiriii kan
nesta kameen 
8mR a Ia C&N 1930. 
Timo Saalastin ar
tikkeli Camper & 
Nicholsonin klassi
sista veneistä ja koe
purjehdus SmR Suzettel
la Ranskassa. 
Helsingfors Segelsällskap, e n aktiv 
R-båtsfö--rening, Rolf Kokkola kertoo 
HSS:stii, joka on monen klassisen veneen 
koti satama. 
Chajen matka Cowesiin, Matti Muonio
vaaran matka- ja kilpai luselostus 71. Kul ta
pokaalipurjehduksesta ja 5.5m-luokan 41. 
rnaai lmanmes taru us k i 1 pa i lus ta Engl an n i s
sa. 
Kuuloskausi -98, Upcila kuvi lla (Hannu 
Bask) koristeltu katsaus menneeseen ke
sään. Kristian Riimc. 
Kuubalaista voipaperia Suomeen. Mika 
von Svetlick (WB-Sails Ltd Oy) selostaa 
Cuban Fiber -purjekangasta. 
Kuulosten EM-kisat Cowesissa. Kristi
an Rämecn selostus kisasta, jossa suoma
laisveneet ottivat hopeaa ja pronssia. 
Aaltol iikettä netissä, Uusia intemet-osoit
leita puuveneistä ja pmjehduksesta kiinnos
tuneille. 

2000 68 sivua, kannet ja 
yksi arkki 4-viirisiä 
Ramsayn ja Tauben 
gastina, Gösta A. Malm 
muistelee purjchduksi
aan Hannu Krohnin 
haastattelemana. 
Maailman s uurin R
veneregatta, Antero Kairamon 
selostus loistavasti onnistuneen 6mR MM
regatan järj estelyistä. 
En gamma! seglare berättar, Professo
Ji , merihistorikko ja kirjailija Christoffer 
H. Ericsson (80) kertoo veneistään ja pur
jehduksistaan Mima Löfströmin haastatte
Iemana. 
Alibaba ll:n väg ti li VM-guld, Jolle Bläs
sar kertoo, miten maailmanmestaruus voi
tetliin. 
Tyyntä, myrskyä ja dramatiikkaa, Antti 
Räsäsen selostus 6mR MM-kilpailuista 
Hangossa. 
Taktikoidaan, Eero Lehtinen analysoi kil
papllljehduksen stnllegiaa ja taktiikkaa, lä
hinnä kuutosten kannalta. 
Hels inki-Torbole a ll night Iong, Matti 
Muoniovaaran matka- ja kilpailuselostus 
5.5m Kultapokaali- ja MM-purjehduksista 
Gardajärvel lä Italiassa. Otsikosta huoli mat
ta teksti on pääosin suomenkielinen. Mat
ka jatkuu Regates Royalesiin Cannesiin ja 

Klassiker Festi val iin Flensburgi in. 
lnt 5m s/y Linan paluumuutto, Jari Kuu
sisto kertoo, miten Suomessa 1938 raken
nettu viitonen ostettiin Ruots ista ja ruotiin 
takaisin alkuperäiseen kotimaahansa. 
Vakuuttavasti teidän, Katsaus vakuutus
ehtoihin osoittaa. cttii tilanne ei ole edelli
sestä kenasta (ks. 1 994) ainakaan parantu
nut. 

2001 74 sivua. kokonaan 
4-värinen 
Sagittan matkaan. 
Antti Kurkela kuvailee 
ensikertalaisen tunte
muksia kasissa. 
Rakkaudesta puu
hun, Janne Pettersson 
kertoo, miten hänestä tulee vene
puuseppä. Kimmo Kicnanen haastattelee. 
Kahdeks ikoi kovissa kansissa, Timo 
Saalastin referaatti upeasta kirjasta ''The 
Great Eights" . 
SuPS, Suomenlim1an Purs iseura ry on 
epäilemättä maamme vahvimmin puuvene
painotteinen venekerho. Lauri Juva. 
Chaje 3 Genovassa, Matti Muoniovaara 
kertoo, miten klassisten 5.5-metristen Eu
roopan mestaruus tuotiin Italiasta Suo
meen. 
En seglare med många roller, Göran 
Schauman (60) Mima Löfströmin 
haaslattelemana. 
Pala viitosten historiaa, Tiivistelmä 5m 
L-1 0 Carolan vaiheista. Pirkka Leino. 
St. Tropez -vauhtia ja vaara ll isia ti lan
teita, Suomaluisveneet Alibaba II ja Toy 
ottivat kaksoisvoiton klassisten kuutostcn 
EM-kilpailuissa Välimerellä. Eero Lehti
nen. 
Hollannin merellä, Chaje 3:n Euroopan 
kiertue: Kullapokaa\i, Classic Cup ja 5.5m 
MM. Matti Muoniovaara. 
Trollkarlarna från Manhattan, Pekka 
Barckin artikkeli Olin ja Rod Stephensistä. 
Dieettitraileri, Kimmo Kienanen kertoo, 
mi ten viisviitosen kantava kuljetusperävau
nu rakennettiin omin neuvoin. 
Spinnut, Mi kko Brummerin selvitys eri
tyyppisistä spinakkereista ja niiden käsitte
lystä. 
Valokuvia numeraalisesti, Veneiden ku
vaamiseen digikameralla opastaa Kimmo 
Kienanen. 
Purje htija ja sääilmiöiden seuraaminen, 
Jaakko Helminen (Ilmatieteen Laitos) an
taa arvokasta perustieloa purjehtijalle. 



The suunta BmR World Cup 
in Helsinki in Julv 2002. 

The 8mR year 200 1-scason was prelly 
much a "traditional one" with most 
of our 9 yacht fl eet participating in 
our local regmtas such as the Hel
sinki-,I!angö-. Mariehamn-. Viaporin 
Tuoppi-, ele rcgallas. The most suc
ccssful 8mR-boat was Sphinx . Again 
our than ks go lo lhe crews of thc Swe
dish 
Eights Andromeda, Allegro and Tama
ra who so loyally participate in our re
gattas. 

However. the year 2001 was above 
all a ycar of planning. This as the 
Intemational Eight Metre Association 
(T.E.M.A.) grantcd the NJK the mTan
gcmcnts of thc ycar 2002 World Cup. 
The NJK was cstablishcd in 1861 
and is thus onc of the oldcst yacht 
clubs in thc world. The N.JK has 
very ex perienccd tcams of arrangers 
as the club each summcr hosts various 
championships.The N.JK has two club
houses in Helsinki Just like in the yea
rs 1978, 1987 and 1993 when the NJ K 
successfu lly hosted the 8mR World 
Cups, also the 2002 World Cup wil l 
be based at NJ K 's Blckholmen island 
right outside the harbour of Helsinki. 
The Blckholmen-clubhouse is a main 
attraction as it is a big, old, wooden 
19-ccntury stylc building. The World 
Cup rcgalla will bc sailed on traditio
nai racing watcrs right South of Hel
sinki . 

During the past two years an Orga
nising Commillee cons isting of mem
bers of the I.E. M.A .. the NJK and the 
Finnish Eight Metre Association has 
becn formcd. with Mr. Carl G. Nord
man acting as thc chainnan. Mr. Carl 
G. Nordmun is a formcr Commodore 
of the NJK. The Organising Com
mittee has sub-comm ittees for issues 
such as Transportation, Measurements, 

Technical Supporl, Cruising (in thc 
Finn ish Archipelago), Publie Relations, 
Sponsorships, Accommodation, Social 
Events, Accessories,etc. 

The Suunto 8mR World Cu p wil l bc 
sailcd between July 2 1 and 27, con
sisting of 7 races. A lay-duy is plan
ned for .Tuly 24. Prior to the World Cup 
another prom incnt Helsinki yacht club. 
the HSS will arrangc the Open Finnish 
gmR Championships on July 17- 19. 
At the same time intcrnational 5.5 Met
re regattas are also sailcd in Helsinki 
on nearby waters . Supporting the ra
cing acrivities there will bc several 
social acrivities, with programmes al
most every evening. both for oldcr and 
younger sailors and therc supportcrs. 
For example just like during thc pa~t 

two World Cups Cartier will sponsor a 
major 8mR-dinner. 

In the Suunto 8mR Worlcl Cup all thc 
categorics wil l be represented; i.c. 
the Coppa clltalia, Coupe Cartier, Si ra 
Cup ancl thc Modern. Ali 8mR-yuchls 
wi ll of course compete for thc World 
Cup. Our main sponsor, thc Finnish 
wcll-known manufacturer of pn:cision 
instruments. Suunto. will introducc 
their rcvolutionmy M9 "Wristop Sai
ling Computcr'' at the 8mR World 
Cup. This Suutlto M 9 Personai Sai
ling lnstrument has fcaturcs such as 
a watch. barometer. thermomctcr. ahi
mctcr, 3D Compass and GPS. The M9 
among othcrs calculates the corrcct ii
ne bias bascd on true wind direction, 
learns the racc course as you sail pro
vicling lay-line information and offers 
simple access to specd-. distance- and 
time-derived information. Al l8mR par
ticipating yachts will carry one Suunto 
M9. lt will even be possiblc to follow 
posl-racc the movements of all yachts 
on a computcr sea chart as wcll as to 

make a detai lled analysis of thc per
formance of every yacht! The 8mR 
community is of course very pleascd 
to have been selectecl the first c lass to 
tcst this new procluct which may well 
rcvolutionise the use of sailing instru
mcnts! Magazine is likewise proucl to 
he thc firsl publication to convey thjs 
kincl of major ncws to the sailing world 
simultaneously with the ot'fkial Hel
sinki Boat Show prcss conference and 
internet Jaunch. 

The present estimate is that we will 
have some 30 participating Eights! If 
so. this would be highest numbcr cvcr. 
The following nations should he rcpre
sented: Canada. USA. the U.K .. Fran
ce. Germany. the Netherlands, ltaly. 
Switzerlancl. Sweden and Finland. It 
i~ likely thnt there will be quite a fcw 
wcll-known and merited sailors patti
cipating ancl visiting such as: Messrs. 
Philip Crebbin, Terry Nielson, Mag
nus Olsson, Jochen Schuman, Phi lip 
Durr. Gennan Frers, Doug Peterson , 
Ron Palm, 
Robin Clark, etc. 

Further information on the Suunto 
8mR Worlcl Cup is to be found on the 
wcbsitc acldrcss : ww11~8nu:org 

On behalf of the Finnish Eight Metre 
A!>sociation l already now would like 
to thank the participants. 
Our co-operation pa11ners. the N.JK 
ancl the 1 ISS and all the persons sup
porting thc Worlcl Cup. 

Welcome to Helsinki in June 2002. 

Robbic Lindberg 
Chaimwn, tlw Finnish Eight Metre 
Association 
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Helsingin Olvmpiapuriehdukset 1952 
Alkuperäinen teksti Harald Alftan, Frisk Bris 8/1952, "De 
Olympiska Seglingarna" ja Esaul Sanchez, The Kompass, 
07116/1996- Almanac, Voi. 43, No. 1, Page 6.9: 
"Chance Brought Home the Gold in '52", käännös MaNi 
Muoniovaara 

H elsingin Olympialais iin oli tullut uusi luokka, kan
sa inväl iset 5.5 metriset. Prototyyppi, ''The Deb'', jon

ka Charles E. Nicholson konstruoi vuonna 194S, valmistui 
1949 ja sitä koepwjehdittiin Solentissa. lYRU hyväksyi 
luokan mittasäännön samana vuonna ja uusien veneiden 
suunnittelu ja rakentaminen voitiin aloittaa. 

Ensimm~iiset suomalaiset neljä venettä olivat vesillä jo 
1950 kesä ll ~i. Gösta Kyntzellin Porvoossa rakennettu vene 
Inga-Li II 38 L-2 sai kunnian ol la ensimmäinen vene vesi llä 
Porvoon joessa (veneen kerrotaan olleen maailman toinen 
luokan vene vesillä englantilaisen "The Debin" jälkeen). 
Muut sen kesän veneet olivat ruotsalaisen Tore Holmin 
suunnillelcma Gullvinge L- 1 -HSS, Kyntzellin Borgå-Tip
pan L-3 NJK sekä C-0 Granfeltin Trial L-4 HSS. Lisää 
veneitä rakennettiin kuumeisesti seuraavana talvena vuotta 
ennen olympiapurjehduksia. Veneiden määrä kasvoi viidel
lä KyntLell suunnitteli veneet Nina L-5 ÖNS, Kimmo L-7 
TTPS, Ariane IV L-8 NJK. Muita olivat Jarl Lindblomin 
Sk:ylark L-6 /\SS ja ruotsalaisen Arvid Laurinin Vistra L-9 
NJK. Vuolla ennen olympialaisia veneitä oli rakem1ettu jo 
9 kappaletta. 1951 Olympiakomitea ilmoitti, että 5.5 metri
set ovat Helsingin kisoissa uusi köliveneluokka. 52 talvel
la oltiin edelleen innostuneita ja veneitä rakennettiin vielä 
4 lisää. Laurin suunni ttel i Teresitan L- 10 NJK, norjalainen 
Bjarne Aas llil kan L- 11 M. Kyntzell Borgå-Tippan ll:n 
L-1 2 NJK ja amerikkalainen Ol in Stephens Sidorin L-13 
NJK. Kahdessa vuodessa ol i rakennettu 13 kappaletta uusia 
5.5m-luokan venettä, joista vain yksi pääsisi pmjehtimaan 
olympiakullasta. 

Ruotsalaiset panivat paremmak-
si ja rakensivat samassa ajassa pe
räti 17 venettä. Suunnittelijoina 
olivat Tore llolm, Arvid Laurin 
ja Ohlssonin veljekset. Norjalaiset 
saivat aikaan 1 1 venettä. Pohjois-
maissa uusi luokka otettiin vas- 1u2 

taan innolla ja sitä oli odotettu 
kauan, jo, itse asiassa, ennen tois
ta maailmansotaa . Nyt voiti in ra
kentaa veneitä, jotka muodoltaan 
ja takiloinniltaan vastasivat vene
suunnittel ussa tapahtunutta kehi
tystä. 

Olympiakarsinnat 

Rainer Packalen oli Merenkävi
jöiden putjehtijoiden kärkin imiä. 
Packalen sa i tchttivi.ikseen teettää 
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uuden veneen ja ntha ei tulisi olemaan mikään ongelma. 
Ensin piti hankkia veneelle suunnittelija. Veneitä oli tark
kaillu jo edellisenä kesänä ja mitään mullistavaa ei oltu 
vie!U nähty. Tukholmassa tavattiin ruotsalaisia purjehtijoi
ta ja suunnittelijoita. Tulokset olivat laihat sillä sikäläiset 
suunnittelijat eivät halunneet edes vilauttaa veneidensä pii
rustuksia. Lopulta suunnitelmat ti lattiin norjalaisella mai
neikkaalta Bjarne Aasil ta. Veneen rakensi Loviisan Rauma 
Repolan venetelakka Va lkossa. Veneen piti olla mahdoll i
simman nykyaikainen joten maston materiaal iksi va li ttiin 
alumiini ja se teetettiin Englannissa. 

Venettä 'viriteltiin' pitkin kesää ja olympia laisten kar
sintapurjehdukset lähestyivät. Veneellä oltiin kaksi päivä~i 
ennen karsintoja hatjoituspllljehduksella Vil lingin salmes
sa, oli melkein 'pläkä' k.-1.111 yhtäkkiä pamahti, masto katkesi 
ja koko hieno alumiinimasto tuli alas kannelle. Vaijerit, jot
ka oli korvattu ohuella pianolangalla olivat mem1eet kiepil
le ja rakennelma muistutti enemm~inkin lattialle pudonnutta 
käki kelloa. Alumiini on arvaamaton materiaali, jota oli var
sinkin siihen aikaan vaikea työstää ja muotoilla. Tämä oli 
paha takaisku koko hankkeelle juuri kun veneen takila oli 
saatu 'viritettyä'. Olli llolma tuli apuun ja järjesti Packa
lenille loviisalaisen Ragnar Nordströmin veneen Ninan 
varamaston. Heloitukset piti uusia osittain ja sovittaa mas
to vieraaseen veneeseen. Venettä ei enää saatu trimmiin 
ja karsintaputjehduksissa tuli viides sija. Karsinnan voitti 
HSS:n Gul lvinge nuorella miehistöllä, mutta val intakomi
tea päätti ottaa olympiavcneeksi NJK:n Söderhjelm & Co:n 
Teresi tan. Argentiinalaiset 'ostivat' Gullvingen ja putjehti
vat sillä kisoissa. 5.5 metrin luokan isäntäseurana tuli toi
mimaan Merenkävijät Särk~in linnoitussaarcl la. 

'Affe' kirjoittaa Frisk Brisissä 
XV Olympialaisten purjehdukset tapahtuivat 20.-23. ja 
26.-28. heinäkuuta 1952. Suuret vene luokat, 6-, 5.5-metriset, 

Louhi- ja Star-veneet purjehtivat 
rneriradoi lla Harmajan eteläpuo
lella ja Finn-jollat Liuskasaaren 
länsipuolella. Starttipaikka oli 1.5 
mpk Ilam1ajan eteläpuolella, jossa 
lähtöalus oli kiinnitettynä vahvaan 
poijuun. Tästä poijusta 1.25 mpk:n 
etäisyydelle oli asetettu kahdeksan 
poijua ympyränkehään muodosta
en kompassin pää- ja väli-ilman
suuntien mukaisen kuvion. Rata 
tehtiin aina niin, että ensin oli ly
hyt luoviosuus lähimmälle tuulen 
suunnassa olevalle poijul le ja sieltä 
edelleen kaksi yhtä pitkä~i slööri
osuutta merkille, joka oli ylämer
kiltä lähtevän halkaisijan toisessa 
päiissä. Alamerkiltä tehtiin toinen 
luovi ensimmäiselle ylämerkille ja 
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sitten uusi samanlainen kierros. Näin tehtiin yhteensä kaksi 
kierrosta ja vielö siHeen mitta ja tulti in maali in. Va lli tsevat 
tuulensuunnat olivat lounainen ja länsilounainen joten aina 
purjehdittiin sama rata 6-4-2 paitsi 23. päivänä kun tuuli 
koillisesta ja pwjehdittiin rata 2-4-6 (edellinen myötäpäi
vään). Poiju 1 oli siis pohjoisessa, 5 poiju etelässä, 4 poiju 
kaakossa, 6 poiju lounaassa ja 2 poiju koi II isessa. 

Purjehduksiin oli eri luokkiin ilmoittautunut seuraavasti: 
6 metriset 11 , 5.5 metriset 16, Louhct 27, Star 23 ja Finn
jolla! 28 . Suurin määrä osallistujia ja maita, mitä koskaan 
aikaisemmin oli ollut mukana. 1\inoa luokka mihin odotet
tiin enemmän osallistujia oli 6-metriset. Muutoin voidaan 
sanoa, että kisojen kautta kävi ilmi muissa maissa vallit
seva korkea taso, josta täällä ol i hyvin heikot käsitykset. 
Järjestäjät saivat oivallisen arvosanan osanottajilta, ainoa, 
mikä koettiin hankalaksi varsinkin etelämaalaisten keskuu
dessa oli vesiemme kylmyys, mikä oli noin 10 astetta alem
pi kuin, mihin he olivat tottuneet. 

Britton Chance muistelee Helsingin olympialaisia 
88 vuotias Britton Chanee, biofysiikan emeritusprofessori 
Pennsylvanian yliopistosta, toi kotiin kultaa 50 vuotta sitten. 
Nykyään hän käyttää biofysiikan osaamistaan auttaessaan 
muita urheilijoita heidän olympiamitalien tavoittelussaan. 
Chanccn viimeisimpiä vckottimia on Runman, laite joka 
mittaa veren hapettumista kilpaurheilijan tärkeissä lihak
sissa. Ulkonäöltään Runman on kuin Walkman ... Se sopii 
jokaiseen vyöhön. Lakc Placidin ja Texasin luistelijat ovat 
käyttäneet Runman ia ja yksi kiinalainen Atlantan Olympia 
sprintteri testaa vehjettä. "Toivommekin, että valmentajat 
todella käyttäisivät Runmania nostaakseen valmennetta
vicnsa suoristuskykyä huippuunsa." Chanee sanoi. ''Ehkä 
neljän viiden vuoden päästä huippu-urheilijat käyttävät jo 
näitä parantaessaan suoritustaan. Noina päivinä sekuntien 
murto-osat siellä täällä ratkaisevat kullan ja hopean kohta
lon." 

Tohtori Britton Chanee tietää 
kokemuksesta. ''Olin pmjehdus
mestari New Jcrseystä," hän ker
too. "Minulla myös oli sama 
unelma kuin muilla urheilijoilla, 
voittaa kultamitali olympialaisis
sa. Sitten luokkatoverini Bill Carr 
Pennsylvaniasta voitti 400 metrillä 
kultaa Vltoden 1932 olympialaisis
sa. hänestä tuli suuri inspiraation 
lähde minulle." Toisen maailman
sodan puhkcamincn esti Chancea 
seuraamasta Carrinjohdat usta. So
dan takia olympialaisia lykätti in. 

Vaikka Chance ei päässyt osoit
tamaan urheilijan taitojaan. hän 
käytti tieteellisiä kykyjään toisen 
maailmansodan aikana. Pian tais-
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telujen alettua hänet rekrytoitiin fysiikan asiantuntijana 
armeijan tutkaa koskeviin tutkimuksiin. Hän työskenteli 
tutkaprojektissa vuoteen 1946 asti. Ensimmäiset sodan
jälkeiset olympia laiset pidettiin kaksi vuotta myöhemmin 
Lontoossa. Chance ei voinut osallistua Lontoon Olympia
laisiin 1948, Kaikki ei ollut vielä menetetty. 1947 hän 
sai Guggenheimin apurahan tieteellistä työskentelyä varten 
Ruotsissa - se ei oll ut kaukana Helsi ngistä, vuoden 1952 
Olympiapaikkakunnasta. "Tämä oli viimeinen mahdoll i
suuteni tulla olympiaurheilijaksi (olympolaiseksi)" hän ker
toi. "Paikka oli paras minulle, mutta tarvitsin vielä veneen, 
miehistön ja treenausta päästäkseni edustamaan maatani." 

Vene Ruotsista - Italiaan harjoittelemassa 
Olympiakomitea oli 195 1 ilmoittanut, että 5.5 metrin kö
liveneet tulevat uudeksi luokaksi llcls ingissä. Yhdysvallat 
ei ollut koskaan vielä kilpaillut tässä luokassa. Chance ti
lasi 5.5-metrisen veneen ja ilmoitti sen talvella Genovan 
Regattaan Italiassa. Veneen (Complex II US-1) suunnitteli 
ruotsalainen Arvid Laurin ja se rakennettiin Kungsörin ve
netelakalla. Jie toivoivat, että mahdollisen menestyksen 
mukana heid~it va littaisiin edustamaan Yhdysvaltoja Hel
singissä. Chancc ja hänen ruotsa lais-italialainen lainamie
histö ei ainoastaan saanut edustuspaikkaa vaan myös voitti 
regatan. Voitto oli kovalla työllä ansaittu. Chancen vene 
oli tullut perille vain viikko ennen kilpailua. Kilpailujen 
aikana satoi lunta ja tuulet olivat kovia. Chance tuskin tun
si purjehduskavereitaan. "Saavuin Genovaan purjehtimaan 
oudolla miehistöllä ja oudoilla vcsi ll i:i." hän sanoi. 

Purjehtimalla Tukholmasta Helsinkiin 
Genovan Regatan jälkeen voittanut vene lähetettiin Ruot
siin, jossa Chance viimeisteli hmjoitukset Olympialaisiin. 
Viikkoa ennen kisojen avajaisia Chance ja hänen täysin 
amerikkalainen miehistönsä nostivat purjeet suunnatakseen 

Tukholmasta vaarallisil le koillisil
le vesille, jotka johtivat Helsinkiin. 
Matkalla he joutuivat 10 mailin 
päähän neuvostoi iittolaisesta ohjus
tukikohdasta. Neukut olivat hyvin 
salaper~iisi~i asemistaan ja pidättäi
sivät jokaisen veneen miehistön, 
joka tulisi sen lähelle. He eiv~it ha
lunneet, ettii kukaan vakoilisi heit~i 
ja jos pidätys tapahtuisi se kestäisi 
ainakin kaksi viikkoa. Veneessä oli 
jenkkilippu ylhäällä ja he yrittivät 
pysyä kaukana venäläisestä raket
titukikohdasta, mutta purjeveneet 
ovat suureksi osaksi tuulen ja virto
jen annoilla. "Juuri kun ohitimme 
Neuvostotukikohtaa tuuli tyyntyi 
ja virta alkoi viedä meitä kohti ra
japoijuja, joilla alueraja oli mer-

Mauazlne 9 



kitty." Chance muistelee. "Kun toivottomasti lähestyimme 
neuvostoaluetta ja neuvostotykkivene lähestyi pidättääk
seen meidät, ilmestyi suomalainen tykkivene siniseltä me
reltä ja ehti ennen venäläisiä pelastamaan meidät. He 
heittivät meille köyden ja hinasivat meidät turvaan." Pe
lastel11l' amerikkalaiset selvisiv~it Helsinkiin, jossa voiu.a
jasuosikkeja olivat norjalaiset, ruotsalaiset, tanskalaiset ja 
italialaiset. Kilpailu käsitti seitsemän liihtöä, joista jokaisen 
veneen huonoin tulos pudotettiin loppupisteistä. 

Ensimmäinen purjehdus 
Ensimmäinen päivä toi arviolta 6-8 m/sek lounaistuulen, 
joka purjehduksen kestäessä heikkeni puoleen voimistuak
seen lopussa. Aamun pilvet olivat haihtuneet ja purjehduk
set tapahtuivat kirkkaassa auringonpaisteessa. 

5.5 metrin Juokassa teki ruotsalainen Hojwa suuren vai
kut11ksen ja johti melkein koko kilpailun ajan. Startissa 
saksalainen Tom Kylc oli yli liian aikaisin ja kutsutliin 
takaisin, teki nopean pyöriihdyksen lipulla ja ehti radalle 
ensimmäisten joukossa. Aluksi johdossa oli Unique, peräs
sään Eneore Tom Kyle ja Gullvinge. Teresita hakeutui en
simmäisten joukossa länteen päin, multa keli oli liian kova 
sille. Ensimmäisellä merk illä johti Encore ennen Hojwaa, 
joka pian nopean spinnumanööverin jälkeen siirtyi johtoon 
ja piti sen p tujehduksen loppuun asti . Toisella slööriosuu
della oli Gul lvinge kakkonen e1men Eneorea, Sjöhäxaa ja 
Damoisellea, joka Mi1ialan spinnukikan johdosta putosi 
kuudenneksi. Teresita oli kolmannellatoista sijalla. Ensim
mäisen kierroksen lopussa johti Hojwa kahdella minuutilla 
ennen Encorea ja Gullvingeä. Noin minuutin päässä heistä 
tuli seuraava ryhmä, jossa olivai Sjöhäxä, Complex TT ja 
Jill . Teresita ol i rykäissyt itsensä kymmenenneksi. Maalis
sa Hojwalla oli kolmen minuutin etumatka Encoreen. Gull
vinge oli kolmas, Complex II neljäs, Jill viides jne. Teresita 
päätyi kahdeksanneksi. 

Toinen purjehdus 
Tuuli ol i heikko lounaincn, aluk
si l -2 m/sek, täylllä lyyniä läis
kiä joihin saattoi juuliua, mutta 
pUijehduksen edistyttyä se kas
voi jonkin verran ja oli lopulta 6 
m/sek. Aurinkoista ja lämmintä, 
mutta lopuksi nousi maista uh
kaava sade pilvi, joka antoi tuul
ta, muua sade ei jaksanut tu lla 
ulos merelle asti. 

5.5-metrisistä starttasi Shovel
ler parhaiten sisälipulta ja Tam
Tam uloimmalta, jossa olivat 
Encore ja Mirtala. Keskellä lin
jaa oli edcll ispäivän voittaja 
Hojwa. Ens immäisen lyhyen 
kryssin aikana meni Complex H 
johtoon Tam-Tam tiukasti peräs
sään. Suunni lleen minuutin pääs-
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sä biänsi Sjöhäxa ja Tercsita. Viimemainitulle oli tuu len 
voimakkuus hyvin sopiva j a se purjehti hyvin va ikkakin 
main inki jonkin verran sitä haittasi. Viidentenä käänsi Mir
tala, perässään Yeoman V ja Encore. 

Ensimmäisen kierroksen men i Tam-Tam TlT hienosti 
ja aloitti seuraavan kien·okscn ensimmäisenä, perässään 
Complex Ilja Teresila, mikä oli ilahduttavaa. Muujä1jestys 
oli seuraava; Mi1iala, Eneore, Jill, Yeoman V, De Ruyter, 
J Joj wa ja Gul l vingc. 

Toinen kierros päättyi pllljehduksellisesti jäm1ittävästi. 
Complex II viihtyi paremmin kun hmli oli voimistunut 
merkittävästi ja se ehti ohittaa Tam-Tam III:n 8 sekunnilla. 
Teresita puolestaan oli runsaan puolen minuutin päässä vii
meksi mainitusta maalissa kolmantena, mikä tuli olemaan 
suomalaisten paras saavun1s päivän kaikista pwjehduksis
ta. 

Kolmas purjehdus 

Puhalsi edelleen kovempaa ja tuul i oli puuskaista 8-9 m/sek, 
ja merenkäynti oli kohtalainen, siellä tää!Ui vaahtopäitä, au
rinko paistoi ja se antoi kaikelle juhlallisen leiman. 

Britton Chanec: Sitten kolmannessa kilpailussa tapahtui 
haavcri . "Olimme neljäntenä sii11ä kilpailussa kun voima
kas tuu li rikkoi mastomme toppihelan." Chance muistelee. 
"Selviydyimme maali in kynm1enentenä sinä päivänä. Tu
limme laituriin viideltä illan suussa. Oli löydettävä hitsaa
ja, joka ko1jaisi maston vielä samana päivänä koska meidän 
piti kokoontua seuraavaa kilpailua varten jo kello 8 seu
raavana päivänä. Löysimme hitsaajan ja hän työskenteli 
keskiyöhön asti saadakseen maston korjattua. Sinä yönä 
men imme yöpuulle lopen väsyneinä." 

De Ruyter ylitti lähtölinjan liian aikaisin ja joutui lähte
mään uudestaan. Parhaiten lähti Tom Kyle, Eneore ja Ji ll. 
Hojwa teki myös hyvän lähdön ja kulki lujaa tässä säässä, 
meni johtoon ja karkasi vähitellen kilpa ilijoi ltaan kaikilla 
osuuksilla ja tuli maaliin melkein neljän minuutin erolla 
muihin. Lähdönjälkeen menivät Ilojwa, Eneore, Tam-Tam 
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IIIja Complex II:n etelään päin ja 
oli mielenkiintoista nousisivalko 
ne sieltä johtoon. Ensimmäiset 
jotka lähtivät länteen päin pie
nemmän merenkäynnin toivossa 
olivat Teresita ja Unique. Toi
sella merkillä !Toj wan johto ol i 
n. 2 minuuttia Eneoreen, joka 
johti klungaa johon kuuluivat 
Tom Kyle, Shoveller, Gullvinge 
ja Comp lex 11. Teresita oli nel
jiinnelliitoista sijalla. 

Hojwa lisäsi johtoaan ja päälli 
toisen kierroksen 3 min. 40 sek. 
Encoren edellä, joka oli varma 
kakkonen. Shoveller oli noussut 
kolmanneksi seuranaan Sjöhäxa, 
Gullvingc, Damoiselle, JiiJ , Uni
que 20-30 sekunnin eroin. Hoj-



wan voittoaika oli toiseksi parhain kaikista luokista, vain 
6-metrincn Llanoria oli 38 sek. nopeampi, mikä antaa hy
vän käsityksen sen nopcudesta. Encorc oli toinen maalissa 
useita minuutteja ennen seuraavaa Shovc lleria. Sitten tuli
vat Gu llvinge, Sjöhtixa, Damoiselle, Un ique ja Tom Kyle. 
Jill oli myös taistellut kärkijoukoissa, mutta joutui kes
keyttämään saaiingi n helan murtuessa. Tam-Tam III:IIa oli 
epäonnea maaliintulossa sen perän koskettaessa huonossa 
manööverissä De Ruyteria, joka protestoi sen ulos kilpai
lusta. Tcrcsita tuli maaliin kahdentenatoista. 

Neljäs purjehdus 
Tuuli oli kääntynyt koilliseen. voimakkuus oli pmjehduk
sen alkaessa n 2 m/sek, mutta kasvoi jonkin verran ja oli 
enimmäkseen 3-4 m/sek lisänä muutama voimakas sade
kuuro. Tuulen käännyttyä merenkäynti oli asettunut, mutta 
jäljellä oli maininkia, joka häiritsi veneitä. Tuulen suunnan 
muututtua purjehdittiin rata 3-4-6, jolloin ensimmäinen 
osuus meni kohti koi !lista ja kierrettiin merkki Kuivasaaren 
lähellä. 

Vaikutti siltä, että kannattaisi lähteä ulommalta lipulta, 
mikä voisi antaa paremman tuulen ja olisi lähempänä en
simmäistä kiertomerkkiä. 

Britton Chance: Seuraavana päivänä amerikkalaiset eh
tivät kokoontumispaikallc ajoissa, mutta he oli väsyneitä 
ja uupuneita edellisen päivän katastrofista. He sijoittuivat 
yhdenneksitoista - väsymyksen johdosta. Heidän mitalien 
tavoittelunsa oli jäämässä haaveeksi, mutta eivät ne tavoit
tamattomissa vielä olleet. 

Damoiselle teki erinomaisen lähdön paukun kohdalla 
paapuurin halsseilla ulommalla lipulla. Yeoman V lähti hy
vin matkaan Mirla lan luuvartissa, joka sekin oli lähtenyt 
hyvin. Sjöhäxa pääsi vapaaksi näistii molemmista ajaen 
alempaa kurssia ohittaen ne leen puolelta. Hojwa lähti 
myös hyvin ja oli pian johtoklungassa. Teresita lähti kes
keltä ja löi pian paapuUtin halsseille. jota seurasi koko 
laivue, siitä huolimatta, että olisi pit tinyt huomata, että ai
kaisemmassa Whdössä oli chanssit 

nee maaliin voi ttajana 14 sekunnin erolla, kolmantena tulee 
Hojwa, joka oli mennyt hyvin vaikkakaan ei ollut sen toi
vesää, 22 sekunnin erolla voittajuan. Mirta la oli 2 sekuntia 
perässä, sitten Un ique, Shovellerjne. Yksitoista ensimmäis
tä venettä oli 2 minuutin sisällä maa lissa. Tcrcsita päiityi 
yhdenneksitoista, vaikkakin oli odotettu sen kulkevan pa
remmin kevyessä tuulessa. joka vallitsi kilpailun alkuvai
heessa. 

Lepopäivät olivat tarpeen 
Neljää ensimmäistä kilpailupäiviiii seurasi kaksi lepopiii
vää, joita kilpai lijat arvostivat paljon. Oli ollut fyysisesti 
rasittavaa putjehtia niin intensiivisesti, sää oli aiheuttanut 
varusteiden kaslumisen eivätkä ne olleet kuivuneet, mikä 
aiheutti epämukavuutta. Useimmat osanottajat hyödyns i v~i t 

Iepoajan veneiden pohjien puhdistamiseen ja purjeiden ja 
Iaki loiden tarkistamiseen. 

Viides purjehdus 
Purjehdukset jatkuivat lauantaina 26. heinäkuuta samassa 
kurjassa säässä, mikä oli vallinnut osaa edellisten pltljeh
dusten aikana. Maan yllä roikkui raskaita sadepilviä ja 
silloin tällöin tuli sadekuuro kilpailualueen ylitse. Tuuli 
vaihteli sekä suunnaltaan, että voimakkuudeltaan, muuta 
pysyi pääasiassa lounaassa ja arvioitiin 2-3 m/sek. Ei ollut 
mikään kesäsäU ja lähdettiin siitä, että putjehtijat pukeutui
vat lämpimästi kestääkseen ns. "pohjoisen kesän". 

Britton Chance: Viidennessä kilpailussa amerikkalaiset 
sijoittuivat kolmanneksi. Mutta vieWkin tärkeämpää oli, et
tä nmjalaisct olivat vasta kahdensiatoista. Amerikkalaisten 
unelma kullasta eli yhä- vaikkakin niukast i. 

5.5-metrisis!U kutsuttiin Yeoman V ja Mirtala takais in 
liian aikaisen lähdön takia. Joukko pysyi hyvin kasassa ja 
veneiden sijat voitiin todeta vasta niiden lähestyessä en
simmäistä kääntömcrkkiä. Encore johti 25 sekunnilla, sit
ten seurasi kisojen erikoisin vene Unique. Complcx II, 
Gullvinge ja Tom Kyle. Teresita oli neljäntenätoista. 

Slööriosuuksilla tapahtui huomat
saatu mcnemmlii pohjoiseen. En
simmäisen slöörin jälkeen oli jär
jestys seuraava: Sjöhäxa, Yeoman 
V, Mittala, Hojwa, de Ruyter ja 
Encore. Teresita oli kahdestoista 
vene. 

XV OLYMPIA II ELSINKII952 
tavia muutoksia sijoituksissa ja 
kun ensimmäinen pitkä luovi al
koi johdossa oli Tom Kylc seu
ranaan Hojwa, Gullvinge, Encore 
ja Complex TI, Teresita oli nous
sut kymmenenneksi. Luovin aika
na s ijoitukset muuttuivat edelleen 
ja ensimmäisenä kääntömerki IIe 
isollaerolla t1tli Unique siiten tuli
vat lähekkäin Gullvinge. Comple.x 
Tl. Hojwa ja Tom Kyle. Seuraa
van kahden slööriosuuden aikana 
ei muutoksia paljon tapahtunut, 
mutta täytyy todeta, että Complex 
11 ohitti Gullvingcn ja oli toisena. 
Viimeisclni luovilla tuulen tyynty
essä se oli liian heikko Ilojwalle, 
joka oli tsempannut hyvin tiihiin 

Sjöhäxa kulki loistavasti ja joh
ti ensimmäisen kierroksen lopussa 
puolellatoistaminuutilla perässä~in 
Eneore, Yeoman V, Hojwa ja De 
Ruyter. Gullvinge ja Teresita olivat 
vastaavasti kolmannella- ja nel
j~inncllätoista sija lla. Mutta sijoi
tukset eivät olleet lainkaan selvät 
ennen toisen kierroksen kiihkeätä 
kamppailua. Sjöhtixaja 1-::ncore te
kevät kolme lyhyttii luovia ennen 
maalilinjaa kun ensin mainittu me-

PURJEHDUS 
YACHTING • YACHTING • SEGLING 

HARMAJA • LIUSKASAARI 
HHSINt't • HfLSINC~Otti --

KILrAILUOHJELMA "'IIIIIIIZ!!EZ 
riiOGIIAMME DES CONCOVIIS Mauazlno11 



asti kovantuulen ominaisuuksistaan huol imatta. Hojwa teki 
parhaansa vahtiakseen vaara II isimpia ki lpai 1 ijoitaan, mutta 
ei voinut mitään ja putosi seitsemiinneksi . Unique voitti 
yli minuutin erolla, mut.ta sen jälkeen veneitä tuli maaliin 
hyvin lyhyin väliajoin ja kaikki 16 venettä olivat maalissa 
kuuden minuutin sisällä. 

Kuudes purjehdus 
Viimeistä edellisessä pu1jehduksessa olympialaisista mi
taleista sunnuntaina huomasi, että jännitys oli nousevaa 
laatuaan. Katsoja-alusten määrä oli kasvanut ja kii nnostus 
veneiden sijoituksi in päivän purjchduksessa ku in myös sen 
vaikutus sijoitustaulukkoon oli kosketeltavaa. 

Jälleen puhalsi lounaasta 3-4 m/sek voimakkuudella ja 
se ei vaihdellut. Merkittävää merenkiiyntiä ei ollut. näky
vyys oli hyvä vaikka oli pilvistä, mutta välillä aurinko kur
kisti esiin. 

Lähdössä onnistui Encore parhaiten Uniquen, Mirtalan 
ja Hojwan seuratessa ti iviisti. Niistä, jotka olivat lähteneet 
sisälipulta, löivät Complex TT, Yeoman V ja Sjöhäxa paa
puurin halssei lle ja menivät länteen. Se osoitl'autui suomi
saksi ja Complcx II saavutti ensimmäisenä kääntömerkin 
ja johti sen jä lkeen vaihtelevalla etumatkalla 5.5m luokkaa. 
Ensimmäisenii etel~iän lähtenyt Eneore saapui ensinunäi
sellc merkille heti Complex U:n jälkeen ja piti radan lop
puun asti sijoituksensa. Teresita oli pitkän aikaa viidentenä, 
mutta putosi viimeisellä kierroksella kahdeksanneksi. Hoj
walle sää oli liian kevyttä, he olivat odottaneet kovempaa 
tuulta pLnjehduksen ajaksi ja käyttivät kovan tuu len isopur
jetta, mikä oli li ian litteä. Oltuaan suuren osan puljehduk
sen aikana jonon keskellä se päätyi yhdeksännelle sijalle 
Teresitan jälkeen. Shoveller oli aluksi kuudentena, mutta 
ensimmäisellä pitkällä luovilla se nousi neljänneksi ja oh it
ti vielä viimeise l l ~i luovilla Jillinja oli lopussa kolmantena. 
De Ruyter putosi sijoissa kun taas Sjöhäxa nousi yhdek
sänneltä sijalta kolmanneksi pudottuaan vi imeisel lii slöö
rillä takaisin ja tuli maaliin neljäntenä. 
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Britton Chance: Kuudennessa ki lpai lussa Chance ja hä
nen miehistönsä tulivat maali in 26 sekuntia ennen notjalai
Sia. 

Finaalipurjehdus 
Olympiapurjehduksien vi imeisenä päivänä vallinnut kau

nis kesäsää, antoi lopulta mukavan mu iston tästä suuresta 
kansainvälisestä tapahtumasta. Tuu len suunta oli lounainen, 
alussa hyvin heikko 3 m/sek. Ei ol lut mitään merenkäyntiä 
ja näkyvyys oli hyvä. Aurinko paistoi ja oli vaihteen vuoksi 
lämmintä, mikä houkutteli osanottajat käyttämään kyseisen 
maansa olympiapukuja. Kukin toivoi, että kansallisten sym
bolien esi lleh1ominen toisi hyvä onnea tässä ratkaisevassa 
kilpailussa. Mitalien kohtalo riippuisi viimeisen päivän tu
loksista ja monet kipparit ajattelivat pitävänsä sijoituksensa 
vahtimalJa kilpakumppaneitaan tyhtymättä tavoittelemaan 
riskillä parempaa sijoitusta. Taistelu oli kovaa ja jälkeen
päin ajatellen parhaat voittivat. 

Katsoja-alusten määrä oli edelleen lisääntynyt ja kaikki 
olivat hyvin kiinnostuneita veneiden sijoituksista ja pisteis
tä ja mahdollisista mital imahdoll isuuksista. 

Putjehdittava rata oli jälleen n 6-4-2. Sjöhäxa sai par
haan lähdön seuranaan Eneore, Tom Kyle, Unique ja Te
resita. Viimemainitulla oli toivesää, se kulki loistavasti ja 
syntyi kaksinkamppailu Complex TI:n ja Teresitan vii li lle, 
jotka molenuna! olivat A. Laurin suunnittelemia samana 
vuotma. Voittajaksi tuli amerikkalainen, joka leikkasi maa
lilinjan J .5 minuutin etumatkalla. Teresita oli ensimmäisen 
kierroksen jälkeen ensimmäinen vain 15 sekunnin kaulalla 
ja sitten toisen kierroksen slööreillä Complex 11 lopulta 
meni johtoon. Muista veneistä bitjessä olivat Unique, Jill, 
Encore ja Sjöhäxa, joka ol i vaara II isen lähellä voittaa prons
simitalit Ilojwalta, jolle päivän sää oli liian kevyt sen 
tullessa maalin toiseksi viimeisenä. Hojwan sijoitt.uminen 
mitalei lle johtui paljon sen erinomaisista kovan tuulen pur
jehduksista, joita oli monena päivänä. Kolmantena maaliin 
tul i Uniquc perässään Ji ll , Encore, Sjöhäxa, Gullvinge ja 

Kuva tekstit: 
1. Kauko Räsäsen suunnittelema muistomitali 
0/ympia/Elisia varten. Se jaettiin kaikille osallistu
neille. 
2. Frisk Bris -lehden kansi mallia 5/1952. Kuvas
sa kuutonen Ratia. 
3. Frisk Bris:ssä vuonna 1952 julkaistu kuva italia · 
laiskuutos Cioccasta. 
4. Kartta kilpailualueesta. 
5. Olympiapurjehduslen kilpailuohjelman kansi. 
Hinta oli 100 sen aikaista markkaa. 
6. Voittoisa Complex 2:n miehistö. 
7. Saksalainen tupakka-askista saatu 0/ympia-ai
heinen keräilykortti. 



Tam-Tam 111. .Protestien jälkeen putosivat Jill ja Tam-Tam 
lll pois. viimeisestä purjehduksista. Encoren neljäs sija riit
ti hyvin hopeamitaleihin, mutta kultamitaliin olisi tarvittu 
voitto viimeisenä päivänä. 

Britton Chance: Finaalipurjehduksesta tuli hermoja raas
tavan. Voittaakseen kultaa amerikkalaisten oli oltava en
simmiiisiä ja notjalaisten oli oltava neljänsiä tai sen alle. 
Kilpa ilu oli 7 mailin pituinen ja amerikka laiset leikkasivai 
maalilinjan minuutti 34 sekuntia ennen muita. Toisesta si
jasta taisteli kuumasti ryhmä veneitä, jossa myös norjalaiset 
olivat. Tämän ryhmän veneet ylittivät maalilinjan sekunnin 
välein toisistaan. Suomalaiset olivat hiukan brittien edellä. 
Norjalaiset tulivat neljäntenä. Amerikkalaiset olivat voitta
neet kultaa. 39 vuoden iässä Chance oli saavuttanut olym
pialaisen unelmansa. "Siinä tuli kovin tunteell iseksi kun oli 
lyönyt itsensä liipi USA:n puolesta," hän sanoi. "Mutta se 
oli myös tuskallinen kokemus ja olin tyhji in ammennettu." 

Mitalistien saavutukset 

Complex otti 5.5-metrin luokan kultamital in hiukan yllät
täen voittaessaan regatan lopussa kaksi kertaa peräkkäin. 
Sillä yhteensä kolme ensimmäistä sijaa, yksi kolmas, yksi 
neljäs, yksi kymmenes ja yhdestoista. Nii lle, jotka tiesivät 
miten paljon Britton Chance oli pannut veneen trimmaa
miseen ja miehistöön, oli luonnollista että hän voitti. Pur
jehduksia ennen keskustellessamme lähi1111ä ruotsalaisten 
konstruktöörien suunnittelemista kilpaveneistä kertoi pro
fessori, että "Complex II :n suunnittelija Laurin ja minä 
olemme puhuneet asiasta ja uskoimme menestykseen". 

Encore ei ollut kertaakaan ensimmäisenä maalissa eikä 
ollut aavistustakaan heidän vaarallisuudestaan e1u1en kuin 
regatan lopussa aloimme laskea yhteen purjehdittuja pistei
tä. Kävi ilmi, että se oli korkealla pistetaulukossa saavutet
tuaan niin monta kakkossijaa, yhteensä neljä, sekä yhden 
neljä1men, viide1men ja kymmenennen. Se, että norjalai
nen! 5.5-metrinen on vaarallinen, tiedett ii n heidän menes-

tyksensä ansiosta Sandhamnissa. Ja vielä yksi asia, kunnia 
rouva Lundelle, joka oli kolmantena "miehistössä" Enco
ressa. Kaiken kaikkiian rohkeaa ja reipasta, lisäksi hänestä 
tuli ensimmäinen nainen, joka oli saavuttanut purjehcluk
sessa olympiamitalin, ja senkin hyvin kovassa kilpailussa 
veneluo kassa, joka vaatii hyvin paljon harvalukuisclta mic
histöltä. 

Kovan tuulen vene Hojwa oli hyvä kun tuuli enemmän 
ja oli merenkäyntiä, mutta se oli hiukan äärimmäinen niin 
moneen pllljehdukscen, joissa olosuhteet vaihtelevat. Se 
menestyi alussa ja kilpail ijat iskivät silmänsä siihen ja vah
tivai sitä enemmän kuin muita kilpailijoitaan. Pronssimita
linsa se voitti kahdella ensimmäisellä, yhdellä kolmatmella, 
seitsemännellä, yhdeksännellä, kymmenennellä ja kolman
nellatoista sijalla. Ne, jotka olivat tavanneet ruotsalaiset 
pmjehtijat pu1:jehdusten aikana saivat vaikutelman, että Ho
jwan trimmaamiscksi työskenneltiin paljon ja, että herrat 
Wasscn ja Ohlsson ol ivat telu1eet kaikkensa luodakseen mi
tal it kotiin. 

Britton Chance: Chance nautti Olympialaisista niin pal
jon, että hän aikoi pysyä yhteydessä niihin - mutta ei 
kilpail ijana. Rooman olympialaisiin hän valmensi USA:n 
5.5-metrisen miehistöä ja he voittivat kultaa. Toinen olym
piaryhmä,jota hän valmensi kahdeksan vuotta myöhemmin 
voitt i pronssia. Monet entiset urheilijat puhuvat kuinka jär
jestelmällisyys, jonka he urheilussa olivat omaksuneet aut
toi heitä muissa ammateissa. Britton Chance, päinvastoin, 
kiittää taas tiedettä monista hänen urheilusaavutuksistaan. 
Niinpä hän arvostaa saamaansa Yhdysvaltojen kansallista 
tiedemitalia yhtä paljon kuin Olympia kultamitaliansa. 
"Olen omistanut elämäni tekemällä hyvin tarkkoja instru
mentteja ja kokeita," hän sanoi. "Samaa olen toteullanul 
kun olen maksimoinut veneideni nopeuden erilaisissa sää
olosuhteissa. Ajattelenkin sen olevan tieteellistä purjehdus
ta." 

0/ympia-purjehdukset 20-23. & 26-28. 7. 1952, Harmaja, Helsinki, lopputulokset: 
1. Brltton Chance 1M. Schoettle, E. Whlte, S. White Jr. Complex II, US-1 Arvid Laurin 1952 4-1·10·11·3·1-1 5751 
2. Peder Lunde 1 V. Lunde, B. Falkum-Hansen Encore, N-11 Bjarne Aas 1952 2-5·2-2-10-2-4 5325 
3. Folke Wassen 1 C. Ohlson, M. Wassen Hojwa, S-6 E. & C-E. Ohlsson 1951 1-10-1-3-7-9-13 4554 
4. D.M. Sello Sjöhäxa, P-1($-1) Arvid Laurin 1952 6-4-5-1-8-4-5 4450 
5. R. Vollenweider Gullvinge, A-1(L-1) Tore Holm 1950 3-9·4-7-2-7-6 3982 
6. R.S.G. Perry Unique, K-7 Jan H. Linge 11·11-7-5-1-11-3 3727 
7. L.N. Horsfield Shoveller, KS-19 12-13-3-6-6-3-8 3338 
8. H. Dittmar Teresita, L-10 Arvid Laurin 1952 8-3·12-10-9-8-2 3292 
9. H. Lubinus Tom Kyle, G-1 Rasmussen 1952 7-14-8-8·4-6-9 2845 
10. Dario Salata Mirtala, 1-2 C. Sangermani 1951 9-6-9-4-13-12-7 2618 
11. P. Ohff Jill, D-2 Tore Holm 1951 5·7-ret-13-5-5-dsq 2469 
12. Henri Copponex Tam-Tam 111, Z-2 Henri Copponex 1950 13·2-dsq-14-15-13-dsq 1674 
13. W. De Vries Lentsch Jr. De Ruyter, H-1 De Vries Lentsch 1952 14-8·11-12-14-1 0-12 1582 
14. J. Roux-Delimal Damoiselle, F-2 1 0·16-6-15·16·15-11 1455 
15. R.H. Symonette Yeoman 5, BA-4 Charles Nicholson 1952 15-12-13-9-12-16-10 1428 
16. K. AlexandrovBurevestnik SR-1 16-15-14-16-11-14-14 971 
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Mittamerkkimysteeri 
Hannu Pohjanpalo 

Metriset purjeveneet ovat konst
ruktioveneitä, jotka mittasäännön 
mukaisesti mitattuna saavat lopputu
lokseksi oman luokkansa mittaluvun. 
Viitoset, viisviitoset, kuutoset, kasit, 
kympit ja kaksitoistametriset kilpaile
vat mittasäännön mukaan mitattuina 
tasaväkisesti luokissaan. 

Mittauksen tuloksena saadaan 
mittakirja, joka tulee olla jokaisella 
kilpailevalla veneellä voimassa. Ve
neeseen tehtyjen muutosten jälkeen 
vene pitää mitata uudestaan. 

Mittauksen tuloksena veneen run
koon, kanteen ja rikiin laitetaan mit
tamerkit, joista tuomaristo voi todeta 
kaiken olevan kunnossa. Vanhan 
veneen uudelleenmittaus ja kellumi
nen rungon mittamerkeillä on työläs 
tehtävä. Kasiliiiton Hannu Pohjanpa
lo kertoo seuraavassa kasien mit
tauksesta, mutta ohjeet mittauksen 
valmistelusta ja tekniikasta pätevät 
kaikille luokille. 
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hdeksikoilla mittaukset ovat nyt maailmanmestanmskisojen 
dellä ajankohtainen asia. Tässä esitetään sekä mittauksen val
istelut että itse mittaus ja laskennat. Ohjeet soveltt1vat pienin 

muutaksin myös muille metrisille luokille. Mittalukuriippuvat mitat 
on alla ilmaistu R-tekijän avulla, kahdeksikoi IIe siis R = 8. Itse säännöt 
löytyvät esimerkiksi internet-osoitteesta www.8mr.org. 

Kiiytännöllisintä on suoJiltaa syksyllä punnitus, ketkan mittaus se
kä vesilinjan merkintä alla kerrotussa varustuksessa. Näiden perusteel
la vene telakoidaan vaateriin ja van;inainen mittaus voidaan suorittaa. 
Mikäli tätä ei ole syksyllä tehty tai se on tehry liian hätäisesti, on pa
ras aioiltaa keväällä dippaamalla vene oikeassa varusruksessaan veteen 
ja vesilinjan merkim1än ja ketkan mittauksen jälkeen uudelleen ylös 
mittausta varten. Mittausta ja mittaluvun laskentaa ei voi tehdä, jollei 
vesi linja ole tarkkaan tiedossa. 
T~issä artikkelissa lähdetään siitä että mittamerkkejä ei ole olemas

sa, e li niiden paikat etsitään j a mittaus ja laskennai perustuvat löy
dcttyi hin pisteisiin. Jos merkit ovat olemassa ja ne jäävät kokonaan 
nUkyviin vesilinjaa tutkittaessa oikeassa varustuksessa, tehtävä on jon
kin verran helpompi. 

Punnitus 
Kahdeksikkojen mittaussäännön mukaan punnitusta va11en veneessä 
on oltava seuraava varustus: 
- isopurje, genoa, spinnu 
- masto, puomi, spi1mupuomi 
-seisova riki ; juokseva riki voi puuttua 
- ankkuri, vähint. 16 kg, 40 m vähint. 15 mm:n köyttä 
- vinss it . 2 kampea 
- genoan ja spinnun kääntöplok it 
- rallit 
- suorituskykyyn ja trimmaamiseen liittyvät säl1kö- yms. laitteet 
-kiinteä pumppu tai käsipumppu letkuineen 
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Veneensuunnittelija on merkinnyt piirustuksiin mitta· 
merkkien paikat. Mittaamalla vene varmistetaan Ias· 
kelmat ja että ne ovat vanhassa veneess/1 kohdallaan. 
Usein uusintamittauksessa riitUiä, ellli vene kelluu 
merkeillään. 
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Punnitus tehdään kalibroidulla ja nollarulla puntarilla. Kovalla tuu
lella mittausta ei ole syytä tehd~i , sillä mittaustulos heittelehtii liikaa 
ja tulos on lisäksi systemaattisesti li ian suuri sivuttaispaineen takia. 
Tuulenpaineen voi minimoida kääntämi:illä keulan tuuleen mittauksen 
ajaksi. 

Koska eri syistä lukemat heittelehtivät joka tapauksessa jonkin ver
ran, on odotettava ensin pieni hetki nosturin pysähdyttyä. Mikäli lu
kemat edelleen heiluvat, merkitään ylös lukusarja yksi lukema joka 
vi ides sekunti minuutin ajan, ja lasketaan näistä keskiarvo. 

Punnituksesta tehdään pöyhikirja, jostä käy ilmi veneessä oleva va
rustus, k~iytetty vaaka, sen kalibrointiaika, kehikon paino, jollei sitä 
huomioida vaa'an nollauksessa (jos huomioidaan, siitä tehdään mer
kintä pöytäkirjaan), sekä mittauspaikka. Pöytäki1jan alleki1joittaa mit
taaja, veneen omistaja sekä yksi ulkopuolinen todistaja. 

Vesilinja 
Vesilinja merkitään samassa varustuksessa ku in punnitus. Merkintä ja 
mittaus tapahtuu veneen ulkopuolelta joi lasta. On varottava ottamasta 
voimakkaasti tukea veneestä, jotta se ei vaikuta vesi linjaan. Seuraavat 
mittaukset on syytä tehdä: 
- frccboard aivan keulassa sekä aivan perässä 
- vesilinjamerkintä vedenkestävällä tussilla molemmin puolin perän 
läheltä niin läheltä kuin on käytännöllistä 
- vesi linjamerkintä molemmin puolin läheltä vesilinjan keskikohtaa 
(noin 55% vesilinjan keulanpuoleisesta päästä) 
- vesilinjamerkintä molemmin puolin niin läheltä keulaa kuin on 
kiiytännöll istä 

Mikä li vedenpinta ei ole täysin tyyni. freeboa rd-mittauksiin saa
daan lisää tarkkuutta asettamalla mittanauhan pää siten cttii puolet 
ajasta pää on upoksissa ja puolet pinnan yläpuolella. Samalla tavalla 
voidaan tarkentaa keskikohdan vesilinjamerkintää. 

Vesilinjamerkinnät on helpompi tehdä käyttäen hyväksi lyhyttä lan
kun kappalerta. Kalikka asetetaan veden pintaan vaakatasoon siten että 
puolet ajasta sen pää on veden alla. Merkintä tehdään lankun yläreu
naan. Telakalla merkinnät voidan siirtää todelliseen vesilinjaan valu
passilla. Sen voi mittamieskin tehdä, jos ka likka pannaan talteen tai 
sen korkeus merkitään muistiin. 

Ketka 

Ikävä kyllä kaikki veneet eivät s~ii l ytä muotoaan telakalla. Siksi ketka 
on mitattava jo vesillä, jotta telakalla vene saadaan samaan ryhtiin. Jos 
ketkaa ei mitata eikä venettä tueta, äärimillauksista rekonstruoill1 vesi
linja ei täsmää keskiveneen vesilinjamerkkien kanssa. 

Ketka voidaan mitata pingottamalla suora lanka perästä keulaan so
piva lla muutaman kilon punnuksella ja mittaamalla sen etäisyys kan
nesta tai ruffista eri kohdissa. Koska kajuutta on yleensä langan tiellä, 
langan periikiinn itys voidaan tehdii esim. puolen metrin koolinginpät
k~in (ja sen päiil lä joku liukas esine, esim vasaran varsi) yli , jonka voi 
tukea esim. takapollariin. 

Telakointi 
Vene tunkataan suoraan asentoon ja kiilataan siihen lujilla kiiloilla. 
Tunkit nimittiiin falskaavat jonkin verran ja huonot puukiilatkin pai
nuvat kasaan. Vasen-oikea-suunta saadaan riittävällä tarkkuudel la pit
källä varupassilla. Tässä on otettava huomioon se että partaat eivät 
ole vä lttämättä samalla korkeudella vcdenpinnasta: Veistetään erotuk
sen paksuinen kalikka ja asetetaan se mata lammalle partaalle. Asete
taan suora koolinki sen ja toisen partaan päälle ja vallipassi koolingin 
päälle. Nyt vene tunkataan vasen-oikea-suunnassa niin, että valupassin 
mukaan se on suorassa. Vallipassimittaukset varmistetaan aina kiiäntä
mällä passi toisin päin. 
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Etu-taka-suunta on työläämpi. Tee 
koolingin kappale pituudeltaan mi lli l
leen freeboard keulassa miinus free
board per~issii, ja tue se aivan veneen 
peräiin tarkalleen pystysuoraan. Vene 
tulee suoraan, kun nyt keulan ja koo
lingin yläreunan korkeus ovat tasoissa. 
Kiinnitä veneen keulaaja perää vasten, 
mutta irti veneestä, pystysuorat rima!. 
Kiinnitä rimoihin n. 20 m pitkän läpi
näkyvän vesiletkun päät, täytä let
ku vedellä/pakkasnesteellä niin, että 
esim. keulassa veden taso on keulan 
kohda lla. Tarkista ettei letkuun ole 
jäänyt kuplia - yksikin kupla pilaa 
koko mittauksen. Tunkkaa sen jäl
keen keulaa ta i perää niin, että ve
den taso on m i llilleen saman verran 
alle tai yli keulan tason kuin perän 
koolingin yläreunan tason. Tarvitta
essa lisää tai poista vettä letkusta. 
Ennen kuin hyväksyt asennon, tar
kista vielä molemmat päät. 

Seuraavaksi on tarkistettava ket
ka. Viritä ketkalanka samoin kuin 
vedessä ja kiilaa tai tunkkaa koolin
gei lla keulaa ja perää niin että ketka 
vastaa vesillä tehtyä mittausta. Tä
män jälkeen tarkista uudelleen vesi
letku edellä esi tetyn mukaisesti . 

tai muutaman sentin päähän siitä. Keu
laan ja perään asetetaan punnus ohuen 
narun päähän, niin että se ohittaa hipo
en koolingin. Ohituskohtaan piirretään 
ohut viiva. Tämän viivan etäisyys koe
Iingin veneen rungon puoleisesta pääs
tä lisättynä mahdollisella muutaman 
senti n erotuksella rungosta on keulan/ 
perän yl itys (overhang). Mikäli mittaus 
tuntuu epävarmalta, se on syytä toistaa 

Kun vene on telakoitu suoraan, 
myös ketka huomioiden, mittamies 
voi hoitaa loput. Huomaa, että omis
taja vastaa si itä et!ä mittamerkit on 
oikein asetettu, ellei mittamiehen 
kanssa ole vastuusta toisin sovittu. 

Huom: Alä tilaa uutta isopllljet-

Mittamerkkien paikat siirretään maahan 
tasolle käyttäen apuna luotilankaa vesiasti
assa. 

ta, ennen kuin mittaus on valmis 
ja mittaluku laskettu. Mittauksen 
perusteella voidaan laskea, mikä on 
optimaalinen takaliikin pituus, jotta 
mittaluvuksi saadaan juuri haluttu ar
vo, katso kohdasta Laskelmat j äUem-
pänä. 

Rungon mittaus 

Mittauksen voi aloittaa vaikkapa mit
taamalla ensin veneen 
kokonaispituuden . Tarkista , että perän 
vaakituskalikka on tarkalleen pystysuo
rassa ja sen takareuna veneen takareu
nan kohdalla. Veneen kokonaispituus 
on nyt kyseisen koolingin takareunan 
etäisyys keulasta. 

Vesilinjan mittausta varten on syytä 
varata pari kolmemetristä koolinkia, 
toinen keulaan ja toinen perään. Koo
lingit asetetaan vaateriin korkeudelle, 
joka vastaa mitattua Jreeboardia aivan 
keulassa ja aivan perässä. Koolingin 
toinen pää tulee joko runkoon kiinni 
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muutaman kerran ja ottaa näistä kes
kiarvo. Koska varsinkin perässii vene 
on hyvinkin luisu, kahden millin virhe 
korkeussuunnassa vastaa noin sentin 
virhettä vesilinjan suunnassa! 

Suolatloman veden vesilinja saa
daan nyt periaatteessa vähentämällä 
kokonaispituudesta ylitykset perässä ja 
keulassa. Paikka merkitään tilapäis
merkein sekä keulaan että perään. 

Em1en kuin vesilinjaa todella ruve
taan laskemaan, on kuitenkin ensin ar
vioitava haluttu turvamarginaal i. Kun 
mittaus on aikanaan tehty, veneen on 
keHuttava niin että mittamerkkien mer
kitsevät reunat ja kulmat näkyvät ko
konaan, suolatlomassa vedessä siis 
tietenkin suolatloman veden mittamer
kit Jotta ei tarvitse riidel lä ki lpailun 
järjestäjän kanssa si itä, näkyviitkö mer
kit kokonaan vai eivät, kannattaa valita 
muutaman millin turvamarginaali kor-

keussuunnassa. Saatat ajatella, että ke
vennetään venettä tarvittaessa niin että 
mittamerkit tulevat kokonaan n~ikyviin 
- näin ei voi tehdä, sillä painon vä
hentäminen saattaa kasvattaa mittalu
kua painorangaistustekijän kautta. Kun 
sopiva turvamarginaali on valittu, esi
merkiksi 4 mm, vesi linj amerkit asete
taan tämän vc1Tan ylemmäs. Merkitse 
selvästi ett~i näihin paikkoihin, siis keu

laan, perään ja kohtaan 0,55*LWL 
(ks. alla), tulee makean veden mer
kit. 

Tässä vaiheessa on myös mahdol
lista miettiä, tuleeko veneen painoon 
muutoksia, s illä ne voidaan kom
pensoida turvamarginaalia valittaes
sa. Vesilinjan korkeuden herkkyys 
painonmuutoksille on yksinkettai
sesti vesilinjan alan käänteisluku, 
esimerkiksi Sagitalla 100 kg lisäys 
laskee vesi li njaa 100/ 1,025/17,1 = 

5,7mm. Vaikka todellisuudessa vesi
! inja-ala vaihtelee painonmuutoksen 
funktiona , tämä tarkastelu soveltuu 
aivan riittävän hyvin pienille muu
toksille. Toinen pientä epätarkkuutta 
aiheuttava tekijä on se, mihin etu
taka-suunnassa painomuutos koh
distuu: jollei se tapahdu lähellä 
vesilinja-alan keskipistettä, muutos 
on toisessa päässä suurempi ku in 
toisessa. 

Koko mittaus- ja laskentaproses-
si perustuu kuitenkin suolaisen ve
den mittauksiin, joten seuraavaksi 
etsitään varsinainen, siis suolaisen 
veden, vesilinja. Tähän tarvitaan ve
si linjan pinta-ala, veneen paino se-

kä mittauspaikka. Helsingissä veden 
ominaispaino on 1 ,002, jolloin voi
daan laskea että suolaisessa vedessä, 
jonka ominaispaino on 1 ,025 , vene kel
luu (1 ,025- l ,002)/ 1 ,002*paino/LWL
ala ylempänä. Vesilinja-alan voi 
arvioida mittaamalla vesilinjatason le
veyden eri kohdissa ja ynnäämällä 
nämä puolisummikasalat ja kolmiot. 
Sagitalla, jonka suolaitoman veden ve
si linja on 9,30 m, kokonaispituus 14,39 
m ja suurin leveys 2,60 m, tämä pinta
ala on 17,1 m1

. Kovin suurta tarkkuutta 
tässä ei tarvita, vastaavan kahdeksikon 
LWL-pinta-alan voi vaikka arv ioida tä
män perusteella. Näin saadaan suola
vesilinjan etäisyys korkeussuunnassa; 
Sagitalla se on 11 mm. 

Seuraavaksi etsitään merkityn, tur
vamarginaalilla pidennetyn, suolatto
man vesili njan alapuolelta vastaavat 
suolavesi 1 injapisteet, Sagitalla 23 nm1 



taaksepäin keulassa ja 51 mm eteen
päin perässä. Nämä pisteen merkitään 
veneeseen - näih in kohtiin tulee suo
laisen veden vesilinjamerkit - ja vesi
linjakool ingit nostetaan tähän uuteen 
mittauksen perustasoon. Nyt voidaan 
mitata todelliset keulan ja perän yli
tykset ja niiden perusteella vesilinja. 

Vesilinjakoolingista etsitään nyt 
kohta, jossa runko on 120 mm 
(0,0 l5*R) korkeudella. Helpoiten se 
käy tekem~illä 120 mm leveä suorakul
mainen laudan kappale. Jälleen löy
detty kohta merkitään sekä veneeseen 
että koolinkiin, ja mita
taan koolinkia pitkin koh
dan etäisyydet vesilinjan 
kohdasta. 

Nyt löydettyjen 

Rungon muodoista kii nnostaa vielä 
niin sanottu d-mitta. Sitä varten mita
taan kannen keskilinjaa pitkin keulasta 
keulaylitys lisättynä määrällä 0,55*ve
silinja (siis edellä mitattu suolaisen ve
den vesi linja). Asetetaan tähän kohtaan 
koolinki poikittain ja mitataan se tar
kalleen kohtisuoraan. Kohdat, joissa 
koolinki leikkaa !aidat, merkitään reu
naan - näi hi n tulee ylemmät pyöreät 
d-merkit. Näissä kohdissa asetetaan 
punnukset roikkumaan veneen kylkiä 
pitkin - kannattaa ripustaa punnukset 
miltei maahan asti, niitä tarvitaan vielä 

sii rtämä llä 0,55 * LW L-kohtaan viritet
tyjä punnuksia. Levein kohta merkitään 
koolinkiin molemmin puolin: viivojen 
etäisyys on veneen suurin leveys. Seu
raavaksi etsitään suurin tumble home 
mittaamalla kannen reunan etäisyys 
veneen laitaa vasten pystysuoraan ase
tetusta vatupassista. Mittaustulos on 
keskiarvo molemmin puolin mitatuista 
arvoista. 

Maksimisyväys on vielä mittaamal
la. Sitä varten tuetaan silmämääräises
ti kölin alimpaan kohtaan poikittain 
koolinki vaateriin. Asetetaan edellä 

käytetyt punnukset nyt 
tälle kohdalle. Siirretään 
pitkällä valupassi lla 
0,55*LWL-kohdan suola
vesi linjamerkit pitkittäin 
tähän kohtaan. Suurin sy
väys saadaan nyt keski
arvona molemmin puolin 
mitatuista vesilinjatason 
ja koolingin yläreunan 
crotuksista. 

LWL+ I20 mm -pisteiden 
kohdalle viritetään poi
kittain koolingin pätkät 
vaateriin ja etsitään kan
nen reuna! ta kohdat, joissa 
riippuva punnus sivuaa 
tätä koolinkia. Kannelta on 
syytä tarkistaa että pisteet 
ovat yhtä etäällä keulan ja 
per~in keskipisteistä. Keu
lassa etsitään tästä 
L WL + 120 mm tasosta 400 Veneen mittaaminen vaatii runsaasti tasaista tilaa ja tyynen 

Kun mittapisteet ovat 
selvillä, niihin on kiinni
tettävä mittamiehen val
vonnassa mi ttamerkit 
Mittamerkit ja niiden ase
mat on kuvattu säännöis-

mm (0,05*R) ylempänä päivän. 

olevat pisteet, joih in tulee 
pyöreät mittamerkit Tai-
puisalia mittanauhalla mitataan näi
den pisteiden väli rungon pintaa pitkin 
LWL+120 mm pisteen kautta. Perässä 
sama vyömitta mitataan kannen tasosta 
vastaavan pisteen kautta toiselle puo
lelle kannen tasolle. Kannen tasolla 
tarkoitetaan tasoa ilman mitään listo
ja. 

Mittaussäännössä mainitaan myös 
perästä mitattava LWL+240 mm tason 
mittapiste L2, ja siinä kohden mitatta
va vyömitta. Nämä lukemat eivät sel
laisinaan tule kaavoihin, mutta niitä 
koskevat tietyt rajoitukset, jotka saatta
vat aiheuttaa joissain uusissa veneissä 
rangaistustek ijän. Vanhoissa pitkäpe
räisissä veneissä näillä mitoilla ei ole 
merkitystä, mutta näissäkin piste on 
merkittävä runkoon. 

Samoista karu1en pisteistä kuin yllä 
mainitut vyömitat mitattiin, mitataan 
myös vapaalaita (freeboard), eli kan
nen tason etäisyys suolavesi linjan ta
sosta. Lisäksi se mitataan kohdasta 
0,55LWL, kuten jäljempänä selvite
tään. 

jatkossa. Valupassilla s ii rretään alku
peräinen vesilinjamerkki tälle kohdalle 
ja korjataan se valitulla turvamargi
naali lla ja suolavesierotuksella ( esim. 
+4 mm -ll mm eli 7 mm alemmas). 
Keskiveneen freeboard on nyt kannen 
etäisyys tästii tasosta. Seuraavaksi mi
tataan punnusnarua pitkin kohta 1000 
nun (0,125*R) alempana, ja siirretään 
se valupassilla runkoon. Nä ihin koh
tiin tulee alemmat pyöreät d-merkit. 
Varsinainen el-mitta saadaan summana 
molemmilta puolil ta mitattujen girth 
difference -crotuksista, jotka saadaan 
mittaamalla LWL-kohtien ja näiden 
pisteiden väl i mahdoll isimman suoral
la mittanauhalla ja toisaalta pintaa pit
kin. Sagitalla tämä mitta on 25 mm 
kummallakin puolella, j olloin tekijä 2d 
= 1 00 111111. 

Seuraavaksi tarvitaan vielä maksi
mileveys j a tumble home, eli laidan 
kaarcutuvuus kantta vasten. Maksimi 
tumble home on 2% maksimilevey
destä. Suurin leveys löytyy siirtäen 
poiki ttaista koolinkia veneen alla ja 

sä. 

Purjeet ja takila 
Takilan ja putjciden mittaus on kaikin 
puoli n suoraviivainen juttu. Ehkäpä 
kiinnostavin on J-mitta, eli keulaha
wksen takapinnan (jatkecn) ja kannen 
leikkauspisteen ja maston etureunan 
välinen etäisyys. Toinen keskeinen mit
ta on I-mitta, eli keulaharukscn taka
pLnnan (jatkeen) ja maston etureunan 
leikkauspisteen etäisyys tasosta joka 
on 120 mm partaan tason yläpuolella. 

[sopmje saa ulottua 17 m kOt·keu
teen samasta 120 mm tasosta laskettu
na. Liikkien Aja B pituudet mitataan 
puomin yläreunasta ja maston takareu
nasta 

Laskennat 
Yllä mitattuja arvoja on tietenkin 

mukava pyöritellä exeel-taulussa. Yksi 
tällainen löytyy osoitteesta 
www. winware.ji/eighrs! Jos olet suorit
tanut mittaukset yllä mainitulla tavalla, 
voit siirtää arvot suoraan sarakkeeseen 
"Your yacht' '. Ennen vuotta 1960 va l
mistuneetie kahdeksikelle sali itaan ar
vo 8.07, uudemmille tasan 8.00. 
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Tusinatavaraa 
Una valmistui heinäkuussa 1938 Turun veneveistämäitä ja oli suunnittelijansa Jarl Lindblo

min järjestyksessään kolmas Sm-vene. Kuin tulevaisuutta ennustaen vene sai purjeaseensa 
numeron 12. 

Jari Kuusisto 

Tähän asti valmistuneista viiiosista Linan historia poikke
aa hiukan muista. Toistaiseksi Lina on ainoa tietämäni 

viitonen, josta on tehty sisarveneitki. Ruotsalaiset rakenta
vat parhai llaan uutta venett~i vanhojen piirustusten pohjalla. 
Vene yritetään saada näytille jo Tukholman /\ll l<ir sjön 
-messuille maaliskuussa. Lisätietoja projektista liiytyy in
ternet-s ivulta: www. int 5m.com. 

Er~iiin Turkulaisen humanisriputjehtijan mukaan Lina on 
tusinatavaraa, a ina pUijenumeroa myöten! 

Linan valmistumisen aikoihin Turun veneveistämii oli 
aktiivinen myös kansainvälisillä markkinoilla. Kiinnostus 

Zephir on säilynyt hyvässä kunnossa ja on om istajansa 
silmäterä. Vene on mitallu !MS-mittasä~intöön. Riki ja "lina
vaatekaappi'' on eksoottinen, eikä mene 5m-sääntöön. Kil
paradoilla vene on pä1jiinnyt hyvin mm: 1. Annual 2001 
vintage sai lboats gran prix, 1. Hennandad de Ia costa 
Argcntina. 

Luisin tiedossa on tmlä hetkeiEi yhteensä kuusi Argentii
nassa ptujehtivaa 5m- ja 5mR-venettä. Luis aikoo muuttaa 
Zeph iri n rikin takaisin luokkasäännön mukaiseksi päästäk
seen kilpailemaan muita viitosia vastaan. 

Kerrottavaa Luisil la on moneen tarinaan. Kommunikoin
veistämiiä kohtaan ylsi aina Etelä-Amerik
kaan asti. Myös Argentiinan Laivasto innostui 
Turkulaisten tuotannosta. Kyse ei ollut sota
aluksista,jotka olivat osa veistämön tuotantoa. 
/\rgcntiinalaiset ha lusivat tilata kaksitoista 
5m-venettii laivaston kouluveneiksi Buenos 
Airesiin. Lopullinen toimitet!u mä~irä oli yh
teensä viisitoista kappaletta. Veneet rakennet
tiin Turussa Linan piirustusten mukaan . 

"Meri on 
veljeni, 
täytyy olla 

tia vaikeuttaa hieman kieliongelma. Luis pu
lmu ai noastaan espanjaa ja itse ymmärrän 
siW a inoastaan viinipullon etiket issä. Tätä kir
joitettaessa on apuvoimat jo hälytetty k~iän
nöstyöhön . Luisin seikkailut jatkuvat, kunhan 
espanjan kielen taitoisten tuttujen kiristiimi
nen tuottaa tulosta. 

•• •• noyra sen Seuraavassajoitain Luisin ajatuksia harras
tuksestaan: 

Lisäksi Argentiinaan tilattiin kahdeksan 
5mR-venettä Notjasta. Bjaeme Aasin suun
nittelemat veneet poikkeavat ku itenkin hiukan 

edessä." Purjehtijoiksi tullaan usein tietämätiä yh
dessä hetkessä. On 11iin kuin yksi minuuffi elä
mässä. joka opettaa. eftä osaa silfenkin "niin 

kuin lapsijolle anne/aan ky nä kiiteenja sanotaan. elfii piir-

varsinaisesta int .5m-säännöstii. Argentiinassa 
luokat on yhdistetty. 

Ti lauksesta on o ll ut vai kea löytää lisätietoa. Åbo Akade
miin on tal lennettu kaikki Turun veneveistämön arkistot. On 
rnahclollista, että osa Linaa koskevista tiedoista on tuhoutu
nut veistiimön tulipalossa, koska yrityksistii huolimatta en 
ole tietoja sieltä löytiinyt. 

Syksyn aikana Sm-li itto on saanut lisä~i tietoa y l l~ittävältii 
taholta. Li itto on saanut uuden ptujehtivan ysWvän Argentii
nasta. Luis Jose Anzizar on jo seitsemänkymmentä vuotta 
tiiyttiinyt herrasmies ja pllljehtija Huenos Airesista. Tuki
kohtanaan hiin pitää Club San fe rnando -pursiseuraa, jonka 
kommodorina hiin on myös toiminut. Seurassa on 18 000 
jäsentii ja 1600 moottori- ja ptujevenellä. 

Luis omistaa yhden /\rgentiinan laivastolle kuu luneista 
vii tosista. Vene on Linan s isarvene Zephir /1.- 17. Myös .Tu li
et A- 19 on sä ilynyt ja purjehtii edel leen. 1 !ienoa, etti-i aina
kin kaksi Linan sisaruksista on vic lii elossaja voimissaan .. 

rä". 

Myös mies. joka ei vielä pwjehdi, ehkii 11111tee kwsun. 
kun kalsoo purjevenettä. joka kulkee 111erellii tuulta päin 
purjehtien. 

Pw:iehdus opeffaa jokaisella jotain itsestään. kuinka 
'f.nujehfia" oikeassa elämässä. Jos tunnet 111011 111111een ja 
halua/ p111jehtia. se antaa Slllllln(lll elämälle. Kun tuo unel
ma /ofeutuu , täl'th:)' my ös onw persoonallisuutesi. 

;\!!eri on veljeni. täytl')' olla nöy rä sen edessii. 

Moni!! luulevat olel'mtsa suuria pwjehtijoita. mu11a kos
kaan heistä ei tule sellaisia. koska eiviit ole tarpeeksi nöyriä 
ja itsenäisiä. 

Buenos Vientosi 
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Aländska Segelsällskapet 
103Arung 

Bertil Barck 

Aländska Scgclsällskapet som 1997 fyll
de 100 år kir Ålands äldsta aktiva fci

rcning och en av finlands Äldsta segelfö
rcningar. ÅSS bildadcs redan 1897 mecl 
Kungliga Svenska Scgclsällskapet (KSSS) 
och Nyländska Jaktklubben (NJK) som facl
dcrfOrcn ingar. Sällskapets fcirsta kommoclor 
hette K.V. Häl lberg och var läkarc vid del 
dåvarande kurhotellet uppe i Badhusparkcn. 
Han Iät en av dåtidens främsta arkitekter, 
Ålänningen Lars Sonck rita ctt somrnarviste 
åt sig, det s.k. ömboct, sorn uppfördes på 
den branta bergskantcn ovanför hanmen. Ef
ter Hällbergs frånfållc köpte ÅSS villan och 
flyttadc dcn mcd idcclla krafter tili den plats 
där dcn står idag och tjänar sorn kJubbhus 
och rcstaurang. Segelpaviljongen anscs vara 
en av de kulturhistoriskt mest värdefulla 
byggnaderna i Marichamn. Rcstaurangen är 
Ålands populäraste sommarkrog och är vida 
känd fcir sin goda mat och många seglare 
avnjuter kräflprcmiiiren i slutet av juli här. 

Ass har idag ca 900 medlemmar. 70 
:;cgelbåtar är rcgistrcrade i fcireningen och 
dubbelt så många motorbåtar. Föreningcn har 

alltid vcrkat för scgclsportcn och bland med
lcmmarna finncr man svcnska, finska och nor
diska mäst<trc, El\!1-och Vl\!1-seglare, Gu ldpo
kalvinnarc, Tali Ships Racc-arrangörer, Whit
bread-scglarc och mrstås många familjeseglare 
och motorbåtsfolk. Undcr årcn har ÅSS ståll 
värd för fmska och nordiska mästerskap, Tali 
Ships Race 1988 och 2000, Optimistjolle-VM 
1995, Tntcmationcll Match-racing i Gracle 1 
1997 och på kommandc ~ir Dragon Gold Cup 
2002. 

föreningen driver två gästhamnar, dcn 
ena i Västra hamnen invid den vackra 
Segelpaviljongen och den andra på Rödhamn, 
fcircningcns klubbholmc 10 nm från 
Marichamn. 

ÅSS har en stark tradition av 
entypskappsegl ing både med jollar och 
kölbåtar. Varje tisdag och torsdag är dct 
lättbåtskappsegling med Laser och 
Optimistjolle och på onsdagskvmlarna samlas 
606orna tili klubbkappscgling. 606an har 
kommit starkt ele senaste 5 årcn och ti li nästa 
säsong blir del övcr 15 båtar på startlinjen. 
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Martin Rosenstedt
veneentekiiä 
Vuosi sitten Helsingin venenäyttelyn ihailluimpia 
veneitä oli kuutonen Caresse. Se oli samalla 
kertaa sekä uusi vene että vanha vene. Se oli 
edustava näyte Martin Rosenstedtin ja M- Yachtsin 
toiminnasta: klassisten veneiden korjauksista ja 
uudisrakennuksista. 

Te ksti Hannu Krohn ja Pekka Barck 
Kuvat Kimmo Kienanen 

C aresse o lisi sin~insä jo oman tarinansa arvoinen. 
Yuo1ma 1922 rakennettu vene, alkuperäiseltä nu
meroltaan L-2, oli pelkkä raato, kun se tuotiin Lo

viisaan Martin Rosenstedtin "koijattavaksi". Em1en pit
kää kävi ilmi, että on järkevämpää rakentaa uusi vene 
kuin yrittää kotjata vanhaa. Alkuperäisestä Caressesta jäi 
vain viisi paria metall ikaaria ja joitakin heloja. Mutta uu
si vene on täysin alkuperäisen kaltainen - tosin liimatuin 
saumoin. 

Tämä osoittaa hyvin Martin Rosenstedtin (38) asen
netta työhönsä: Vaikka puuveneisiin suhtautuu tunteella, 
täytyy pitää myös järki mukana. Muuten työ vie niin 
paljon aikaa ja tulee niin kalliiksi, ettei kenelläkään ole 
siihen varaa - ei asiakkaalla eikä tekijällä. 

"Joukko hulluja" 
- Vielä jonkin aikaa sitten puuveneentekijät olivat vaiJl 
joukko hulluja, jotka tekivät epätoivoista työtä ilman ta
loudellisen menestyksen toivoakaan, sanoo Martin. 

- Nyt puuvenealasta on v~ihite llen muodostumassa 
o ikea "ala". Tarkoitan sitä, että puuveneyrittäjät pystyvät 
työllistämään itsensä lisäksi myös muita. Ei k~i pelkästään 
veneenveistäjiä, vaan mukaan tulee myös oheisa loja esi
merkiksi metalli- ja suunnittelupuolelta. 

M-yachts työllistää nykyisin kolme työntekijää: Marti
nin, Sune Gustafssonin, joka on toinen osakas, sekä Kaj 
F1imanin, yru1ä jonkin verran ulkopuolisia alihankinta
töillä. Mutta tämä kehitys on kestänyt kauan. 
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Martin on ollut alalla 15 vuotta. Hän opiskeli veneen
tekoa Kuggomin koulussa 1984-85 ja sen jälkeen oppiso
p imuksella. Alkuun tarkoituksena o li tehdä veneitä vain 
rakennusalan päätyön ohella, mutta rakkaus veneisi in vei 
mukanaan. 

-En voisi kuvitellakaan tekevän i enää mitään muuta. 
Tosin Martin on toiminut osa-aikaisena opettajana 

Kuggom in koulussa, mutta sen työn hän on nyttemm in 
jättänyt. 

- Ei tässä rikastu, mutta hengissä voi pysyä, jos on 
onni myötä, v itsa ilee Ma1iin. 

-Tunnetteko tarinan vcistäjästä, joka sai ison lottopo
tin? Juu, sen turvin hän pystyi jatkamaan työtiiän v ielä 
muutamia vuosia! 

Pitkä matka 1930-luvulle 
Sitten Martin taas vakavoituu: 

-Vaikka puuveneala nyt kehittyy hyvää vauhtia, meiiJä 
on vielä pitkä tie edessä, ennen kuin päästään kolmikym
menluvun osaamiseen. Varsinkin puuveneiden suunnitte
lutaito on kadotmut. Se hävisi muoviveneiden tullessa, 
kun kysyntää ei enää ollut. Nyt kysyntää on enemmän 
kuin tarjontaa. Veistäjät tarvitsisivat suunnittelupalvelua. 

- Suunnittelun tehtävänä on saada veneen rakentami
nen "ei niin helvetin kalliiksi". 

- Iso osa tästä hommasta on vain viivoja paperilla, 
sanoo Mmiin ja esittelee juuri työn alla olevan uudisve
neen piirustuksia. 



Siinä on kymmenmetrinen Stortumlaren,jonka Knud H. Reimcrs 
on suunnitellut 1930-luvun lopulla. Nämä piirustukset tosin ovat 
Martinin itsensä tekemät, nykyaikaiseen tapaan tietokoneen ja 
CAD-ohjelman avulla. 

- CAD on käyttökelpoinen näihin töihin, mutta voisi se parem
pikin olla. 

Toinen hankala ja runsaasti aikaa vievii työvaihe on helojen ja 
muiden varusteiden hankkiminen. Kaikenlaista puuveneisiin sopi
vaa on maailmalta saatavissa, mutta: 

- Tatjolla on vain kauhean kall ista tai sitten huonoa tavaraa, ei 
mitään siltä väliltä. 

Loviisan Veneveistämä ja M-Yachts 
Martin Rosenstedtin M-Yachts toimii Valkon sataman lähellä pai

kassa, jossa on ollut veneveistämä jo toista sataa vuotta, JOO-luvun 
lopulta lähtien. Alfred Granqvistin perustaman veistämön on sittem
min omistanut mm. Kuggomin koulun veneenrake1muksen opet
tajan Erkki Lönnqvistin isä Sulo Lönnqvist. Viisikynunenluvulla 
veistämön omisti F inska Fiskeri ja sen jälkeen Loviisan Veneveis
tämö, Lovisa Båtvarv. 

Tällä paikalla on rakennettu satoja veneitä. Viklaa ja Lightningia 
satjoina, 45 folkkaria, yksi viisviitoncn ja yksi A-vene, ja niiden 
lisäksi moottoriveneitä ja jo ll ia. Parhaimmillaan työntekijöitä oli 
viitisenkymmentä. 

Loviisan Veneveistämä hoitaa nykyisin ainoastaan telakointia, 
mutta sen kyljessä M-Yaehtsilla on vanha puinen veistämäraken
nus ja suuri pellihalli, johon mahtuu vaikka pari kasia yhtä aikaa. 
Telakka ja M-Yaehts hyödyntiiviit toistensa palveluksia. 

Osa työstäkoneista oli veistämörakennuksessa valmiina jo sil
loin, kun M-Yaehts aloitti toimintansa, mikä tietysti helpotti yrityk
sen käynnistämistä. Vaikka koneet ovat vanhoja, ne toimivat yhä. 

- Esimerkiksi tämä talttaporakone ol i vanhanaikainen jo kuusi
kymmenluvulla, kertoo Martin, eikä se varmaankaan täytä nykyisiä 
työsuojeluvaatimuksia. Mutta se toimii! 

Kirjoittaja ja valokuvaaja katselevat hölmistyneinä konetta. 
Sehän on nel ikanttipora! S iispont joka tekee nelikulmaista reikää. 
Eihän sellaista ole olemassakaan! 

Myös käsityökalujen joukossa on höyliä ja muita, joilla saattaa 
olla ikää paljon enem män kuin ni iden käyttäj illä. Mutta klassisten 
veneiden rakennus- ja korjaustöissä ne puolustavat edelleen paik
kaansa. Toki on myös akkuporakoneita ja muita uuden ajan keksi n
töjä, jotka helpottavat ja nopeuttavai veneentekoa. 

Uutta ja vanhaa 
- Juuri tämä uuden ja vanhan yhdistäminen on kiehtovaa tässä työs
sä, sanoo Martin esitellessään alustavasti työstettyjä sisustusosia. 
Ne ovat umpipuuta, eivät vaneria. 

- Paitsi k01jauksissa myös klassisten venetyyppien uudisraken
nuksissa pyrimme aina käyttämään a itoja materiaaleja ja alkuperäi
sen kaltaisia rakenteita, seli ttää Martin. 

- Tietysti umpipuu e lää enemmän kuin vaneri, mutta kun rakenne 
on oikein suunniteltu, ei ongelmia tule. Suunnittelussa pitää muis
taa, mihin suuntaan puu elää. Ja kun rake1me on oikein suunniteltu, 
sen ei tarvitse olla pelkän liiman varassa. 

- Eikä klassisen rakenteen tekeminen välttämättä vie enempää 
aikaa, vakuuttaa Martin. Tästä on olemassa paljon turhia ennakko
luuloja. Näiden etmakkoluulojen karsiminen, asiakkaan "koulutta
minen", kuu luu osana tähän työhön. 

- En missään nimessä halua olla sokea traditionalisti, mutta var
s inkin kotjaus- tai entisöintitöissä pitää pystyä tekemään rakenteet 
a lkuperäisen mukaisiksi. Vene ei välttämättä tykkää hyvää muutok-

1. Ylhäällä vasemmalla, Martin Rosen
stedt 
2. Alhaalla vasemmalla, puuvene te
keillä 
3. Yhtäällä oikealla, erilaisia poranteriä 
4. Keskellä oikealla, veneen piirustuk
sia 
5. Alhaalla oikealla, Martin valitsee puu
tavaran tarkoituksen mukaan. 
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Ylhäällä vasemmalla myötäpäivään, Uudisrakenteessa 
käytetään metallikaaria rst-teräksestä . 
Nelikulmaisen reiän poranterä. 
Uutta ja vanhaa työkalustoa. 
Veistämälie mahtuu hyvin suurempikin vene. 
Piirustuksia tarvitsee lukea vähän väliä. 
Veistämöl/ä on jos jonkinlaisia koneita ja lähes kaikki pe
rinteisiä vanhoja. 



sista. Jos jokin rakenne on kestänyt esimerkiksi 50 vuotta, ei 
ole mitään syytä muuttaa sitä. 

- Korjaustöissä johtoajatuksenamme on tehdä niin vähän 
muutoksia ja niin vähän ko1jauksia kuin mahdollista. On aina 
vaikea päättää, miten paljon materiaalia pitää vaihtaa uuteen. 
Jos esimerkiksi "balkvägare" (se on muuten suomeksi palk
kipiitta) on terve metrin matkalta mutta laho sen molemmin 
puolin, pitääkö vaihtaa koko kappale vai ainoastaan huonot 
osat? Kuinka paljon pitää kunnioittaa alkuperäisyyttä verrat
tuna moderniin estetiikkaan ja kestävyyteen? Siinä pitää aja
tella ensiksi veneen parasta, ja sen jälkeen voi ehkä tehdä 
kompromisseja. 

- Ongelmana kylläkin on hyvälaatuisen puumateriaalin saa
minen. Nykyisin yleisimmin myytävä "mahonki" on useim
miten afrikkalaista arabutangaa, jolla on taipumus kiemur
rella. Aitoa Honduras-mahonkia on melkein mahdotonta saada, 
joskin maailmalla Honduras-mahongin nimellä myydään puuta 
monin verroin enemmän kuin sitä on olemassakaan. 

Kuutosia ja kaseja 
M-Yachtsin veistämäitä on vuosien mittaan valmistunut neljä 
uutta venettä - pääpaino on ollut vanhojen veneiden restau
roinnlssa. Viime V11osina myös kuutos- ja kasiveneiden kor
jaustyöt ovat työllistäneet M-Yachtsia. 

Off Course (6mR FIN-60) otettiin perusteelliseen tarkas
tukseen Sandhamnin edustalla tapahtuneen karilleajon jälkeen. 
Vedenalaiset osat kaipasivat kOJjausta,ja samalla rakenne muu
tettiin lähemmäs alkuperäistä. 

Siinä oli alinm1at laudat korvattu jossain vaiheessa vane
rilla. Se oli ky llä taitavasti tehty ja luja rakenne multa ei alku
peräinen, kertoo Martin. 

Paria vuolla myöhemmin Off Coursc tuotiin uudelleen 
Loviisaan. Nyt oli vuorossa kansi. Siinä tehtiin vastaava enti
söinti - vanerikannen tilalle rakennettiin naulallu rimakansi. 

- Jos sama vene tulee uudelleen samalle veistämölle, on 
ensimmäinen työ vam1aankin tehty li ian ha lvalla, vitsai lee 
Martin. 

Toinen Loviisassa k.OJjattu kuutonen on Mm·iana (FlN-38). 
Tähän remonttiin saatamme palata lähemmin Magazinen seu
raavassa numerossa. 

Sphinx (8mR FIN-4) restauroitiin rungoltaan samoin mah
dollisimman lähelle alkuperäistä rakennetta, kestävyydestä kui
tenkaan tinkimättä. Liimaa käytettiin mahdollisimman vähän. 

- Sphinx oli hyvä esimerkki siitä, miten työ laajenee ede
tessään, kertoo Martin. Siinä sekä k01jattiin vanhaa että restau
roitiin vanhoja ko1jauksia. Liimaa käytettiin mahdollisimman 
vähän, koska sitä ei ollut alunperinkään käytetty. 

Traditionalisti- vaikkei sokea - Martin Rosenstedt ilmisel
västi on: 

- Mieluununin kaivelen vanhaa pilssiä kuin teen jotain 
modemia. Äskettäin meille tarjottiin rakennettavaksi epoksila
minoitua venettä, mutta kieltäydyin siitä, tunnustaa Martin. 

Ylhäällä, Caressan alkuperäinen keula koristaa 
veistämön peräseinää. 
Puristin on käytetyimpiä työkaluja, ja niitä tarvi
taan paljon. 
Asiakkaan vierailut ovat osa veistämön arkea. 
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Pieni Itämeren kierros 
Kimmo Kienanen 
Kuvat Kimmo ja Anssi Kienanen 

D autaesiripun roikkuessa viimeisillään ylhäällä tein suu
Rren Itämeren kierroksen. Suorin mahdollinen reitti 
kulkisilloin Moskovan ja Varsovan kautta. Viime kesän ly
hyt kierros sujui sekin matkailuautolla, mutta rahtilaivan 
uumenissa Aarhusiin ja sieltä ajamalla Flenburgiin, Kieliin 
ja Lyypekiin ja rahtilaivalla taas takaisin kotimaahan. 

"Lähdetkö mukaan purjehtimaan MM-kisoihin Sak
saan?" 

Poikani Anssin kysymys oli outo ja yllättävä. Olinhan 
ollut poissa kilpapllljchduksesta jo muutamia vtrosia ja 
Anssi purjehtinut ikäistensä kanssa kilpaa ja huvikseen. 
Anssi on ollut Remin kippari jo kahdeksan vuotta, kolme
toistavuotiaasta lähtien. Vi isvitosessa on kolmen hengen 
miehistö ja keuJagasti on on kevyt ja ketterä - minä en ole 
enää kovin ketterä. Keskigasti on hyvä taktikkoja painava 
mörssäri- minä olen laihtunut Whinnä solakaksi. 

"Tottakai minä lähden." ll ämmästelin omaa nopeaa vas
taustani, mutta syväanalyysit hiitccn, purjehtiminen on tär
kcintii. 
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MM-kahinat pidettiin Tanskan ja Saksan rajan tuntu
massa Itämeren pohjukassa Flcnsburgissa. Lisämausteena 
olisivat Saksan avoimet mestaruuskilpailut ja siihen periiän 
vielä maailman suurin purjehdustapahtuma Kielin purjeh
dusviikot 

Valmistelut käyru1istyiviit viime syksynä ja ensimmäiseksi 
piti koota tiimi. Keulagastiksi saatiin Kaarron Antti lainak
si kuutonen Elinorcsta. Ti imin ryhmähengen rakermushct
ket jäivät muutamaan kaljal lakäyntiin, mutta materiaalinen 
puoli oli tärkeämpi. Veneel lä ei ollut traileria eikä vetoau
toa, aloitamme siis trailcrista. Kävin tutkimassa valmiiksi 
tehtyjä sellaisia rannassa ja päässä kiteytyi piinrstukset juu
ri viisvitoselle sopivasta sopivasta rakenteesta. 

Trailerin rakentamiseen tuhraantui kuukauden päivät ja 
lisäksi kaksi kaksi sairaslomaviikkoa uuden etusormenpään 
ja kynnen kasvattamiseen. Lopulla traileri tuli valmi iksi 
vähän ennen jäidentuloa ja veimme Remin talvehtimaan 
Siuntioon navetan vi nti lle. 



Auton ostaminen oli oma farssinsa. Ol in päätynyt osta
maan Pajeron turbodieselin, si llä voi vetä~i 3500 kilon ppai
noista peräkärryä. Sopivaa ei oikein löytynyt ja lopulta pää
dyin kauppoihin entisen tenavatähden ja nykyisen gospel
laulajan kanssa Jyväskylän takamail la. 

Kotimatkalla Hämeen linnassa moottorin jakohihna 
hypähti rattailla kolmen hampaan verran, siihen loppui sen 
moottorin tarina. Uusi vähän ajettu moottori löytyi Seinä
joelta ja asennus tehtiin Hämeenlim1assa. Vielä ennen kilai
lumatkalle lähtöä uusittiin takajouset ja iskarit. Lisäksi läh
töpäivänä starttimoottori vaati huomiota eli benclixin uusi
mista. 

Hyvissä ajoin ennen kevättä alkoivat veneen kunnostus
toimet. Otif!Une rungon puupuhtaaksi pakkasten vielä pauk
kuessa, petsasimme j a lakkasimme Tonkinoisin öljyhtkalla. 
Lakka kuivui hitaasti ja seitsemän kerroksen lakkaaminen 
vierähti pitkälle kevääseen auringon jo lämmittäessä muka
vasti. 

Toukokuun alussa punnitsimme Remin HSK:lla uutta 
mittakitjaa varten. Eipä ole em1en puuveneellä tullut pur
jehdittua aikaisin toukokuussa! 

Matkailu avartaa, ainakin lompakkoa. Vam1aksi sovitut 
sponssihommat peltivät ja piti turvatua varasuunnitelmaan 
"pappa betalar". Ikävä kyllä minä olin se "pappa". 

Suomesta oli lähdössä neljä venekuntaa, kaksi moder
nia viisvi tosta ja kaksi kJassikkoa. Jussi Gull ichsenin vene 
Kandoo oli punaisen peitteen alla trailerilla ja lähdössä 
Kultapokaalitaistoon, joka pidettiin ennen MM-kahinoita. 
Toinen moclcmi fcmfemma oli Savolaisen .Ioren Gocldam 
ja klassikkoveneitä edustivat Matti Muonivaaran Chaje 3 ja 
meidän Remi. Veneitä trailerilla oli siis neljä ja lisäksi yksi 
matkailuvaunu - hinurcina oli kolme maasturia. Tieelossa 
olisi s iis jonkin verran edestakaista ajokeikkaa koko b lus-

3. 

ton kierrättäm isessä. 4. 

Olin ajannut iltap~i i vällä matkailuvaunun va lmiiksi laivan 
viereen ja olinune nyt neljän ruuhkassa Espalla Remi trai
lerilla Pajeron perässä. Toukokuun viimeinen päivä oli kal
listumassa iltaan ja ihailin Remin kiiltävän rnahonkikyljen 
kuvajaista Artekin ikkunasta. 

Laivan miehistö oli ruotsalaista ja olimme tasan ainoat 
matkustajat'koko rahtilaivassa. Tunnelma laivalla oli kuin 
kotona ja saimme hengata vapaasti joka paikassa. Köpiksen 
kohdalla oli suorastaan pakko jänn~it~i komentosillalla kul
kuamme kapealla matalalla väylällä, sillä vettä oli allamme 
alle metrin. 

Lopu lta saavuimme päiv~in ja kahden yön jälkeen kukon-
laulun aikaan Tanskaan Aarhusii n. Miehistömessissä nau-
tilun aamiaisen jälkeen lähdimme kohti Saksaa. Kai ja 
Holger tulivat sieltä meitä vastaan ja samalla he ottivat neli
vctopakunsa hinaukseen Chajen. Pienen hässäköinnin jäl
keen huoltoasemalla olimme letkassa ajamassa moottori-
tiellä. Parin tunnin ajomatkan jälkeen saavuinm1e Flens-
burgin kaupunkiin, joka sija itsee aivan Saksan ja Tanskan 
rajalla lämeren eteläisimässä pohjukassa. Kuten kaikissa 
rajakaupungeissa, va ltaapitävät ova va ihtuneet vuosien saa-
tossa ja siksi molempien maiden vaikutus näkyy selvästi 

5. 

Kuvateksti!: 
1. Ensipurjehduksella 6. toukokuuta. 
2. MM-kisojen isäntäseura FSC:n kotisatama. 
3. Matkatunnelmat tiivistyvät laivaan pääsyä odotellessa. 
4. Tanskan kohdalla vaaditaan kippari/ta tarkaavaisuutta. laivan alle 
jää 70 senttimetriä vettä. 
5. Aito f/ensburgilainen nokikana. 
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1. 

katukuvassa ja i lu11 istcn välitt·ömyy
dessii. 

Kisapaikka sijaitsi kymmenen kilo
metriä kaupungin ulkopuolella G!Ucks
burgi n kaupungissa. K.isat jä1jesti Flcn
burgcr Segclclub eli FSC. Klubilla 
oli kaikki tarvittava: hyvä ravintola ja 
baari, erinomaiset vene- ja mastonos
turit, isot ja korkeat vcnehallit, hyvät 
tietoli ikenJ1eyhteydetja il mainen neiti
puhelin. 

Veneet ajoimme trailereilla halliin 
sisälle, jossa alkoikin parin päivän 
veneen viimeistely. 1 rallissa mitattiin 
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myös pwjeet. Ainoa takaisku kohdistui 
trailerin alumiinitikapuihin. jotka sala
peräisellä tavalla lähtivät I..ävelemään 
yön häm~irissä. 

Lähdin heittiimiiän vielä toisen 
keikan Tanskaan matkailuvaunua hake
maan. Oikean sataman nurkan löy
täminen tuottikin ,·aivaa ja harmia, 
sillä laitureita oli kilometritolkulla. 
Lopulta illansuussa löysin kuin vahin
gossa vaunun, eikun koukkuun kiinni 
ja moottoritie rullalle. Toinen keikka 
meni edellistä vauhdikkaammin, mutta 
nyt piti taas etsiä oikeaa tietä Flens
burgiin ja siitä Gliickburgiin. Lopulla 

vaunu oli purkissa pursiseuran tilava !Ia 
num1ikolla, jostn löytyi sähköä ja vet
täkin. 

Olimme ajoissa kilpailupaikalla ja 
valmisteluihin ja mittauksiin oli hyvin 
aikaa. Joka päivmlc riitti jotain muka
vaa pippaloa ja grill ijuhlaa ja uusia 
tuttaVtluksia solmittiin. Uusia veneitä 
tuli joka päivä ja viimeiset veneet tuli
vat samana p~iivänii kuin Kaarron Antti 
lensi kilpailuraika lle Suomesta. 

Kilpailut alkoivat Kultapokaali- ja 
K lass ikkopok aa 1 i purjchd u k si II a. 
Emme olleet mukana niissä, vaan 



purjehdimme Saksan avoimissa mcsta
muskilpailuissa. Lopputulos oli siellä 
parempi kuin seuraavissa MM-kisois
sa, jossa oli kaikenlaista sattumaa joita 
muistellaan vanhuksina t<tkkatu len loi
mussa. 

Kovassa tuulessa spinnu ratkesi sivu
liikeistä ylhäältä alas asti. Kovat kelit 
jatkuisivat eikä meillä ollut sopivan 
pientä myrskyspinnua. Laiturikeskuste
luissa sveitsiläinen Sebastian Schmidt 
lupasi aultaa ja ilmestyi seuraavana 
aamuna 7,5 unssin spinnun kanssa 
laiturille. Teimme edulliset kaupat ja 
seuraavana aamuna hän t11 li veneel
lemme vielä toisen saman laisen spi n
nun kanssa. 

-Ota vielä tuokin, hiin totesi ystäväl
lisesti hymyillen. 

Hauska päättyy aikanaan ja niin 
myös nämä kilpailu!. Seuraavat kahi
nat olisivatkin Suomessa ja meillä 
kotikenttäet11. Olimme J\nssin kanssa 
jo keväällä hieroncet kauppaa moder
nista femfemmasta, mutta vene myy
tiin nenämme edestä Saksaan. 

Palkintojen jaon jälkeen baarissa 
alkoi kaupankäynti. Austraalian 
America's Cup-konkari Gordon lngate 
halusi ostaa jenkkiveneen My Shout. 
Sen omistaja p~iättikin luopua siitä ja 
keskittyä Louheen. 

lngatcn vene Addam-Addam oli siis 
kaupan, todennäköisesti. Anssi meni 
t ekem~i~in kauppaa Gordonin kanssa ja 
homma puhuttiinkin valmiiksi. Seu
raavana aamuna lähtöpäivänä Gordon 
käveli Anssin luo. 

6. -No, ostalko J\ddam-J\ddamin? 
Jätimme kauniin Flensburgin sata

man uuden veneen omistajana. Nyt piti 
heittää kolme keikkaa Kieliin, kaksi 
venettä ja matkailuvaunu. Pohjois-Sak
san tiet tulivat t~illä reissulla tutuiksi, 
mutta Remin kanssa tehtiin jo petin
teiseksi muodostunut venc-csillely ran
tabulevardilla Kielissä. Useat kilpaili
jat tulivat jatkamaan kahinoita tätme 
maailman suurimpaan pwjehdustapah
tumaan. Meillä oli mietintä, kummaJla 
veneellä kilpaillaan, mutta jätimme 
muovipulkan kuitenkin rannalle odot
tamaan. 

Gordon lngate kilpaili uudella 
veneellään Kiclissti, voitti luokkansa ja 
pääsi ennätysten ki1:jaan ka ikien aiko
jen vanhimpana Kielin viikkojen voitta-

7. jana. H~inhän oli t~iyttänyt jo 75 vuotta. 

8. 

9. 

10. 

Kuvateksti/: 
1. Klassikot Remi, Chaje 3 ja Tripel 
2. Muutamat innokkaat eivät malttaneet luo
pua veneistä kisojen jälkeenkään. 
3. Remi lähdössä Kielistä takaisin kotiin. 
4. MM:ssä oli viimeisen startin jlilkeen nosturil
la kuhinaa, ja trukilla siirrettiin osa jo nosteluis
ta venelstli pois tieltä 
5. Vlilillä oli ihan mukavaakin. 
6. Kansi(kuva)poika Antti 
7. Kandoo ensipurjehduksella kisavesilltl. 
8. Hollantilaiset olivat raahanneet mukaan 
oman Iender boatin 
9. Leirialue toimi myös sosiaali -ja huoltotilana 
10. Jore ja nuoriso linnan juhlissa. 
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Pari Magazinea sitten 
kerroin, kuinka yleensä 
keskelle suurta metsää 
osuvat työmatkani veivät 
minut Ranskaan kaseja 
katsomaan. Viime aikoina 
on onni taas ollut myöden 
ja muutamalla Portugalin 
matkalla olen saanut 
tutustuttua kolmeen 
viidestä Portugalin kasista, 
ja erikoiseen 
puuvenetelakkaan, josta en 
malta olla Magazineen 
kirjoittamatta. 
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K ahdcksikkojcn suuri uussuosio 
maai lma lla ja etenkin Keski

Euroopassa on aiheuttanut merkil
lisen tilanteen: Ennen flytevraakkei
na pidetyistä harminkappaleista onkin 
yhtäkkiä pula. Kaseilla kisataan, päi
,·äpurjehditaan, kruisataan ja maail
manmatkaillaan. Juuri tälläkin hetkel
lä eräs kasi ylittää valtamerta. Reulily 
siellä taittaa taivalta. 

Kasien enti~öinti-innostus vain li
sää pulaa, sill ii varakk:aista omista
jakandidaatcistn ei ole ollut toistai
seksi ollenkaan vastaavanlaista pulaa 
kuin cntisöitävistä \eneistii. Tällii hct
ke!Hi rakenteilla olevat Socictc Nau-

tiquc Geneven ja Gaston Scluna lzin 
moderni l kasit eivät pulaa helpota, sil
lii ne mencviit eri tarpeeseen. 

Vaikka tilanne on hankala. vanho
ja veneitä syntyy onneksi tavallaan 
lisää: Kun lnternational Eight Mctn.: 
Registerin ensimmäinen painos jul
kaistiin 1998, kaseja oli noin 160. 
Vuonna 2000 niitä oli rekisterissä yli 
170. Kun lntcmational Eight Mctrc 
Rcgistcrin toinen painos julkaistiin 
200 1, veneitki oli noin 180. Tiimä vai
kuttaa merkilliseltä, etenkin kun sa
mana aikana on valmistunut vain puri 
modernia kasia. Syynä on yksinker
tnisesti tietämättömyys: Eräät venei-



lij~it eivät ole tienneet pllljehtivansa 
kasilla. jotkut toiset eivät ole tienneet 
mitään kansainvälisestä kasi liitosta ja 
joillain veneillä ei ole ollut omista
jaa. vaan ne ovat leviinncct hylättyi
nä plaaneilla tai mutapcdcillä. Tdllä 
tavoin vcncit~i löytyy edelleen tasai
seen mutta hidastuvaan tahtiin. Esi
merkiksi Sagittan sisarvene Anfhea 

löytyi Honolulusta 2001 ja jopa muis
tutti kasia enenunän kuin Sagilfa 
vuoJma 1995. Kaiken kaikkiaan ka
seja tiedetään rakennetun noin 450 
kpl, multa kahvclirikikascja ja van
hempia bcnmrdatakiloituja on hyvin 
vähän jäljellä. Niit~i tuhottiin jo vuo-

sisadan alkupuolella, koska niille ei 
enää ollut ki lpailukäyttöä. 

J\bsolutc Rcstaurations -telakka 
Sctubal issa, Lissabonin lähcllii Portu
galissa, on liihestynyt lukumääräon
gelmaa toisella tavnl Ia. Telakka tekee 
uusia vanhoja kaseja. Tämä ei kyllä 
ole aivan ainutlaatuista, sillä yksittäis
kappaleita on tehty muuallakin. jopa 
niin. eWi työn tuloksena vanhan lyi
jyn päällä seilaa kokonaan uusi run
ko. ja vanhan k01jatun rungon alle 
on valettu uusi köli. Näin maailmas
sa on kaksi Angefitaa, iilkääkii kysy
kö minulta, kumpi kasi voitti vuoden 
1932 olympialaiset Los Angelesissa! 

Älkiiii myöskään kysykö, mikä vene 
sai pronssia. 

Ainutlaatu ista on sen sijaan Ab
solute Restaurationsi.J1 tapa tuottaa 
uusia vanhoja kaseja yksi toisensa 
jälkeen. Lähtökohdiksi on Ange/ira
ongelmien välttämiseksi otettu vain 
täysin ko~jauskclvottomia hylkyjä tai 
veneitä. joita ei jostain syystä kos
kaan rakennettu, vaikka niistä on teh
ty piirustukset. Näin ei tule kränää 
naapuriveneilijän kanssa siitä, että täl
läkin sattuu olemaan Canticri Bagli
etton Runa-kasi vuodelta 1934. 

Telakan tuottamat veneet on tehty 
hyvässä yhteisymmärryksessä kan-
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1. David ohjaa, Ruusu spaagaa, mutta veteen on viel/1 matkaa. 
2. Absoluten absoluuttisen hienoa pronssi- ja puutyötä. 

1. 2. 

sainvälisen kasiliiton kanssa. Kansain
välisen kasiliiton tehtävänä on cdi-;tää 
vanhojen kasien säilymistä, ja yksi par
haista tavoista edistää tätä piiiimiiärää 
on tehdä lis~iii kaseja, koska kasit säi
lyvät vain, jos niitä on paljon eli nii llä 
on elävä luokkn. Telakka on anonut ja 
saanut rakennusluvat sellaisilla periaat
teilla. että veneistä ei tule sen parempia 
kilpaveneitä kuin vanhoista kaseista
kaan. Tiimä tarkoittaa, että telakka 
noudattaa 01ja lliscsti Lloydsin seant
ling-sääntöjii, käyttää perinteisiä työ
mcnetelmiii ja varustaa veneet asian
mukaisesti tukevin kasiheloin. 

Mies täydellisen korjauksen ta
kana 

Telakan sielu on po1tugalilainen taite
IUa-veneen suunnittelija-insinööri Da
vid Viera. David on klassisten puuvei
den suuri ihailija, ja kasit ovat. kuten 
tunnettua, eräitä kauneimpia puuvene i
tä. Kaseissa metrisäännön miiäräämät 
mittasuhteet ovat kuin optimissa, m<Js
ton korkeus suhteessa rungon pituuteen 
on kmmeimm illaan ja pienet ruffauk
set tekevät veneistä kuvauksell iscmpia 
kuin ruffittomat kuutoset ja kaksitois
taiset. Dm id kyllä puuhailee 1-:aikkien 
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klassisten kaunottarien kanssa. mutta 
kasit ovat toistaiseksi ollet sydäntä lä
hinnä. Telakka on Da\'idille yksi lei
pätyö. Venehommien lisäksi David te
kee jatkuvasti muutakin suunnittelu- ja 
piittämistyötii, lähinnä teollista muo
toilua, mutta enemmän kuin toinen kä
si tuntuu koko ajan haluavan veneiden 
pariin. 

David piirtää kaikki veneet uudes
taan. M iltoja ei tietenkään muuteta, 
mutta koska alkuper~ii set piirustukset, 
jos niitti on, ovat usein varsin summit
taisia, David haluaa tehdä tarkat työ
piirrustukset kaikesta. Hänen piirus
tuksensa ovat eräänlaisia taideteoksia. 
Jälki muistuttaa jotenkin käsmpiirret
tyä, vaikka kaikki onkin CADin tuo
tosta. 'l~1idokkaat mittakaavajanat, ko
kosuhteidcn hahmottamista helpottavat 
purjehtijafiguurit ja muut huolitellut 
yksityiskohdat yhdessä kauniin som
mittelun kanssa tekevät piim1stuk:sista 
todella mukavia katsella. 

Miten korjataan kasi Portugalis
sa? 
Suomen näkövinkkelistä Portugalin 
mieltää helposti enemmän aurinkoran
takohteeksi ja maistuvien viinien 'ic-

jäksi kuin pitkien perinteiden puuve
nemaaksi. Tosiasiassa p01tugalilaiset 
juovat hyvät viininsä itse eivätkä mene 
turistien ~ekaan ratmoille, mutta ovat 
kyllä rakentaneet puuveneitii jo mo
nien sukupolvien ajan. Koko Portuga
lin kalastuslaivasto oli ennen puuta, ja 
kalaveneiden rakentamisen perinne on 
jatkunut aina meidän päiviimme saak
ka. Absolute Restaurationsin puusepät
kin ovat veneenrakentajia parhaimmil
laan kolmannessa polvessa. 

Nämä miehet tekevät vencitii pit
kälti niin kuin niitä tehtiin viisikym
mentä tai sata vuotta sitten. Kä..,ityö
kalujen käyttö on taitavaa, enkii nyt 
puhu sähkökäyttöisistä käsityökaluis
ta. Puun ominaisuudet tunnetaan hy
vin ja puuta osataan valita eri kohtiin 
sopivasti. Koneita on käytössä joten
kin liiankin vlihiin. vannesaha, sirkkeli 
ja pystyporakone ovat käytössä. Taso
höylä saattoi paikalla olla, en muisra, 
mutta oikohöylää en ainakaan nähnyt. 
No, eihän vcneissä suorapintaisin lau
toja olekaan. 

Puutyön luat u on parasta missään 
näkemääni. Lautojen sovitus on niin 
tarkkaa, että rakoja ei näe kuin aivan 
läheltä kat<;omalla, eikä oikein aina sil-



lainkaan, koska laudat on valittu niin, 
että saumassa ei ole mitään väricroa. 
Rivcttä ei siis tarvil!>e käyttäii, vcneut 
ovat pullotiiviitä ilmankin. Telakalla 
on sopivia suhteita puun hankintaa var
ten. ja tämä näkyy jälj css~i. Mahonki 
loistaa petsaamattakin punaisin hehku
aan perinteisen öljylakan alta. Tradi
tionaalisuus näkyy myös liimojen käy
tössä tai paremminkin niiden ,·ähäc;sä 
käytössä. Epoksia ei käytetä ilmeisesti 
juuri ollenkaan. Suw1a lujuutta vaa
tivat liitokset. esimerkiksi rikissä. on 
tehty 1\crodux-resorsinoliliimalla. jota 
käyteti.iiin myös lentokoneissa, ja jon
ka omina isuudet ovat eräissii suhteissa 
epoksiakin paremmat. Saumojakaan ei 
liimata, ja se vähä liima mitä tarvi
taan, on erikoista polyuretaaniliimaa. 
l~poksiin verrattuna näissä liimoissa on 
myös se etu. että ne eivät ole yhtä 
allergisoivia. Tällä on tämän telakan 
suhteen tavallista enemmän merkitys
tä, sillä rakentajien könnyimagoon ei
vät suojavälineet istu ollenkaan. 

Telakan veneissä on pa ljon itse teh
tyjä heioja ja muita metalliosia. David 
piirtiiii pohjatukit, polviot. rustit ja 
kansikiinnikkeet itse ja valanaa ne 
pronssista. Telakalla raaka\ alut hio-

3. Caggin sitlooda, huomaa Absoluten tekemät vinssit. 
4. Älä yritä näyttää minulle pitkää nenää. Cagg, Tore Holm 1930. 

taan muotoon ja klillotetaan. Davidin 
tuotteet näyttävät esimerkiksi Toplich
tin myymiin verrattuna tukevammilta 
ja kasimaisemmilta. 

Pronssiosaaminen ei ole jMinyt vain 
kansihelohin. Absolulc restaurations 
tuot1aa myös pronssisia vinssejä. David 
on tehnyt niistä tavallaan perinteisen 
näköisiä, sillä ne eivät ole itsesitovia. 
Matala profiili ja suuri rummun hal
kaisija taas tekcv~it niistä erinomaiset 
kisakäyttöön. Mikä mukavinta, vaikka 
näitä taideteoksia ei saa aivan samaan 
hintaan kuin tusinaharkeneita, niin ne 
eivät ole sen kalli impia kuin parem
mat pronssiv inssit muuallakaan. Lisä
bonuksena tulee veneen nimi kaivcn·et
tuna vinssin toppilevyyn. Ensi kesänä 
näitä näkee Suomcs~akin kisailemaan 
tulevissa veneissä. 

Telakan toimitilat ovat vaatimat
tomat, eivätkä edes rannassa. Ulko
puolinen ei löytäbi paikalle millään. 
Halli on pieni, matala ja lähes vailla 
luonnonvaloa. Silti s icllii :-.yntyy mitä 
upeimpia puuvencitii. 

Emily 
Telakan ensimmäinen projekti oli Fife 
lfl vene Emily vuodelta 1924. Veneel-

lä oli kunniakas historia. Se rakennet
tiin kiireellä kolmessa kuukaudessa ja 
toi Englannille hopeaa vuoden 1924 
olympialaisissa Le 1 Javressa. Rans
kassa. Tämä oli harvinaista hcrkkua 
Englanni lle, si llä suurten suunnitteli
joiden kotimaa Englanti, toisin kuin 
voisi luulla, ei ensimmäisiä, vuonna 
1908 Cowesissa pidenyjä olympiapur
jehduksia lukuun ottamatta koskaan 
muulloin päässyt tai tullut pääsemään 
edes mitaleille kahdeksikoissa. 

Emilyn kilpailu-ura ei ollut kovin 
pilldi, si llä ensimmäiset toisen säännön 
veneet olivai vielti pieniä, eikä niillä 
oll ut mahdollisuuksia pärjätä uudem
pia vastaun muuta kuin kevyessä tuu
lessa. Purjeita Hmilyssa on jopa Na
jaan verrattuna paljon, siihen malliin, 
että veneessä ei ole takastaagia ollen
kaan, koska \'altavan pitkä puomi me
nee perästä yli! Barduunoita on sitten 
kahdet, jotta puumastojotenkin pysyi
si pystyssii va ltameren suurissa mai
ningeissa ja Tcjo-joen suun terävässii 
aallokossa. 

Vene on rakennettu alusta asti uu
suiksi vanhan kölin päälle. Vanhaa ei 
ole jäljellä ollenkaan, lukuun ottamat
ta joitain symbolisesti paikalleen jätet-
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1. Absolute winches. 
2. Tuokio Caggin tilavassa salongissa. 
3. Emily ja piiitkä puomi. 
4. John Aldenin tulevan kasikolmikon 
piirustus. 
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tyjä muisto-osia. 1 Icloitus on traditionaali
nen, samoin kcrmanväriset ptujeet. 

Olemukseltaan vene on suoraan sanoen 
su loinen. Kaunis puutyö yhdistettynä Fifen 
muotoihin pienessä paketissa luovat iloi
sen 20-luvun tunnelman. Vene aivan kuin 
odottaa kauniita naisia, viiniä ja musiikkia 
luokseen. Sama tunnelma jatkuu sisällä, 
missä tilat ovat pienet mutta tyyli kkäät. 

Cagg 
Ennen sotia kaseilla kisailtiin mm. Katte
gatin pokaalista. Cagg rakennettiin vuon
na 1930 voittamaan tuo kilpailu. Tavoite 
onnistui kolmanneksen verran, sillä Cagg 
voitti ensimmäisen lähdön. Kaksi seuraa
vaa voitti Si(ja, joten peli oli selvä. Si(ia 
voitti vielii 1930 Norjan Kuninkaan C'upin, 
hopeaa 1936 olympialaisissa ja maailman
mestaruuden 1970 ja 1975, eli eiköhän ole 
todistettu, että Si(ja on yks i parhaista klas
sisista kaseista. Eikä Caggkaan oli ut huono 
vene, päinvastoin. se tuli Tore Holmin pii
rustuspöydältä ja oli varmasti nopea kasi. 
Omistajat eivät tästä piitanneet vaan myi
vät veneen. koska se oli rakennettu tuota 
yhtä kisaa varten. ja kun kisa oli ohi ja 
vieW hävitty, Caggia ei tarvittu. Vene ajau
tui monien vail1eiden kautta myrskyssä riu
talle Gotlannin edustalle vuonna 1981 ja 
tuhoutui sen jälkeisissä pelastus- ja res
taurointiyrityksissä korjauskelvottomaksi. 
Vuonna 1998 hylky rahdat1iin Setubaliinja 
Absolute Restaurations aloitti työnsä. 

Työtä varten hankittiin jostain valtava 
vanha mahonkitukki, joka sahattiin h uolel
lisesti Jaucloiksi ja jota tarkkailliin ja kui
vailtiin aikansa. Näin päästiin puuta vali
koimaan tarkoin, sillä CaJo;g on aina ollut 
lakatlu , ja tällöin jokaisen laudan vä1i on 
tärkeä. Epoksia ja rosteria ei tutusti käytet
ty ollenkaan. Caggin rakenne poikkeaa si
käli alkuperäisestä, että sinkityt rautaosat 
on korvattu kaun iisti muotoon valctui lla 
pronssiosilla. Aivan. jokainen pohjatukki 
ja polvio on erikseen piirretty, muotitettu ja 
valettu pronssista. Caggin sisusta on kuin 
korua, eikä ruostu. Rungossa kaikki muu 
on uutta, mutta kuin pisteeksi iin päälle 
vanha ruffaus saatiin kunnostetuksi ja 
nostettiin uudelle kannelle. Siis jopa köli 
on sikäli uusi, että kolmekymmenluvulla 
kolmossäiinnön mukaiseksi vaihdettu köli 
vaiettiin takaisin alkuperäiseen kakkos
säännön muotoon. Alkuperäinen masto on
nistuttiin k01jaamaan. Se on suurin piirtein 
minimipainoinen ja tehty melko harvasyi-

scstä, pune1tavasta puusta, joka on ilmei
sesti tavallista pohjoismaista mäntyä. 

Keski- ja Etelä-Euroopassa kaseja pide
tään erinomaisina cruising-veneinii. Myös 
Cagg on rakennettu miellyttäväksi eruisa
ta, sillä omistaja kilpailee päänsiassa toisel
la kasilla. Caggissa on täydel linen sisustus 
ja dieselmoottori. Sisustus on rakennettu 
eleganliksi, toimivaksi, mutta silti hyvin 
kevyeksi. Vaikka Cagg on toisen säännön 
suikeakculainen vene, se on sisältä valta
va. koska se on peräti 15,37 111 pitkä, siinä 
on korkeat !aidat ja sen sitbrunni on varsin 
takana. Omistajall a on seisomakorkeutta 
myöten hyvät tilat nauttia satamahctkistä. 
Caggissa on JO-luvun tyyliin myös pum
pattava vessa omassa eriössään. Makuu
paikkoja on tarvittaessajopa kahdeksan ei
kä si lt i ole ahtauden tuntua. Sitbrunnin alla 
on kaksi tilavaa ptmkkaa, salongissa on 
kunnon sohvapunkat ja tarvittaessa ni iden 
selkänoj isla flksusli kääntyvät yläpunkat, 
keskikajuutassa on keittiö, sen vastakkai
sella puolella vessa ja kcu lakajuutassa kak
si punkkaa sekä pllljevarasto. Ei varmasti 
tarvi tse edes mainita, kenen tekemät helat 
ja vinssit Caggissa on. 

1\.nckdootiina voisin vielä todeta, että 
hicnoinkaan työn laatu, parhaimmatkaan 
raaka-aineet eivätkä edes huolellinen hoi
to auta, jos koettaa taistel la luonnonvoimia 
vastaan. Cagg oli aikanaan lakattu vene 
Ruotsissa ja hyvä niin . .Jos se olisi raken
nettu Po1tugalissa, se olisi maalattu valkoi
seksi. Etelän aurinko poltti Caggin kylkiä 
niin, että muutamassa viikossa ylälaidan 
smunat aukesivat. Omistajalta paloi pinna, 
ja niin lähes uusi vene rin1otettiin. 

Caggin nimi on nykyään Elsinor. Omis
taja vaihtoi nimen. sillä hänen euroopan
kie less~iän cagg on jokin ruma sana. 

Birgit 
Bitgil on Absolute Restaurationsin piirtä
mä, Tore Holmin vuonna 1945 suuJm itte
lema kasi. David teki Tamara-kasin Lars
seille Blomberg ja Widcn työpiirustukset 
uuden vanhan kasin rakentamiseksi. Tämä 
oli sopiva kohde, sillä mitään eturistiriito
ja ei ollut. koska venettä ei ollut koskaan 
rakennettu. Davidin kauniista piirtojäljestä 
saa kalpean aavistuksen, kun etsii kasire
kisterin kakkospainoksesta Birg itin piirus
tuksen pienennöksen. Birgit rakennettiin 
Pietarissa, jossa Larssicn oli helpompi va l
voa työtä. Birgit rurjehti Pietarista Ruot
siin syksyllä 200 1. 



Sarjakasi 
Davidin seuraava suunnitelma 
on rakentaa John J\ldenin vuon
na 1929 piirtiimii kasi. Myös tä
mii aivan huikaisevan kaunis
muotoinen vene jiii aikanaan 
konaan rakentamatta. Davidin 
ajatus on tehdki nyt kolmen 
identtisen veneen st~rja. David 
on jo ostanut oikeudet veneen 
piirustuksi in ja työpiirustukset 
o,·at tuloillaan. Kun hän on saa
nut kerättyä J...a:saan kolme osta
jaa, veneet tehdään sarJatyönä. 
Vaikka sarjatyön etu ei puuvc
nee!:>sä ole suuri. David u:skoo 
voivansa tehdti veneet todella 
järkcväiin hintaan. l'iimän mah
dollistaa pienen smjatyöedun 
lis~iksi Portugalin alhainen 
kustannw;taso: ammattitailoisen 
veneenrakentajan tuntikustan
nus on noin puolet Suomen kus-

... 

3. 

4. 
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5.5m MM:t Saksassa =~ 
Saksan kil pai luihin ol i kerääntynyt 

paljon veneitä monesta maasta. 
Saksalaiset yst~ivämme, Chaje 2: n ja 
Webin omistajat, Holger Joost ja Kai 
Wohlenberg mukanaan Oliver Berking, 
olivat tulleet mukaan kansainvälisiin 
kilpailuihin vuonna 1998 Cowesissa. 
Siellä ajatus MM-kilpailujen saamises
ta Saksaan syntyi. 

Holger ja Kai ovat kotoisin Flens
burgista ja heidän pieni kerhoosa Was
sersports Vereinigung Galwik sijaitsee 
kaupungissa. Kilpailutjärjestävä seura, 
suurin paikallinenjahtiklubi , Flensbur
ger Segelclub, on kaupungin ulkopuo
lella G liicksburgissa Förden rannalla. 
Kilpailusatama oli todella hyvällä pai
kalla, vesi oli hiekkapohjan ansiosta 
äärettömän kirkasta ja telakan varustus 
huipputasoa. 

Kerholla oli valtava vcncvaja, jonne 
veneemme parkkeeralli in muutamaksi 
päiväksi. Koko alkupäivien ajan satoi 
ja lämpötilakin oli va in n. II astella. 
Chajcn ja Remin hommat olivat Suo-
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messa jääneet vähän kesken, joten oli 
hyvä nikkaroida venettä sisäti Joissa. 
Chajeen oli itse tehty uusi isopllljcen 
säätökonsoli ja fokan skuultikiskoon 
uudet rosterihelat, jotka piti asentaa 
paikoilleen. Aikaa tähän oli, kun olim
me saapuneet paikkakunnalle hyvissä 
ajoin, viisi päivää ennen kilpailujen 
alkamista. Tiistaina nikkaroinnin jäl
keen saimme Rcminja Chajen vesi lle, 
ja trimmaukseen jäi aikaa keskiviikko, 
kun ensimmäinen kilpailu olisi torstai
na 7.6. 

Maailmanmestaruuski 1 pa i 1 u un 
ilmoittautuneita veneitä oli 38, joista 
8 Kultapokaaliin, 3 Classie Cupiin ja 
19 Genmn Openiin. Edessä olisi läh
döiltään suurin regatta, mihin allekir
joittanut on osallistunut. Suurempia 
lähtöjä onkin vaikea löytää kansai nvä
listen metriluokkien regatoista. Kaik
kein suurin lienee ollut vuoden 1968 
EM-kilpailun lähtöjoukko, yli 50 ve
nettä. Helsingissä 196 1 veneitä oli 
42. Nyt saavutettiin MM-kilpai lujen 

kaikkien aikojen kuudenneksi paras tu
los osanottajamäärältään. Jätjestyslu
vu ltaan MM-kilpailu oli 39:s. 

Skandinaavinen Kultapokaali 
Kultapokaaliin oli ilmoittautunut 
8 maata: Australia, Bahama, Englanti, 
Hollanti, Kanada, Saksa, Suomi ja 
Sveitsi. Kanadan venettä purjehti Ja
mes Clark, joka oli saanut sveitsiläisen 
Sprecherin Jokerin lainaksi. Ensim
mäisenä päivänä tuuli yltyi 9 beaufor
tin myrskylukemiin ja päivän kaksi kil
pailua peruutettiin. 

Seuraavana päivänä tuuli oli asettu
nut aivan eri lukemiin ja kilpailu voi
tiin suorittaa. Molenunat lähdöt voitti 
Bahaman Gavin McKinney. Suomen 
Jussi Gullichsen oli ensimmäisessä toi
nen ja toisessa viides. Hollannin Hans 
Nadorp oli neljäs ja toinen. Australian 
Gordon Tngate purjehti Addam-Adda
mi lla tasa isesti ja oli molemmissa kol
mas. 



Ylhäälfä vasemmallta myötäpäi
vään: 
Tyyntä tai myrskyä, aina mus
tat lasit. 
Jore Savolaisen hyväntuuli
suus oli tarttuvaa lajia. 
Chaje 3 Classic Cupissa. 
Viimeinen lähtö ja kolmas lyk
käys. 
Hollantilainen Tripel. 
Jore Goddamillaan 
puristuksessa. 

Royal Kaag Classic Cupissa oli mu
kana kolme vcnett~i Hollannista, Sak
sasta ja Suomesta. Ensimmäisen kil
pailun voitti hollantilainen Tripel ja 
toisen saksalainen Web. Kilpailu oli ta
sainen, ja mikä tahansa kolmesta olisi 
voinut olla kärjessä. 

Toisena päivänä alkoi Jussi Gul
lichsenin Kandoo kulkea ja se voitti 
kolmannen purjehduksen Englann in 
Salamanderin ollessa toinen. Nyt oli fi
naalipaikka saavutettu, ja jatkossa vain 
voillajat Bahama ja Suomi purjeh
tisivat, kun sääntöjen mukaan vain 
voittajat voivat jatkaa. Kilpailu alkoi 
tavallaan alusta ja siirryttiin puhtaa
seen match race -tyyppisccn pUijch
duksccn. 

Samana päivänä Fördc!Hi oli paljon 
1 iikennettä, kun Flensburger Klassiker 
-festivaali oli menossa. Mm. kuusi 
12-metristä pllljehti alueella. 

Ensimmäinen finaalilähtö oli tasai
nen, mutta Bahama näytti jo menevän 
edelle. Sitten rata-alueelle tuli isoja 

festivaalikilpailun venciW,jotka käytti
vät kulkuoikeuksiaan hyväkseen. Niin
pä bahamalaiset joutu ivat ison veneen 
linjalle, Gullichsen pääsi vapaaksi ja 
käänsi Tanskaa kohti. Suomalaiset kas
vattivat sitten johtoaan tasaisesti ja tuli
vat maaliin 300 metriä ennen bahama
laisia. Nyt peli oli tasan 2-2. Ratkaiseva 
purjehdus tapahtuisi aikaisin kello 10 
seuraavana aamuna, sillä iltapäivällä al
kaisivat maailmanmcstaruuski lpailut. 

Classic Cupissa olivat ki lpai lijat so
pineet, että voitto ratkaistaan kahdella 
ykkössijalla, kun aikatau lu ol i venäh
tänyt pitkäksi. Alussa Chaje ampaisi 
johtoon ja pysyi asemissa viimeiselle 
ylämerkille asti. Myötätuuliosuudella 
johtava Chaje valitsi Tanskan puolen ja 
hollantilaiset menivät oikealle. He sai
vatkin paremman tuulen ja tulivat maa
liin muutama veneenmitta ennen Cha
jea. 

Seuraavana aamuna seurasimme 
Kultapokaalin viimeistä kilpailua mais
ta käsin. Heti alussa Gullichsen pääsi 

johtoon ja kasvatti s itä koko ajan. 
Homma näytti maista katsoen selvällä. 
Tuuli oli idän suum1asta ja hyvin ke
vyttä ja rata-alueelle oli jo tullut 'rei
kiä' eli tyyniä kohtia. Niinpä toisella 
myötätuuliosuudella Suomen Kandoo 
joutui tyyneen kohtaan ja Bahaman 
John B kiersi sen paremmassa tuu
lessa. Osat va ihtuivat ja Gullichsen ei 
eniiä mi llään saanut bahamalaisia ki in
ni . Bahamala iset voittivat Kultapokaa
lin toisen kerran peräkkäin. 

Kysyimme Gullichsenilta, ctt~i har
mittaako, johon hän vastasi: ''Ei har
mita läheskään niin paljon kuin vuon
na 1961 kun hävisimme ruotsalalaisille 
Kuhapokaalin finaalissa 2-3". Gullich
sen itse on sitä paitsi kerran jo voittanut 
pokaalin lieisingin kilpailussa vuonna 
1986. M ieh istössäkin oli kaksinkerta i
nen Ku ltapokaalivoittaja Henti Lund
berg. PLIIjetrimmaajaa Timo Telkolaa 
tappio tietysti harmitti eniten. 

Yoittaneessa John B Once Again 
purjehtivat Gavin McKinney, Craig Sy-
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monelle ja norjalainen 'ammattigasti' 
Lars Hom Johannesen. John 13 Once 
Again on sama vene, joka osallistui 
llangon MM-kilpai luun vuonna 1995, 
ja si lloin se oli tuloksissa viimeinen. 
Pu~jehduksessakin osat vHi htuval. Pai
kalla oli myös neljäs Kultapokaali
voittaja vuodelta 1969, austrn lialainen 
Gordon lngate. 

Samalla radalla purjehdittiin myös 
vakiinnmeen tavan mukaan harjoi
tuskilpailua, johon osallistuivat muut 
MM-kilpailuveneet. Kilpailu oli svcit
~iläisten Sebastien Schmidtin suunnit
telemien uusien veneidenArtemis Xl:n 
ja Marie Franc,:oise XV:n näytöstä, ja 
he olivat kai kissa kolmessa !Uhdössä 
ykkönen ja kakkonen. Tässä kilpai lus
sa olivat myös suomalaiset Goddam 
ja Remi mukana. Goddamin tulos oli 
8-9-1 l ja Remin 13-13-18. Loppun.
loksissa ne olivat kymmenes ja viides
toista. Vladimir Marschanin entinen 
lain Murray -vene Carmen on nykyään 
Singora, ja se oli myös tässä tune-up
kilpailussa mukana. Se oli kaksi sijaa 
Goddamin takana. 

Maailmanmestaruuskilpailu 
Viimeisen Kultapokaalikilpailun jäl
keen alkoivat samana päiviinä maa
ilmanmestaruuskilpailut. Tuuli oli il
tapäiväksi heikentynyt 2-3 metriin. 
Chaje 3 sai hyvän lähdön suunnilleen 
linjan keskivaiheilta. ensin lyhyt luovi 
vasemmalle ja sitten oikeal le. Kaikki 
meni kuin purjehduksen oppikirjassa. 
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Chaje 2 oli startin jälkeen mennyt kau
as oikealle äärimmäiseen laitaan. Siel
tä ei tuulta kuitenkaan löytynyt, ja 
se oli kaukana merkistä kun Chaje 
3 käänsi merkillä ensimmäisenä klas
sikkona viidentoista sakissa. Takana 
oli tässä vaiheessa viitisentoista mo
dernia venettä. Alamerkillä oltiin jo 
melkein kymmenen sakissa. Yllättäen 
tuuli kääntyi melkein 180 astetta ja 
seuraavasta kryssistä tuli slööri. Spin
nuksi otettiin vanha kultapokaalipurje 
tiukkaa slööri varten. Kilpailu kui
tenkin meidän hanniksemme keskey
tettiin ja veneet kokoontuivat uusin
ta l ähtö~i varten. Tuu li haihtui melkein 
saman tien ja odottelunjä lkeen lähdet
tiin FSC:n satamaan hinauksessa. Kes
keytetty ensimmäinen lähtö on lykättiin 
purjehdittavaksi myöhemmin viimeis
tä edellisenä päivänä lähdön numero 
kolmen jälkeen. 

Seuraavana päivänä toisessa lähdös
sä tuuli oli kääntynytluoteeseen ja voi
misnJi päivän mittaan. Kryssi oli kohti 
Tanskaa, ja ylämerkin läheisyydessä 
tuuli on puuskittaista ja vaihtelee 15 
astetta. Spinnulla ajo on hankalaa, kun 
puuska! iskivät välillii sivulta, jolloin 
vene Uihtec heti 'rullaamaan' ja vahin
kojiippi saattaa yllättää. Monet klas
sikot meni,·ätkm riman spinnua tur
vallisesti. Me kokcilimmc Hardin 
myrskyspinnua. multa vaikeata se oli. 
Gordon sai jiipissä puomin päähänsä 
mutta toipui siitti. Remija Geishajätti
vät päivän toisen kilpailun väl iin. 

Ensimmäisen kilpailun voitti hal
litseni maailmanmestari Ji.irg Menzi 
ja toisena oli Schi.imann. Gullichsenin 
Kandoo oli vasta kahdeksas. Goddam 
teki parhaan suorituksensa sm:jassa jn 
oli 23:s. Klassikoissa Chajc 2 men i 
menojaan. ja maalissa 18:s Chaje 3 
oli toiseksi paras klassikko- keltainen 
Tripel jtii taakse. Webin olisi pitänyt 
mennä paremmin tänään, sehän viih
tyy hyvin kovassa tuulessa, ja Holger 
ja Kai purjehtivat kotivesillä. Remi on 
sijalla 34. 

Kolmannessa kilpailussa kärki me
ni tiiviissä ryhmässä, ja lopussa 
Schi.imann otti voiton. Kandoo ol i ncl
jiis. Klassikoissa Chaje 2 oli ylivoi
mainen, ja se putjchti kymmenennelle 
sijalle. Web purjehtii jo paremmin ja 
oli t<>inen klassikko sijalla 25. Chaje 3 
taisteli fripelin kanssa ja tuli maaliin 
sen perässä. Edelle pääsivät kuitenkin 
klassikot NED-9 ja saksalainen Willy 
Lehmann. 

Neljännessä kilpailussa tuuli oli 
edelleen luoteesta ja kova, 1 0-12 m/s. 
Kilpailun loppuessa tuuli oli liian ko
va toista purjehdusta var1en ja mentiin 
maihin. Kovassa tuulessa hyvin pur
jehtinut paikallisten Weekend V joutui 
keskeyttämiiiin mastokengän irrottua ja 
vain 'arvoin he sah·at maston pelas
tetubi. Chaje 2 joutui myös ke~keyt
tämään lokan fallin katkettua. llolgcr 
ja Kai voittavat klassikot. Chaje 3:n 
edelle meni kaksi hollantilaista. Pis-

Ylhäällä vasemmalla, Saksan 
kesäkuinen sää oli oikukas ja 
kolea. 
Ylhäällä oikealla, FSC:n sata
maan tehtiin saksalaisella te
hokkuudella laituripaikat lä
hes neljällekymmenelle fem
femmalle. 
Alhaalla vasemmalla, Saksan 
avomerimestari Oirk Manno, 
taustalla. 
Alhaalla oikealla, Gordon ln
gaten Addam-Addamilla oli 
vielä ylösnostossa Australian 
lippu. Seuraavana päivänä ve
ne oli jälleen suomalainen 
femfemma. 



Ylhäällä vasemmalla, maa
ilmanmestari Jochen Schu
man. 
Ylhäällä oikealla, Kielin pur
jehdusviikot on maailman suu
rin alan tapahtuma. 
Alhaalla vasemmalla, klassi
kot ja modernit femfemmat 
perhepotretissa. 
Alhaalla oikealla, Kultapokaa
li ja neljä sen voittanutta pur
jehtijaa: Henti Lundberg Suo
mesta, Jonathan Jansan Eng
lannista, Johann Gullichsen 
Suomesta ja Bahaman Gavin 
McKinney Oikealla Australi
an Gordon lngate laulamassa 
aariaa oopperasta Paskaäm
päri /aineilla. 

teitä tuli kuitenkin paremmin, kun viisi 
keskeytti kovan tuulen takia. 

Keskiviikkona 13.6. purjehdittiin 
kaksi kilpailua, peruutcttu ensimmäi
nen ja viides lähtö, erittäin kevyessä 
tuulessa. Tuuli oli heikentynytjuuri so
pivaksi ('haje 3:lle. Viimeiselle alame
rkille tultiin klassikoiden neljänten~i. 

Chajc 2 meni lopulta kauas oikealle. 
Me pysyimme keskellä. Puolessa vä
lissä luovia Chaje 3 oli edelleen nel
jäntcn~i klassikkona. Tuu li heikkeni 
olemattomaksi, jolloin lähdimme etsi
mään tuulta lännestä, ja se kannatti. 
Ohitimme NED-9:n ja Tripelin, kun 
ne jäivät keskelle, ja lopussa ohitinm1c 
vielä Chaje 2:n. Tulimme maaliin en
simmäisenä klassikkona. 

Tuuli heikkeni edelleen. ja toiseen 
kilpailuun lähdimme hyvistä asemista. 
Olimme ylämerkillä IS:n joukossa 
klassikkojen ensimmäisenä. Menitm11e 
koko ajan samoja tahteja kavereidem
me Chaje 2:n ja Wcbin kanssa. En
simm~iisen ylämerkinkierron jälkeen 
tuuli loppui kokonaan ja kaksi kolmas
osaa veneistä jäi varttitunniksi tyyneen 
'reikään'. Välilläjohtoklunga, jossa me 
olirmne, oli kokonaisen legin edellä 
muuta joukkoa. 

Toiselle myötätuuliosuudelle joh
dossa meni Suomen Kandoo perässäiin 
John B ja Artemis XI. Vi imeiselle ala
merki lle t1llivat klassikot Chaje 2, 3 ja 
Web lähituntumassa. Paikalliset saksa
laiset lähtivät oikealle ja Chaje 3 va
setmnalle. Chaje 3:ssa oli tarkkailtu 

lä1mestä kohti rata-aluetta lähestyvää 
venettä, joku tu li koko ajan hyvässä 
tuulessa. Sieltä tulisi todcnntiköisesti 
hieman lisää tuulta. ja Chaje 3 hakeu
tui koko ajan vasemmalle ja ohitti keu
la kohisten vielä viitisen venettä. Maa
lissa se oli kahdeksantena ohitettuaan 
vielä uuden sveitsiläisen veneen, ja jäl
leen parhaana klassikkona! 

Chaje 3:n takana ei ollut ainoastaan 
kaikki klassikot vaan lisäksi bonukse
na 21 modernia venettii. Tällä huip
putuloksella Chaje 3 meni kymmenen 
veneen ohitse kokonaispisteissä. Tulos 
oli tosi hyvä, kun takana oli viisi pur
jehdusta, joista kolme yli 10 sekunti
metrin tuulessa. 

Klassikoissa on myös modilloituja 
veneitä, joissa on erilliset peräsimet. 
Alkuperäisistä klassikoista Chaje 3 oli 
paras, toisena oli Web ja kolmas Tri
pel. Ensimmäisen klassikon Chaje 2:n 
tulos oli 17. s ija. 

Vwneisel lä luovilla ammattilainen 
Jochen Sehumann meni väkisin suo
malaisten ja bahamalaisten ohitse ja 
voitti ki lpai lun. Suomalaisten ' kaksois
voitto' kuivuu knsaan. 

Viimeisenä päivänä tuu li ei jaksa
nut nousta. ja kello 14.10 kilpailulau
takunnan päällikkö Claus-Otto Hansen 
tarttui mikrofoniin ja ilmoitti päivän kil
pailujen lopullisesta peruuttamisesta. 
Kaikille alkoikin olla selvää, ettii sveit
siläisessä veneessä pmjehtiva Jochen 
Sehiimann on maailmanme!>tari. Edel
lisen päivän tulokset jäävät lopullisik-

si. Schlimannilla on harvinaisen hieno 
smja (2-1-1-1-1 ), 6 pistettä, kellontnrk
kaa ammattityötii. 

"Purjehdi onnesi varmemmalla 
puolella" 
Miksi Jochen Schiimann menestyy niin 
hyvin'? "Havaintoky[..-y, keskittyminen. 
kokemus" kertoi juuri 47 vuotta täyt
tänyt moninkertainen olympiavoittaja 
rlensburger Tagesblattissa. Tässä hä
nen vinkkinsii: Älli mene luovi lla ää
rimmäiseen laitaan - pysy keskellä 
kenttää - ei kannata heppoisin perus
tein valita toista laitaa. 

"Voihan se kerran onnistua, mutta 
keskellä kenttää purjehtiminen on pi
temmällä aikavälillä ajatellen voit
toisampaa''. ptujchdusekspertti ke1too. 
"Se on purjehtimista onnen turvallisel
la puolella", hän kutsuu sitä. 

Ja edelleen: Käytä silmi~is i - tark
kai le muita venei tä, varsinkin niitä, jot
ka eivät kuuluu rcgattaan - veneessä, 
kaikki jotka kykenevät, joutuvat käyt
tämään silmiään tähystykseen. Kaikki 
tiedot ovat tärkeitä, vaikka ne liiuyvät 
tapahtumaan kaukana omasta positios
ta. Ja sitten vielU: Veneen hallinnan on 
pakko olla täydellistä kädet toimivat 
siis automaattisesti. 

"Oma pään on pakko olla 'u lkona' 
siitä (si is: keskittymässä siihen miW 
ymp~iri llä tapahtuu), muuten ympiiri 1 Ui 
tapahtuva menee ohi", Sehumann se
littää menestymisensä salaisuutta. Niin 
helppoa se on. 
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"Jokaim:n titteli on erikoinen," sanoo korkeasti palkittu 
saksalainen mcnestyspllljehtija, ja on erikoisen iloinen 
sveitsiläisen omistajan Ronald Picpcrin puolesta, joka on 
nauttinut näistä pi.iivistä "Artcmis Xl:llä" maailmanmesta
rin rinnalla. "Se oli kaunis ja kannattava viikko", Joehen 
Sehumann tuumailee. Viikko. jonka tarkoitus ei ollut nos
taa Sehiimannin henkilökohtaista markkina-arvoa. 'Täällä 
olo oli eräänlaista erikoisvapaata". 

Kieler Woche 
Kielin viikolle lähdettiin jo seuraavana päi
vänä, kun siirtoon oli aikaa vain se päivä. 
Lisäksi piti ajaa pari venettä myös Lyypek
kiin. Chajc 3:n purjehti Uula ja Matias mui

den neljän veneen kera Itämerta pitkin Eckernförden editse 
perille seitsemässä tunnissa. Lopussa tuuli oli melkein vas
tainen koillisesta ja aa llot heittivät vettä koko ajan poikien 
päälle. 

Kyseessä oli maailman suurin ptnjehdustapahtuma. Pai
kan päällä Kielissä käy noin miljoona katsojaa ja veneitä 
on kaiken kaikkiannnoin 5000. Alun perin 5.5-metrisiä ve
neitä piti olla enemmkinkin, yl i 20, mutta osa lipesi joukos
ta ja meitä oli vain 1 1. Kannatti käydä, siiHi nyt sekin on 
nähty. Kuitenkin Ui llaiset sivukilpailut kannattaa pllljehtia 
ennen MM-kilpai lua ja ji.ittää sokeri pohjalle. 

Asetuimme valtavaan ponttonisatamaan. Aamulla kun 
lähdettiin radalle, oli pilttuista vaikea päästä muiden jol
lien ja louhien sekaan sataman ahtaille 'käytäville'. Rata
alue oli kauin mahdollinen ja matka sinne kesti yli tunnin. 
Tuulet olivat kohdallaan itäkoilliscsta ja oli kuitenkin mu
kava purjehtia täällä. 

Holger ja Kai olivat Chaje 2: 11a ja he pitivät hieman pa
rempaa vauhtia kuin Chaje 3. Kolmonen voitti kakkosen 
pari kertaa: kolmannessa lähdössä kakkoselle tuli oes ja 
neljännessa kolmonen oli vain nopeampi. Knock Out jäi 
kahdessa ensimm~iisessä lähdössä taakse. Seuraavana päi
vänä se ei tullut lainkaan. Remillä oli joitain ongelmia en
simmäisenä päivkinä. Toisena päivänä vedettiin läpi peräti 
kolme kilpailua , eikä tuntunut missään, ainakaan merellä. 
Ma issa kuitenkin jo väsytti pitkän matkan takia. 

Viimeisen~i päivänä t11uli oli jo melko navakkaa ja meri 
hiukan kuoppaista länsituulessa. Lähtöalueelle Chaje 3:n 
isopt~~je näytti hajoavan taka liikistä, joten oli parasta läh
teä maihin. Myöhemmin selvisi, että juuri lähtöhetkellä 
Chaje 2:n tuulen puolen alavantti katkesi ja alkuperäinen 
Proctorin alumiinimasto tuli alas kolmena kappaleena rik
koen kantta samalla. Se oli sääli, sillä nämä 60-luvun alu
miinimastot olivat aikanaan parhaita mitä rahalla sai. Ne 
ovat huomattavasti keveämpiä kuin nykyiset modernit alu
miinimastot. Niinpä esim. Chaje 3:n vastaavassa vanhassa 
mastossa on vieläkin 4-5 kilon lyijypuntti maston alapään 
helassa (mennäkseen minimipainoon). 

Gordon lngate oli ostanut amerikkalaisen Glen Fosterin 
90-luvun parhaan veneen My Shoutin ja pllljehti sillä tääl
lä Kielissa. Vanha vene Addam-Addam oli myyty Kiena
selle,joten vene matkasi täällki takaisin synnyinseuduillcen 
Suomeen. Gordon in gasti James ol i leikannut veneen iso
purjeen mastoliikin kaaren pienemmäksi, ja se voitti vi isi 
viimeistä kilpai lua. Radiosta sa i seuraavana pä ivänä kuul
la, kuka oli Kieler Wochen kaikk ien aikojen vanhin voitta
ja: Gordon W. lngate, 75 vuotta. Chaje 2:n mastohaverin 
johdosta Chaje 3:n oli paras klassikko, mutta ei sii tä aina
kaan järjesUijillä ollut mitään hajua. Seuraavana iltana ol
tiin laivassa,joka lähti Lyypekistä kohti Helsinkiä. 
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Saksan 5.5m laivasto kasvaa 

S ingoran omistaja Hans Köstner on onnellinen hankittuaan 
tämän veneen Suomesta. Singoran kipparilla olikin hyvä 

resepti näin alkajaisiksi kun hän oli purjehtinut veneellään sen 
ensimmäisen kilpailunsa. "Me iloitsemmc, että olemme muka
na täällä ja yksinkertaisesti haluamme vain purjehtia hyvin", 
sanoo Flensburgcr Scgelclubin Hans Köstcr. IIansin työ laki 
miehenä nyky~i~in on Berlii11issä Saksassa löytyy nykyään ak
tiivisia veneitä kuin 60-luvun malliin. Moderneja veneit~i on 
hankittu myös Sveitsistä kuten Marc Langin suunnittelema 
1990 raketmettu Julia, joka on saman suunnitte
lijan kuin Magellan. Molemmissa on muuten eri
koiset tiikkikannet. Klassikkojak.in on ilmaantu
nut kätköistä. Web ja C'haje 2 ovat ennestään tutut. 
Lisäksi löytyy 'so ling' .Jan H. Lingen suunnitte
lema Struten (2). Veneen omistaa oikea yachts
man Jens Cornclsen. Hän on ammatiltaan yacht 
consultant ja on tottunut hoitamaan todella suuria 
veneen rakennus tai kunnostusprojekteja. llän on 
myös oleskellut ammattinsa takia paljon Suomes
sa Piatarsaaressa valvomassa Swanien rakenta
mista saksalaisi lle ja muunmaalaisille asiakkai l
leen. Niinpä Struten on entisöity vi imeisen päälle 
ikiiän kuin käyntikortihi hiinen edustamalleen 
ammatilleen. jossa laadusta ei tingitä. Ensi vai
heessa 1963 rakennetun Stnttenin pohja korjat
tiin, kaikki laudat ja omiipuut vaihdettiin. Toi
sessa vaiheessa tehtiin uusi tiikkikansi. Strutcnin 
kotisatama on Elbc joella G likkstadtissa ja pursi
seura on Segler-Vcrcinigung Altona-Oevelgoen
nc. Elbe joella viihtyy myös Nele. joka ei kui
tenkaan ollut täällä. Sen omistaa maineikkaan 
saksalaisen purjehtijan llerbert Schollin gasti 
Hans Baars-Lindncr. Vcnc on vanha ja vuodelta 
1954. Se oli jonkin aikaan Bodenseellä, jossa se 
perusteellisesti kotjaltiin. Laudoituksen pinnasta 
höylättiin pois melkoisesti. Sen jälkeen tehtiin 
epoksikäsittely ja päälle liimattiin 5 millin layeri 
mahonk.ia ikään kuin ulkolaudoituksen mukai
sesti. Rakenne on meille aika erikoinen ja monet 
ihmellelec, että kestääkö liimaus pitkään. Raken
teena se on vahva, mutta kuten tiedämme la
minointitekni ikka ei varsinaisesti kevennä puu
runkoja vaan tapahtuukin päinvastoin vene sää 
hieman lisäpainoa. 

Chaje2, 

Bronian. Sehollin ohella kuuluisa saksalainen putjehtija oli 
Rudolf HarmstoriT. Hänenkin vanha veneensä oli tä~illä, nimit
täin Suomen lipun aliaja vene on Remi eli entinen Siinnsehien 
(saksan murrerta tarkoittaa auringonpaistetta). Tämänkin ve
neen vaiheet on selvitetty. Olimme pitkään luulleet, ellä vene 
oli mukana Tokion olympialaisissa, mutta näin ei ollutkaan. 
Kisoissa oll ut vene oli nimeltään Subbnboana (G-1 2) eli suo
meksi "soppaluu", hyvin erikoinen veneen nimi ja venettä 
purjehti si lloin Eckart Wagner eikä Harmstorff kuten olimme 

Kaksi klassikkoa on peräisin DDR:n puolelta 
alun perin aivan kuten Jochen Sehiimatmkin. Ve
neet Aero ja Willy Lchmann on molemmat tehty 
1968 viimeisinä klassikkoina Saksassa. /\ero on 

luulleet. Veneen alkuperäinen numerokin on nyt 
selvä eli se on G-13. Harmstorff oli mukana vii
meisissä 5.5-metristen Olympiakisoissa 1\eapul
cossa ja sijoittui neljänneksi. Kienasten omista
ma lla Siinnsehienillä llarmstorff pii•:i~isi hyvin. 
1965 Napolin MM-kilpailussa hän oli neljäs ja 
vuoden 1966 Mm-kilpailuissa Kööpenhaminassa 
hopealla. Saksaan on pesiytynyt useita entisiä 
suomalaisveneitä. Täälläkin mukana ollut ja Kul
lapokaalista purjehtinut vene Knoek Out on van
ha Dodo, jonka Henrik Dahlman teetti Bahaman 
kisoja varten 1992. Joukosta löytyy edelleen yksi 
mahongista kylmälaminoitu helmi Weckend V. Se 
on Australian kuuluisimman suunnittelijan Ben 
Lexeenin suunnittelema vuonna 1982. Vene on 
yhden maailman etevimmän puuvenerakentajan 
svcitsi!Hisen Herman Eggerin rakentama. Noina 
80-luvun vuosina Lexcen kehitteli venettä, josta 
tu li prototyypin malli amerikkalaisen Melgcs Bo
at Worksin rakentamalle ensimmäiselle lujitemuo
viselle sarjatuotantoveneelle, josta sarjasta vii
meinen oli suomalainen Dodo. Näitä sarjavencitä, 
joita karakterisoi viistot 'sweep baek' kölit tehtiin 
vuosina 1985-92 kaiken kaikkiaan23 kappaletta. 
Saksaan on muodostumassa voimakas 5.5 metrin 
veneiden keskittymä ja rekisterissä tai Saksan 
maaperällä on tällä hetkellä noin 26 venettä eli 
suunnilleen saman vctTan kuin meillä täällä. Vii
meisin hankinta Saksaan viime vuoden lopulla oli 
Candida 3, Dodotoon (.loker 8) sisarvene. Can
didan uusi omistaja on Jens Cornelscn. Englanti
laiset ovat myyneet mole111111at modernit veneen
sä ulkomaille (loisen Salamander 5 Hollantiin) 
ja jatkossa olemme ilman englantilaisia MM-kil
pailuissa. Vai löytyykö Englannista yhtään klas
sikkoa? Kun katsoo Freundeskreis Klassiselle 
Yachten kotisivulta Saksan metriluokkien venere
kisteriä on aika hämmUstynyt. Sieltä löytyy joka Holger, Kaj ja Dirk Manna, 

Struten. 
lähtöön seuraavasti: 12-metrisiä 7 kpl, 1 0-metri

siä 1 kpl, 9-metrisiä 1 kpl, 8-metrisiä 19 kpl, 7-metrisiU 3 kpl, 
6 metrisiä 48 kpl, 5-metrisiä 1 kpl ja Int. 5-metrisiii II kpl. 
Ehkäpä koko maailman hienoin puisten metriklassikkojen lai
vasto. lle menevät Suomen ohi reippaasti kun isoja veneitä on 
niin paljon. Veneet voidaan muullaa painojensa eli tilavuutensa 
suhteessa lukumääriksi ja voidaan todeta, että 7 kpl 12-metri
si~i vastaa 48 6m ja 92 5.5m venettä. Koko laivasto muutettuna 
6-metrisiksi on 168 venettä ja vastaavasti 5.5-metrisiksi 319 
venettä. Kysymys on todella isosta määrästä veneitä. 

rakenneltu hyvin kapeista melkein rimamaisisbt alle 50 milliä 
leveistä laudoista. Molemmat veneet ovat modifioituja ja va
rustettuja erillisellä peräsimellä. Aeron köli takakulma oli rei
lusti pyöristetty ja siitä tlmtui olevan haittaa ainakin teori
oiden mukaan. ilmeisesti DDR:n hovivenesuunnittelija Willy 
Lehmann sumu1itteli molemmat veneet. Saksasta löytyy Bo
denseeltä ptujehduskunnossa Helsingin Olympialaisten prons
simitalivene ITojwa, joka esiintyy toisaa lla liiss~i lehdessä. Ai
kanaan !Ierberl Seholl osti veneen Ruotsista ja purjehti sill~i 

50-lu\ ulla ennen kuin hankki ensin Mecht i ldin ja maineikkaan 
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Jari Kuusisto 

suomalaisia venesuunnittelijoita viilosluokassa 

1. L-2, Barbro (1936) 
2. Giista Kynrzelfin Sllwmitte/emat 
D-10. Carola (1937) ja L-29, Diana 
{1948) 
3. Jarl Lindb/o min Una, L-12 (1938) 
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J. 

2. 

3. 

K un k. ansainvälinen Sm-mitta
sääntö esiteltiin ja hyväksyt

tiin Union de Societcs Nautique 
Francaisen aloittesta 1929, se he
rätti nopeasti laajasti kiinnostusta 
etenkin pohjoismaissa. Uuteen ve
neluokkaan kohdistettiin suuria 
odotuksia kuutosten haastajana, 
ja jo muissa venluokissa kannuk
sensa hankkineet suunnittel Uat ja 
putjehtijat lähtivät toteuttamaan 
hanketta konkreettisella tasolla. 
Suunnittelussa alkuvaihetta lei
masivat kuutosista ja kuulaspur
jehtijoilta saadut vaikutteet -
JO-luvun veneitä voikin hyvällä 
syyllä luonnehtia "pieniksi kuu
tosiksi". Kuitenkin kasvavassa 
määrin, varsinkin Ruotsissa, uusi 
sääntö alkoi kiinnostaa myös nuo
ria suunnittelijoita, jotka toteutti
vat varsin e1ilaisia innovaatioita ja 
konstruktioita löyhäksi luonneh
ditun mittasäännön puitteissa. 

Suunnittelijoiden merkitys oli 
30- ja 40-lukujen pmjehduskult
tuurissa varsin suuri. He eiv~it 

olleet ainoastaan piilounmeena 
suunnittelupöytiensä taakse, vaan 
olivat myös varsin merkittäviä te
kijöitä pUljehduskulthmrin kehit
täjinä ja osallistuivat aktiivisesti 
myös kilpailuihin suunnittelemil
laan veneillä. 

Vaikka suunnittelijan ensisijai
sena pyrkimyksenä oli tietenkin 
luoda mahdollisimman nopea ja 
kilpailukykyinen vene, se on kui
tenkin vain osa totuudesta. Veneet 
olivat aina yhdistelmä suunnit
telijansa, veistämönsä ja ti laa
jansa mieltymyksiä, joissa ilme
nee myös erilaisia esteettisiä ja 
varsin käytännöll isiäkin pyrki
myksiä. On myös muistettava, että 
varsinkin loppuvaiheessaan viito
nen oli luokka, jonka suunnitte
lussa otettiin suuriakin riskejä ja 
tehtiin etilaisia kokeiluja - näin 
etenkin Ruotsissa. Suomessa ei 
useinkaan menty näin pitkä lle ja 
varsinkin sota oli tekijä, joka Ja
mautti suuri1runan innostuksen uu
siin, kokeellisiin konstruktioihin. 

Suomalaisista venesuwmittel i
joista käsittelen laajemmin neljää, 

jotka kaikki ovat suunnitelleet use
ampia veneitä. Näiden neljän herran 
lisäksi viitosia ovat suomessa piir
täneet Hans Roberts, Birger Slolle 
ja Nils Björk. 

Jarl Lindblom, joka oli koulutuk
seltaan insinööri. oli yksi keskei
simpiä halunoja uuden veneluokan 
menestykselle Suomessa. Lindblom 
oli Turun venevcistämöllä suwuli
tel lut lukuisia eri laisia moottori- ja 
pllljeveneitä ja oli ollut jo aiemmin 
kiinnoshtnut uusien luokkien kehit
tämisestä - esimerkiksi 1933 tämii 
esitteli junioreille tarkoitetun kym
menen neliöisen kilpaveneen, jota 
kutsuttiin nimellä ''pojkbåt". Liu
blomin merkitys suomalaiselle ve
nesuunnittelulle ja varsinkin Turun 
veneveistärnölle on huomattava. 

Myös viitosissa Lindblom oli 
ehmenässä. Vuonna 1936 hän suun
nitteli Nils Björkille ensimmäisen 
vii tosen, Najadenin ( cnt.L-1 ). Björ
kinja Lindblomin kokemuksicn pe
rusteella vuonna 1937 rakennettiin 
uusi vene, Signe (L-9), joka oli 
Lindblomin ja Björkin yhteinen -
tätä em1en Björk oli suunnitellut 
Birgitan (L-4) - molemmat veneet 
rakennettiin Pahaniemen 
vencvcistämöl lä. Linblom oli myös 
varsin akti ivinen purjehtija ja hän 
keräsi ympärilleen viitospurjehduk
seen ryhmän huippupurjehtijoita. 
K.G.Källstrom "pohjolan paras keu
lagasti", kuten luonnehdinta kuului, 
Walter Kjellberg, Kurt Källström 
ja Åke Andree olivat huippunimiä, 
joiden kanssa Lindblom hankki ko
kemuksia veneistään. Vuonna 1938 
Liublom rake1mutti ensi mmäisen 
kokonaan itselleen suunnitteleman
sa veneen, Linan (L-12), jota pide
täänkin hänen menestyksekkäimpä
nään. 

Lindblomin kokeilunhalusta ker
too myös, että hän tarttui Ruotsista 
h1llecseen Arvid Laurin in aloittee
seen ja suunnittel i sa1jan rufntlt uja 
vii tosia, jotka rakennettiin vuonna 
1941. Lindblom oli myös ainoa 
suomessa, joka kokeili varsin ra
dikaaleja ratkaisuja myöhemmissä 
vi itosissaan, esimerkiksi eväköliä 



- tämä huipentui viimeisessä suomes
sa rakennetussa viitosessa, Lindassa 
(nyk.L-27), joka rakennettiin Laiva
teollisuuden telakalla ristiin laminoi
malla, ilman kaaria. Kaiken kaikkiaan 
Lindblom suunnitteli kymmenen vii
tosia. 

Gösta Kyntzell (1882-196 1) kuu luu 
myös suomalaisen venesuunnittelun 
suuriin nimiin. Kyntzell, joka suun
nitteli elinaikanaan veneitä ka ikkiin 
suomalaisiin metTi luokkiin oli muka
na satojen veneidenrakennuttamisessa 
ja smumillelussaja oli esimerkiksi mu
kana pohjoismaisen kansanveneen al
kuvaiheissa. Ensimmäisen kuutosensa 
hän suunnitteli jo parikymmentä vuot
ta ennen viitosten 

olemassaoloa. Suurin osa Kyntzel
lin veneistä on rakennettu Porvoossa, 
Wileniuksen vem:veistämöllä. Kynt
zell aloittikin uransa suomessa vuonna 
1 91 l Porvoon vencveistämön teknise
nä johtajana. 

Kyntzell oli myös akti ivinen pur
jehtija, jonka itselleen suunnittelemat 
veneet kantoivat kaikki nimeä lnga
Lill. Näitä veneitä oli kaiken kaikki
aan 46! Myös viitosissa on yksi tällai
nen Kyntzell-vene, Tnga-Lill XX.Vlll 
(L-13). Kyntzell suunnitteli lnga-Lillin 
lisäksi kaksi viitosta, Carolan (L-10) 

ja Dianan (L-29). Varsinkin Diana ol i 
tietyllä tavalla varsin merkityksellinen 
vene. Vaikka viitosten aika alkoi sen 
valmistuessa 1948 olla ohitse, se edusti 
laajemmassa merkityksessä purjehdus
kulttuurin elpymistä sodanjä lkeisessä 
Suomessa . 

Kyntzellin veneet eivät olleet sa
malla tavalla äärimmäisen kokeellisia, 
kuin esimerk iksi Lindblominmyöhem
mät konstruktiot. Hänen periaatteensa 
suunnittelussa oli: "mikä on kaunista, 
se on myös nopeaa". Kyntzcllin viito
set ovatkin varsin sulavalinjaisia ja ne 
kaikki ovat myös osoittautuneet me
nestyksckkäiksi ki lparadoi lla. 

Gunnar L. Stenbäck (1880-1947) 
tunnetaan pwjehtUapiireissä varmas
tikin parhaiten haiveneen suunnitteli
j ana. Myös hän oli suunn ittelijana jo 
varsin tunnettu. ennen ensimmäistä vii
tosiaan hänen piirustuspöyclältään oli 
esimerkiksi ennen ensimmäistä viitos
ta, Barbrota (L-2), lähtöisin kahdek
san kuutosta. Barbronjälkeen Stenbäck 
suum1itteli NJK:n arpajaisveneen, Ghi
tan (L-5). Kaikkiaan Gunnar Stenbäck 
ehti suum1itella viisi kappaletta viito
sia, näistä vain kaksi on edelleen suo
messa. 

Myös Stenbäck osallistui usein ki l
pailuihin suunnittelemillaan viitosilla. 

Jouko Lindgren Oy 

Vaikka hän ei summitellutkaan itsel
leen omaa venettä, hän kilpaili mm. 
int 5m cupissa omilla luomuksillaan. 
Stenbäckin tiedetäänkin usein painot
taneen, kuinka varsinkin kansainväli
siin regattoihin tulisi osallistua mi llä 
tahansa veneellä - ei välthimättä omal
laan. 

Ki lpailemisen ja suunnittelutyön li
säksi Stenbäck muistetaan myös var
sinaktiivisesta toiminnastaan NJK:ssa, 
purjehtij ali itossa ja Suomen edustaja
na Skand inaavisen pwjehtijaliiton hal
lituksessa. Monet eri lähteet painot
tavat hänen merkitystään suomalaisen 
pmjehduskulttuurin kehittäjänä. 

Einar Olofsson (1886-1955) työs
kenteli piirtäjänä Maskin och bro
yrityksessä. Hän oli piirtänyt monia 
kuutosia jo ensimmäisen kansainväli
sen säännön mukaan. Viimeisen kuu
tosensa hän piirsi vuonna 1934, mutta 
palasi kansainväliseen sääntöön vuon
na 194 1, jonka aikana hän suum1itteli 
neljä viitosta (L-14- L-17). Nuo neljä 
venettä rakennettiin samana vuonna 
Forsströmin venetelakalla Helsingissä 
ja ne ovat mitoiltaan lähes identtisiä. 
Näistäkin veneistä kolme on nykyään 
Ruotsissa, vain Aloha (L-17), on edel
leen Suomessa - sekin saan·oksissa 
sisävesialueella. 

Kaikki veneen korjauksesta ja kunnostuksesta 
Lasikuitu- ja puutyöt 

Pinnoitustyöt 
Telakointi ja talvisäilytys 

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

fax (09) 6222 652 

FINNBOtiT ~jäsen 
laawjiirjestelmii ISO 9002 

Vuosien kokemuksella pidiimnu! huolta 1·eneestiisi 
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Kilpailukesä 2001 näytti ennakkotietojen valossa mielenkiintoiselta. Edellisen talven aikana Arneta oli vaihtanut 
omistajaa ja Wireen remontti alkoi olla loppusuoralla. Mariana oli saanut uuden pohjalaudoituksen, kun taas 
Alibaba II olisi pohjaremontin vuoksi sivussa koko kesän. Hangon PM-kisojen eteen oli tehty paljon työtä, joka 
alkoi kantaa hedelmää. Alustavien tietojen perusteella Ruotsista oli tulossa 5 venettä ja Suomesta yli 15, joten 
luvassa oli tasokas maaottelu. Kisakauden loppuhuipennus olisi lokakuussa MM-kisat Porto Finossa, Italiassa, 
jotka kuitenkin myöhemmin peruttiin terroristiuhan vuoksi. 

Kuuloskesä 
V ausi aloitettiin HSS:n jäJjestä
...1:\...mällä Biomct Cupilla. Aikainen 
ajankohta luultavasti karsi osal listuja
määrää, ja mukana kesän avauskisassa 
oli vain kahdeksan venettä. Lauantai
na purjehdittiin kevyessä tuulessa kol
me lähtöä ja suunnuntaina ei sitten 
olleenkaan tuulimittarin näyttäessä yli 
12 m/s. Cupin voitti selvästi Toy, toi
sena Klara Stjäma ja kolmantena Off 
Course. Antinea oli talven aikana löytä
nyt uuden mastotrimmin ansiosta hyvän 
kryssivauhdin ja Kaj Öströmin käsissä 
Arnetakin suoriutui tul ikokeestaan mal
likkaasti. Kiitämme kisan spons01ia 
BiomctMerck Finland Oy:tä. 

Helsinki Classic Regatta 
Helsingin regatassa sääolosuhteet jat
koivat siitä, mihin Biomet Cupissa 
lopetettiin. Nyt kuitenkin lähdettiin ra
dalle navakassa tuulessa. Ensi mmäi
sen lähdön ai kana tuuli ku itenkin vielä 
nousi ja osa veneistä jätti leikin sik
seen. Sunmmtaina tuuli kevyenunin, 
3-5 m/s, mikä tuntui aivan luksukselta 
edellisen päivän "survival gameen" vcr
ratuna. Toy jatkoi ylivertaisia esityksi
ään perässään Mariana ja kolmantena 
Klara Stjäma. Boree 11 väläytteli aika 
ajoin hyvää venevauhtiaan, mutta tur
han ahne ylämerkin kie1to ja varaslähtö 
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poikivat kaksi diskausta, jotka tipulti
vat Boreen lopulta sijalle 9. 

Andö Cup 
Osana Kommodorin pokaalia pur
jehdittiin noin 40 mpk matkakisa 
Helsingistä Andön saareen. HSS oli 
ystäväll isesti tarjonnut kuutosi IIe yösi
jaksi saaren suojaisen sataman ja sau
nan. Matkakisaan osallistui 10 venettä, 
ja lainaten Antsu Kairamon sanoja: 
"Fresh wind, nice sunsbine, Caribbean 
conditions, about 1000 tacks ... ". Ki
san ykkösenä Off Course, kakkonen 
Toy ja kolmantena Sih~ne UI. Mielen
kiintoisen ja pitkän jälki keskustelun 
jälkeen veneet valuivat keskiviikon ja 
torstain aikana Hankoon. 

Hanko Regatta 
Perinteinen regatta ja Hanko parhai
millaan. Sääolosuhteet erinomaiset ja 
osallistujia jopa 18 venettä - pari vie
rasta ulkomailta ja Anjak.in nähtiin kil
paradalla pitkästä aikaa. 

Ensimmäisessä lähdössä tuuli oli 
erittäin kevyttä (0- 3 m/s) ja rataa 
lyhcnneltiin. Hasse Schröderin (lue 
Pyhä Henki) avustuksella Kairamon 
veljekset ottivat lähtövoiton, samalla 
katkaisten kakkoseksi tulleen Toyn 
alkukauden kestäneen voittoputken. 

Seuraavana päivänä Marianajatkoi var
maa menoaan ennen Silene III:a. Kol
manneksi selviytyi hiuksia nostattavan 
slööritaistelun jälkeen Elinore heti pe
rässään Klara Stjärna. 

Hyvin nukutun yön jälkeen kaikki 
venekunnat uhkuivat voitontahtoa. Tä
mä yblataus purkautui lähtölinjalla tur
hana ahneutena. Tulos; kaksi yleistä 
takaisinkutsua, kun puolet tleetistä oli 
yli linjan. Nämä sekoittivat lautakun
nan pasmat, ja teimme varoiksi vielä 
yhden kunniakierroksen lähtöveneen 
ympäri. Lopulta lähtö onnistui . .Rail i 
nappasi unelmastartin veneeltä ja pur
jehti järkevästi johtaen kisaa lähdöstä 
maaliin. 

Kevyissä tuulissa varmasti purjehti
nut Mariana näytti muille esimerkkiä 
ja voitti regatan sarjalla ( l-1-3), jättä
en Toyn kakkoseksi. Kolmanneksi sel
viytyi Silene IJI ja neljänneksi Raili. 

Pohjoismaiden Mestaruus 
Tavoitteeksi oli asetettu vähintään vi i
den ulkomaalaisen mukaan saaminen 
PM-kisoihin. Ruotsista oli vielä loppu
talvesta tulossa neljä venettä mukaan 
kilpailuihin, joten yhdessä Hans Oenin 
Elisabeth X:n (NOR-80) kanssa ti lan
ne näytti hyvältä. Lopputulos oli kui
tenkin vaatimaton yksi vene Ruotsista 



(Fågcl B lä) ja yksi vene Notjasta/Jenkeistä (Elisabeth X). Kwmia 
kuitenkin hei lle osa ll istumisesta. 

Tlmoittauteita veneitä 14, mutta Inna ei päässyt pwjehtimaan 
yhtään lähtöä Regatassa haljen.neen parrasjäykkääjän vuoksi. Yl
lättävien työkiiJ·eiden vuoksi Toyn pinnamies Eero Lehtinen joutui 
luovuttamaan paikkansa hallitsevalleMaailman-ja Euroopamnes
tarille Henrik Tenströmille Alibaba ll:sta. 

Ensimäisessä lähdössä tuulta oli noin 6 m/s ja Toy otti taas 
oman paikkansa kätjessä. Seuraavassa lähdössä tuulta oli aavistus 
enemmän ja amerikkalais-notjalainen Elisabeth X csilleli ylivoi
maista kryssivauhtiaan ottaen helpon voiton ennen Toyta. 

Tilalla rantamakasiinissa pidetyssä grillijuhlassa ruoka maistui 
ja Havistran sponsoroima viini virtasi. Musiikista vastasi Toxie 
Twins, joka ei kuitenkaan e1makko-odotuksista huolimatta soitta
nut yhtään kappaletta Grateful Deadia. 

Seuraavana päivänä aamu aukeni aurinkoisena ja tuulisena 
(10- 12rn.ls). Toy jatkoi varmoja olleitaan Elisabethin ottaessa va
raslähdön. Ruotsalaisvene Fågel Blå pätjäsi kovenevassa tuulessa 
hyvin, kryssien pienellä fokalla 5 astetta y lemmäs kuin kylje llään 
makaavat suomalaiset. Neljännessä lähdössä vahingosta vi isastu
nut Elisabeth starttasi vmman päälle ja pwjehti voi toon, vaikka 
isoputjccn ala liikki o li revennyt ja k01jattu erikoisesti roudarin 
tcipi llä. Märän ja raskaan päivän päätteeksi oli mukavaa päästä 
saunaan parantelemaan kipeytyJ1eita lihaksia. 

Vi imeisenä päivänä radalle lähdettäessä vielä neljällä venekun
nalla o li hyvät mahdollisuudet voittoon. Jos päivän molemmat 
lähdöt saataisiin pllljehdituksi, voittaja voisi olla Toy, Mariana, 
Elisabeth tai OffCourse. Neljännellä sijalle olevalle OffCourselle 
näytti päivä lupaavalta, kun tuulta o li luvattu 12 m/s. Ennuste kävi 
toteen, ja Off Course johti viidettä lähtöä, kun storan fallin pleis
saus petti. Vene suuntasi rantaan, ja jos se ehtisi takaisin päivän 
seuraavaan lähtöön, niin peli olisi vielä auki. Elisabeth purjehti 
lähtövoittoon perässään Toy ja Mariana. Lähdön viimeisellä lens
sillä tuulta a lkoi olla puuskissa 15 m/s ja meri oli muuttunut to
della kuoppaiseksi. 

Kilpailulautakunta teki vaikean mutta oikean päätöksen. Vii
meistä lähtöä ei pwjehdittaisi, joten Pohjoismaiden mestaruus oli 
ratkennut. Kaikki viisi pwjehdittua lähtöä laskettiin mukaan. 

PM-kullan vei hienosti pwjehtinut Toy. Hopeaa Maiianalle, jo
ka voitti merellä vain kerran kolmanneksi tulleen Elisabethin. Off 
Coursen oli tyytyminen katkeraan neljänteen sijaan, ja viidennek
s i nousi tasaisesti pu1jehtinut fågel Blå. 

Päätösjuhlan jatkoilla ja Klara Stjärnan poikien lau lun hiipu
essa aamut1lnneilla lähdimme haikein mielin kesätauolle odotta
maan seuraavia kisoja. Lopuksi vielä suuri kiitos pääsponsorille 
Novo Groupille ja kaikille PM-sponsoreille sekä myös kisajäJjes
täjälle HSF:lle. 

Luokkamestaruuskisat 
Elokuun puolenv~i l in jälkeen palattiin taas asiaan luokkamesta
ruuskisojen merkeissä. Jätjestäjän~i toimi N.JK j a rata-alue oli Iso
saaren ja Santiksen välissä. Vaihtelevia olosuhteita oli taas tatjolla 
13 osallistujalle. 

Lauantaina tuuli puhalsi 10 m/s (3 lähtöä). Tuulen iltapäivän 
mittaan yltyessä hilpeyttä aiheutti toisen lähdön stmtti. Maaliin 
tulleet veneet a lkoivat vaihtaa keulille pienempää genuaa. Arneta 
purjehti maaliin viimeisenä veneenä, ja lautakllnta ampui y llät
täen uuden lähdön lähes välittömästi tämän jälkeen. Varsinaisen 
startin pamahtaessa muutama vene vie lä slööraili lähtöalueella il
man genuaa. 

-l 
ti!~m 
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Mariana pUL:jehti taas voitokkaasti, ja kakkoseksi pUijehti lähdöstä 
myöhästynyt Toy. 

Kovassa tuulessa manööverien tärkeys korostuu. Pienikin virhe kos
tautuu, j a niinpä päivän aikana nähtiin useita revenneitä purjeita. Kol
mmmessa lähdössä Off Course pUJjehti hienosti kakkoseksi, vaikka se 
ajoi kaikki lenssit ilman spinaakkcria. Vasta viimeisellä Jenssillä se joutui 
päästämään Marianan ohitseen voitoon. Kolmantena maali in ilman keu
lapurjett:a saapui Toy. Keulamies Halonen oli kuin kärpänen hämähäkin
seitissä yrittäessään pitää kaikki purjeet ja puomit ja köydet sekä itsensä 
keulakannella, kun muut neljä istuivat tuppisuina ja katselivat eri suuntiin 
-onni onnettomuudessa oli eritäin lyhyt viimeinen kryssi. 

Sunnuntaina oli siuen kevyen tuulen vuoro (3 lähtöä). LM-kisoissa 
kärkikamppailu käytiin kahden veneen välillä, Mariananja Toyn. Yhden 
pisteen erolla voittajaksi selvisi Mariana ja Toy oli kakkonen. Silene HI:n 
kolmossija oli myös aika selvä, mutta tuloslistassa seuraavat kuusi venet
tä olivat kaikki vain viiden pisteen sisällä. 

Mat·iana sai myös ensimmäiscnii kutosena merkinnän NJK:n "lahjoit
tamaan" Kommodori Nikolai Sinebrychoffin haastepokaaliin. Ensi vuon
na Mariana joutuu puolustamaan pokaalia ensi kesän LM-kisojcn ykköstä 
ja kakkosta vastaan purjehdittavassa haasteskabassa. Kisojen aikana jär
jestetyn grillijuhlanjuornat ja daily first -palkinnot tmjosi pääsponsori Si
nebrychoff, joista suurkiitokset 

Musto Regatta 
Kilpa il ukauden päätti perinteinen Musto Classic Regatta, joka pllljeh
dittiin Kruunuvuorenseläilä. Tänä vuonna jätjestäjät olivat selvästi huo
mioineet csim. kuutosten antamaa palautetta radan turvallisuudesta ja 
ratajä1jestclyt olivat hyvät. Vaihtelevissa olosuhteissa suhteellisen lyhyel
lä, spinnupakkaajan ihanne-radalla kilpaili 10 kuutosta paremmuudesta. 
Voiton vei Toy, kakkosena Oft' Course ja kolmantena Mariana. 

Finnish Classic Aanking 2001 ja Kommodorin pokaali 
Kauden rankingkisan voiton vei Toy (FIN-44), toisena Mariana 

(FlN-38) ja kolmantena Klara Stjärna (FlN-21). Konm1odorin Pokaalin 
vei myöskin Toy. Pokaalin pistelaskussa huomioidaan Helsinki Regatan 
1. ja 3. lähdöt, Hanko Regatan 1. ja 3. lähdöt sekä Andöcup-matkakilpai
lu. 

Yhteenvetona 
Kesä 200 1 ki lpailukausi lienee ollut suhteellisen onnistunut vaikkakin 
osallistujamäärät jäivät osittain suunnitelhw pienemmiksi. Alibaba II oli 
telakalla koko kesän ja vasta ensi kautena 1 ienee lisäystä tulossa kun nä
emme taas radoilla. Wiren, Anjan ja Fridolinin sekä mahdollisesti myös 
Caressenja lanin. Päätoivoiteon EM-k isat Kööpenhaminassa, jonka eteen 
tehdään kovasti töitä. Tavoite on saada mukaan kisoihin useita suoma
laisia veneitä. Tulevan kauden kilpailukalenteri on myös pitkälti lyöty 
lukkoon ja löytyy 6mR-liiton kotisivuilta (www.6mR.fi). PM-kisoja tar
kastellaan vielä liiton toimesta, vuoro lienee olevan ruotsalaisilla (Sand
hamn?). 

Verisen ja kovan kilpailutoiminnan balsamiksi vaaditaan myös sosiaa
lista toimintaa. Rabbe Kihlmanin ystävällinen ja jopa perinteinen kutsu 
kutospmjehtijoille Getskäriin Helsink i - Hanko matkakisan aikana tule
vana kesänä otettiin kiitollisuudella vastaan. Ha ll itus miettii myös kuu
meisesti mitä ensi kauden aftersail-tapahtumia saadaan aikaan. Tlman 
sponsoreita olisimme tuskin saaneet viime kaudellakaan pippaloita ai
kaan, joten vielä kerran suurkiitokset kaikille kesän sponsoreille. Ensi ke
sänä on kulunut 50 vuotta siitä kun Olympialaiset jätjcstettiin Helsingissä 
ja kutoset olivat vi imeistä kertaa mukana kilpailemassa kisoissa. Tulevan 
kesän kilpailutoiminnassa pyrimme huomioimaan ja kunnioittamaan tä
tä. 



JE_s RSLCOM 
RSL COM FlN.LAND 

Yritysten teleliikennepalvelujen kokonaisratkaisuihin 
erikoistuneena operaattorina RSL COM Finland Oy 
räätälöi yrityksellesi toivomuksienne ja tarpeitenne mukaiset 
viestintäratkaisut Olemme erikoistuneet erityisesti puhe- ja 
dataliittymien rakentamiseen sekä niihin liittyvien palvelujen 
tarjoamiseen Helsingin, Tampereen ja Turun talousalueilla. 

Teemme jatkuvaa kehitystyötä kuuntelemalla asiakkaitamme 
ja seuraamalla markkinoita yhdessä asiantuntevien 
yhteistyökumppaneidemme kanssa löytääksemme 
asiakkaillemme ne parhaimmat, innovatiivisimmat ja 
luotettavimmat viestintäratkaisut 

Asiantuntevien myyntineuvottelijoidemme avulla löydät 
kattavasta tuotevalikoimastamme yrityksellesi parhaiten 
soveltuvat puhe-, data-, Internet ja mobiilipalvelut sekä 
puhelinvaihteet Unohtamatta laajakaistayhteyksiä. 

o Edulliset koti- ja ulkomaan-
puhelut 

o Puhelukortit 
o Yritysten pa l vel unumerot 
o Yritysten vaihteet (VoiP ja 

PaBX) ja vaihteenho itopalvelut 
o GSM-Iiittymät yr ityskäyttäjille 
o Mobile Desktop -Etätoimisto 
o MultiMail-vastaajapalvelu 
o Vip Net Pro SDSL-I iittymät 
o HDSL-Iiittymät 
o Soittosarjapalvelut 
o Siirto- ja kuiluyhteydet 
o Laitetilojen vuokraukset 
o Kuiluverkon rakennuspalvelut 

operaattoreille ja suuryrityksille 

Tutustu tuotevalikoimaamme tar
kemmin osoitteessa www.rslcom .fi 
tai soita ystävälliseen asiakas
palveluumme puh. 0800-55 996. 

RSL COM Finland Oy Call Center: 0800-55 996 tai asiakaspalvelu@rslcom.fi 

Suomen 6mR-liitto kiittää tukijoitilan kuluneesta 

kaudesta. Onnea ja menestystä vuodelle 2002. 
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Klassikkojen muistoksi 

H ollann issa paloi poroksi 7.2.2002 
seitsemän viisviitosta. Menetys 

oli huomattava ja valitettava, sillä 
uniikkit klassikot ovat lopullisesti hä
vinneet ja poistuneet keskuudestam
me. Vanhat puuveneet muodostavat 
korvaamattoman ku ltturiperinnön,jos
sa yhtyvät aikakauden parasta osaa
mista veneensuunnitteklun ja rakenta
misen alalla ja tietenkin myös venee
seen liittyviä mu istoja ja unohtumat
tomia huippupwjehtijoittcn suorituk
sia olympialaisissa ja arvokisoissa. 

Varmasti tapahtuma nostattaa kysy
myksen klassikoista ja repi i koista. 
Uudisrakenteita ei tehdä enää puusta, 
mutta poistuneitten veneitten tilalle 
on monessa maassa tehty uusvanhoja 
veneitä alkuperäisillä piirustuksilla 
ja työmenetclmi llä. Suomessakin 
ollaan käyty keskutcluja alkuperäi
sistä veneistä muutam issa luokkalii
toissa varsin kiihkein äänenpainoin. 
Suomen 5 .Sm-luokan puheenjohtaja 
Matti Muoniovaara on kerönnyt tiedot 
seuraavista palancista veneistä hollan
tilaisten ystäviensä avustuksella. 

NEO 2 Papilio 1965-2002 
Designer: Alfred Edward Luders Jr., 
bui lder: Chantiers Poitier, Meilen 

Origina l name was Nisse 2 and 
number Z-67. Other names Bacoun i 4, 
Bacouni, and Papillon. This boat rep
resents a very goocl example ofLuders 
design from rhe 60s. Tt has a typical 
smooth Luders eounter. The new 
teak deck was made in the Nether
lands. Under thc name Papilio NED-2, 
belmed by J. van Staveren, this boat 
won the Classic World Championship 
in Muiden 1996. 
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NEO 6 LaPerle 1962-2002 
Designer: C. Raymond Hunt, builder: 
M. Corsier Port 

Original name was Artemis IV 
Z-50 and owner Willy Pieper. Other 
namcs Point-Au-Vent 6, La Diala ancl 
V.S.O.P. This boat has many has many 
sister boats. [l is a Hunt design. Hunt 
dcsignccl four basic versions cluring 
his earccr. The flrst series were built 
1956 in thc US (Quixotic, Mechtild 
same boats?), thc seconcl 1960-62, thc 
thircl 1963 (Chaje 2, Kismet) and thc 
last scrics for the Tokyo Olympics (La 
Poulc, Aurclia ancl identical Caro 6, 
Ylliam XVI, Xolotl ancl Voloira ITI). 
The origin of the design is Minotaur 
US-26, the first real 5.5 which was 
supcr fast in lighl wincls. Tt had a 
minimum wcttccl surf'ace, slaek bilges 
and maximum ll tmble home. Minotaur 
won Gold in Romc. 1961 and 62 were 
some replicas or similar clcsigns made 
(boats Minotaur, Chajc, Nisse, Alphee 
V, Geisha, Atiemis TV). Nisse was 
was sold to Switzerland 63 and it was 
destroyed in a fire 64-65. Chaje is in 
London Canada and under reconsh"Ltc
tion. A total of 15 to 16 Hunt designs 
were built 1956-64. This boat has a 
sister in Holland, Geisha. 
Artemis lV was 6th in Poole World 
Championship 1962 and 9th in Long 
Islancl Worlcls 63 helmed by Willy 
Piepcr. La Perle was 41st in Muiden 
1996 hclmcd by T. Danel. 

NEO 8 Vinga 1968-2002 
Designer: Britton Chamnce Jr, 
builder: Heinrich, Bodensee 

Original name was Artemis Vl Z-92 
ancl owner Willy Pieper. Other names 

s.s 



Rana owncr Felix Bibus, Elan. This 
boat was soon modified in the 70s. 
Shc got a scparate rudder. The mast 
was movcd back to achieve balance 
betwecn the latcral and sai! pian. 
This typical Chance 68 design had 
buckles in the middle of freeboarcl to 
ach ieve minimum beam with maxi
mum tumble home. The keel was a 
very small fi.n keel and with very small 
filleting were The keel meets the hull. 
Yery famous sister boats are Topaze 
and Cyb6Ue. Chance had two basic 
designs 37 A & B in 1968, the other 
were boats like Caro Yli L-28 and 
Janael F-29. One extreme design was 
Luv (now NED-9). Yinga was 33rd in 
Thunersee Europeans 95 helmecl by 
Bow van Wijk and 31st in Muiden 96 
helmed by Adrian SchetTer. Vinga won 
the Classic World Championship in 
Medemblik 2000 helmed by thc prc
sent owner Niek Hoek. 

NEO 10 Oouble Five 1989-2002 
Designer: Lcxccn/Mui r, bui lder: 
Melges, Zenda (Wl) 

Original name is Southern Cross 
5 KA-51 and owner Frank Tolhurst. 
Second name Joker 7 SU1- l78 and 
owner Thomas Sprecher. Third in 
Houston Worlds 1989 helmed by Frank 
Tolhurst. 1n Hank-':J Worlds 93 27th, 
Cannes Europeans 93 8th, Crouesty 
Worlds 21st and Thuncrsee Europeans 
95 39th hclmed by Thomas Sprecher. 
In Muiden Worlds 96 it was 21st 
helmed by Bow van Wijk and in 
Medemblik 00 27th helmed by Lex 
Yriesendorp. 

NEO 18 Vision II 1959-2002 
Designer: Arihur C. Robb, builder: 
Burne's Shipyard, Bosham, UK 

Orinai name was Vision ll and 
owner Robert 'Stug' Perry. The boat 
was built for the Rome Olympics. 1t 
had the same name in Switzerland 
and number Z-5 (not Mariposa which 
now has the same number). Vision T1 
visited Helsinki 1961 and is starring 
in a movie from that regatta. Vision 
was 27th in Helsinki helmcd by Owen 
Aisher. ln Poole Worlds 62 it was 
8th with 'Stug' Perry. [n Muiden 96 
Worlds under Dutch fl ag hclmcd by 
Haico de Boer it was 38th and in 
Medemblik 00 it was 34th hclmcd by 
the present owner Frits K.ruijt. 

NEO 19 Sindbad 1989-2002 
Designer: Eivind Still Design, 
bui1der: Still Yachts Ky, Finland 

The orinai name is Sindbad L-36 
onwers were Fredrik Fazer and Ken
neth Oker-Blom. Second owner was 
Heikki Laine. This boat is the second 
of a series of three boats from same 
mold. The othcr two sister boats are 
Goddam cx Addam L-35 and Zori.na 
L-38. Sindbad had the original keel 
which was 85 kilos lighter (smaller 
keel) than in the other two sister boats. 
Rudder was ehanged in 1991 and 
the original rudder is in Finland in 
caragc. Also the molds ex ist. Sind
bads best result was in Helsinki Euro
peans 91 when iT was 4th helmed by 
Kurt Nyman. ln Hanko Worlcls 95 it 
was 10th helmed by Heikki Laine. 
In season 1994 it was helmed by 

Matti Muoniovaara. ln 1995 Septem
bcr it almost su1lk when it made a chi
nesc gybe ancl broached in a 40 k.nots 
squall. Sindbad was sold to Holland 
97. Jn Cowes Worlcls 98 it was 23rd, in 
Medemblik 00 19th and in Flensburg 
01 32nd helmcd by Hella Knegtel. 

NEO 23 Vedette 1964-2002 
Designer: Einar & Carl-Erik Ohlsson, 
builder: H. Wirtz 

The original name is Vedette Z-63. 
No stati.stics of international regattas. 

SIR IAN Myyty 
Kuutonen L-59, Sir Jan on vaih

tanut omistajaa. Uudet omistajat ovat 
Michael ja Sin i Ccdcrcrcutz. Ensi 
kesänä vene tulee ptn:jchtimaan NJK:n 
lipun alla nimellä IAN. Eli monta 
regattaa ja Pohjoismaiden mestaruu
den voittanut vene menettää aatclisar
vonsa kypsässä 73 vuoden iässä. Aate
littomana Ianina se pllljchti jo vuo
sina 1930-3 1 ja 1967-84. Janiin kui
tcrlkin jää vielä yksi aatelinen, kun 
Pertti Koiranen on luvannut opastaa 
uusille omistajille kuutospmjehduksen 
saloja. 

Tervetuloa remmiin, Micke ja Sini! 
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Beken of Cowes 
Seuraavan ki1jccn Matti Muoniovaa

ra lähetetti Bckcnille julkaisuluvan 
saamiseksi kansikuvissa esi intyvän ku
van käyttöön. Lupa tul i, mutta he toi
vat julki toiveensa löytää myös suo
malaisten vanhojen vcneirten valoku
via käyttöönsä. Toiminta on korvauk
setonta, mutta ilmainen 
kopio on luvassa kuvan 
lähcttänecllc. 

Dear Mr. Keith and 
Kenneth Bckcn I have 
an original Bckcn photo 
from 1952. r got it >from 
my ficnds living in Tsle 
ofWight ncar Cowcs. ln 
the photo thcrc is a 5.5 
metre boat "Quail" K-5, 
racing outsidc Cowes. 
The photo is takcn 23rd 
May 1952 at thc Olym
pic trials 1st racc, which 
Quail won. Next 
summer 2002 wc are 
celebrating !he Helsinki 
Olympics 50th Anni
vcrsary. Wc will arrange 
5.5 metre World Cham
pionsh ip and thc Scan
dinavian Gold Cup in 
Helsinki in July 16th to 
27th. 1 havc written 
an m1icle of thc Hel
sinki Olympics 5.5 races 
and a little background 
information. Wc have 
also searchcd for good 
photos, but wc have not found anyt
hing. 1 would likc to usc this Bckcn 
photo from thc Dritish Olympic trials 
in my articlc not only becausc we don 't 
havc any othcr photos bur also because 
ofthe good qua lity ofyour photo. We 
will print lhis article in a magazine 
which is a nonprontablc publication. 
The magazine is n kind of yearbook 
for thc intcrnational mctre classes like 
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5-, 5.5-, 6- and 8-metrcs which are still 
racing in Helsinki waters. The publis
hers are the class assoeiations of those 
four metre classes. The magazinc is 
posted to the class members and othcr 
people. We don' t sell it becausc thcrc 
is no price. The language is Finnish. 

We had planned also 10 put in covcr 
some photos from 1952. Wc might 
also use this photo in thc covcr. ln 
February wc will scnd thc Notice of 
Race of the 50th Ann ivcrsary rcgatta, 
which r m also preparing. ln the covcr 
and/or in an mticle we would nlso usc 
th is Beken photo. This Notice of Racc 
will be in English, of coursc. ln thc 
5.5 world championship arc also clas
sic boats racing. The prizc fro thc best 

classic is called ''The Quail Trophy". 
The namc of the Trophy comes fiom 
this boat in your photo. The Trophy 
was donated to the class in Cowes 
1998 by Mrs. Judith Shanks. 1 was 
there in the raees and T know that 
Beken took the fme photos during the 

regatta. I would ask your 
pem1ission to print (publish) 
this photo in the article and 
in thc cover of the magazine 
and thc World championship 
Noticc ofRace bulletin. Both 
publications are non profi
table. Second 1 want to ask: 
do we have to pay for the use 
of the photo'? lf we havc to 
pay, how much do wc havc 
to pay'? With kind rcganls 
Matti Muoniovaara Finnish 
5.5 metre class association, 
presidem Ps Wc will sta1t 
printing after lhc ncx t wce
kend. 

Vastaus Bckcn i l t~i : 
Dear Sir, 

May we confirm that we will 
allow you to use our photo 
of Quail in the magazine & 
notice of race in 2002, at no 
charge. 
Wc would request the follo
wing to appear next to thc 
photo ... 
photo copyright:Bckcn of 
Cowes/www.bekcn.co.uk 
Should you havc spacc in 

your yearbook/magazine, it would be 
nice to infonn your readers that Be
ken will quite happily search their ar
chives for any old boat dating from lo
day back to 1 888.This is a free servicc 
and frec proofs would be forwarded. 

Bckcn 



Patricia purjehtii 
jälleen 
Pursiscura HSS jätti 1979 haasteen 
Kultapokaalista. Hanke oli rohkea ja 
joidenkin mielestä yltiöpäinen sitä
raitsi HSS:n katsottiin olevan olevan 
aivan väärän seuran kilpailemaan tuos
ta arvostelusta pokaalista. 

HSS:läinen Hans Groop piirsi fcm
femman linjat ja pursi valmistui Kirk
konummella Vainion Jaskan veistä
möllä, osin myös HSS:n voimakkaan 
ratkoohengen voimalla. Seuran menes
tyksekäs nuori purjehtija Matti Rou
hiainen miehistönään Enberg ja Mus
tonen putjehti Hankössä erinomaisesti 
ja oli viihäitä tuoda pytyn ens i kertaa 
takaisin Suomeen senjälkeen kun NJK 
20- luvulla lal~oitti sen kiertopalkin
noksi. 

Vene myytiin kilpailujen jälkeen 
Ruotsiin ja sieltä myöhemmin Nor
jaan. Norjassa Patricia viettää hiljais
eloa 

HSS:n nuorisojaos mietti mierti 
muutama vuosi sitten sopivaa väli
nettä lmjoitella ja oppia kilpasä~innöt. 
Seuran puuhamies Gösta Ekman keksi 
sopivan ratkaisun: hankitaan muutama 

T:mi Janne Pettersson 
Puuveneen rakennus ja 

korjaus 
040-5267701 

Meripellontie 11 
00910 Helsinki 

janne. pettersson @pp.inet. fi 

radio-ohjattu pUtjevcnccn pienoismalli 
ja opetellaan niillä rannassa sääntöop
pia. 

Sopivia veneen piirustuksia ei vain 
tahtonut löytyä ja silloinh hänel le juo
tahti mieleen vanha Patricia-projekti, 
jossa hän itsekin ol i ollut aktiivisestri 
mukana talkoissa. Hän kääntyi Hasse 
Groopin puoleen. joka lupautui anta
maan piirustukset. 

Talven aikana valmistui malline ja 
siitä muotti. Muottiin laminoitiin muu
tamia veneen runkoja. Veneet takiloi
tiinja varustettiin radio-ohjauslaitteilla. 
Painomä~iritys osui nnppii n, si llä vene 
kellui vesil injassa niin kuin iso sis
konsa aikoinaan. Patrician mitat nimit
täin tarkistettiin uusintamittauksella 
Notjassa, kun kanssakilpailijat eivät 
uskoneet nopean veneen menevän mit
toihin. 

Radio-ol~atusta Patriciasta tuli 
menestys viime kesänä ja kuluneen 
talven aikana uusia veneitä on val
mistunut lisää. Ensi kesänä kynunen
kunta pikkupatriciaa on starttiviivalla. 
Veneestä on myös kaavailtu kansa!-

lista yksityyppiluokkaa radio-ohjatta
viin luokkiin. Joka tapauksessa ensi 
kesän femfemmojen maaihnanmesta
ntuskilpa iluissa ja Kultapokaalipujch
duksen v~i l iohjelmana nähdään maail
man huippupurjehtijoitten puikottavan 
näitä pien iä fcmfemmoja. 

Veneen pituus on ll45 mm ja leveys 
24 7 rnrn, skaalana on 1:8. Skaalan 
mukainen syvyys on 165 mm, mutta 
radio-ohjattavissa purjeveneissä joudu
taan syväystä lisäämään reilusti 395 
mm:n, sillä tuulen voima, aallokko ja 
veden vastus eivät noudata pienoismal
lin skaa laa. 

PERINTEELLISEN MERENKULUN ERIKOISLIIKE 

~FARSONS 
PUUVENEIDEN KUNNOSTUKSEEN JA PERIN
TEELLISEEN MERENKULKUUN LDTTYVÄT 
TARVIKKEET ALAN ERJKOISLIIKKEESTÄ 

'lt LaadukJtaat messlnkJhelat, puupylpyrät, manllia, hamppu 
K' sekä "Old-white classtc• kllnnltys· ja skuuttlköydet 
.(*. Messlnk1kompasslt. ·pumput, ·kulku valot. ·lyhdyt. ·vtnsslt 

y.m. 

~ Purjelatvojen aikakauteen Wttyväl koriste-es-te 

Pyydettlud FAR80N8 Ky • 
P.Ranta 8 ' 

ilmainen 00170 HELSINKI • 
tuoteluettelo puh. 90 . 628 298 
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Helsingin Olympialaisten 50-vuotisjuhlaregatta QjO) 

Vuosi 2002 on Helsingin Olym
pialaisten 50-vuotisjuhlavuosi. Myös 
5.5m-purjehtijat juhlivat olympialai
sia Helsingissä järjestämUIIä suuren 
juhlaregatan. 

Regatta on kaksiosainen. Ensin pur
jehditaan 16-21. heinUkuutu 5.5-metlin 
luokan jä1jestyksessä jo 75. Skandi
naavinen Kultapokaalikilpai lu ju kol
mas Royal Kaag Classic Cup sekä 
Finn ish 5.5 Open. Näiden jii lkcen 
alkaa kansainvälisen 5.5-mctrin luo
kan Maailmanmestaruuskilpailu. Kil
pailut päättyvät 27. heinäkuuta 2002. 

Meillä on perinteitä tässä luokassa. 
Helsinki liittyy olennaisesti 5.5-metTin 
luokan syntyyn 50 vuotta sitten kun ne 
purjehtivat ensimmäisessä Olympiare
gatassa Helsingissä 20.-23. ja 26.-28. 
heinäkuuta 1952. Myös luokan en
simmäinen maailmanmestaruusk i lpai
lu järjestettiin täällä vuonna 1961 . 
Lisäksi Nyländska Jaktklubbcnin alul
lcpanemasta Skandinaavisesta Kultu
pokaalista on Helsingissä kilpailtu 
useita kertoja, viimeksi vuonna 1986. 

Kilpailun Skandinaavisesta Kultapokaa
lista ja Royal Kaag Classie Cupista jä1jestää 
olympialaisten seura Nyländska Jaktklub
ben (NJK) ja veneiden satamaoa on Val
kosaari (Bickholmen). 17. heinäkuuta on 
ensinm1äinen Kultapokaali- ja Classic Cup 
pllljehdus. Kolmen osapurjehduksen jäl
keen 20.7. alkaen vain voittajat jatkavat 
kilpai lua. Kilpailun voittaa se vene joku 
saa ensimmiiisenä kolme lähtövoittoa joten 
tarvitaan vähintUän kolme ja en intään seit
semän pllljehdusta. Palkinnot jaetaan 2 1. 
heinäkuuta. Royal Kaag Classic Cupista 
purjehtivat veneet, jotka on rakennettu en
nen vuotta 1970. 

5.5-metrin luokan Maailmanmestaruus
kilpailun järjestää myös olympiaseura Me
renkävijät (M) ja kilpailusatamana toimii 
Särkän linnoitussaari kuten päivälleen 50 
vuotta aikaisemmin. Osallistujille jäJjeste
tään Kultapokaa Ii radalla 20 ja 21. heinä
kuuta Fi1mish Open Championship Regatta. 
joka koostuu neljästä ptujehduksesta. Pal
kinnot jaetaan 21. heinäkuuta. 

MM-kilpailujen avajaiset ovat 22. hei
näkuula ja ensimmäinen purjehdus on 23. 

heinäkuuta. Seitsemäseli vi imeinen 
pwjehdus on 27. heinäkuuta. Pal
kintojen jako ja Helsingin Olym
pialaisten 50-vuotis juhlaillallinen 
on Särkällä saman päivän iltana. 

Pursiseurojen ohella kilpailujen 
jä1jestelyistä vastaa myös Suomen 
5.5 yhdistys. Kilpailuihin odotetaan 
tu levan osanottaj ia ympäri maa
ilmaa. Tulemme näkemään Hel
singiss~i kaikki kolmen viimeisen 
vuoden mestarit. Regatta on jo 
herättänyt suurta kiinnostusta 
maamme ulkopuolella. Sveitsistä, 
Hollannista ja Saksasta tulevat en
nätyssuuret joukkueet ja järjestäjät 
odottavat näkevänsä suuren määrän 
veneitä ja purjehtijoita llelsingin 
olympialaisten vesillä ensi kesänä. 

Matti Muoniovaara 
Suomen 5.5m yhdistyksen puheen

johtaja 

KATAJANOKKA LA-MA 11 -01 TI-PE 11 -0 2 

P. 627 651 
KRUUNUVUORENKATU 1, 00 160 HELSINKI 
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Kultapokaalivoittajat 1953-2001 

1953, lan IX, S-7, Claes Turitz, Ruotsi, 2-1-1-1; '54, Ian IX, S-7, C laes Turitz, Ruotsi. ret-5-1- l -2- 1; 'SS Twins VII, I-9, Max Ober1i, 
ltalia, 2- 1-l-1 ; '56 Norna YlTI, N- 17, Finn Ferner, Notja, 1-2-5- 1- 1; '57. F lamc, US-7, Robert Mosbacher, USA, 3-2-5-1- 1- 1; '58, Sabrc, 
US-6, Ernest B. Fay, USJ\, 2-1-1-2- 1; ' 59, Rush V, S-24, Lars Thöm, Ruots i, 2-3-1- 1-1; '60, Wasa, S-28, P. Gedda, Ruotsi, 2-1-1- 1; '61, 
Nowa, F.Wassen, Ruotsi, 1-6-1-2-1; ' 62, l'ride, US-3 1, Ernest B.Fay, USA, 1-2-2- l -1 ; '63, Pride, US-3 1, Ernest B.Fay, USA, 2- 1-1-1; '64, 
flamc. US-7, Albert B. Fay, USA, 1-1-dsq- 1; '65, Pride, US-3 1, Ernest B. Fay, USA, 1- 1-2- 1; '66, Pride, US-3 1, Ernest B. Fay, USA, 4-1-
6-1-1; '67, Wa~a II L S-40, Br. Sundelin. Ruots i, dnf-2-1-2-1-1 ; '68, Fram IV, N-3 1, Ptince Harald, Norja, dnf-1 - 1-2- 1; '69, Pam. K.J\-16. 
Gordon Inga te, Austral ia, 4-5-1-l-L ' 70, Nemesis. US-73, R. E. Turner, USA, 2-5-1-2-1-1; ' 71, Tiger, R.E.Turner, USA, 1-4-1-2- 1; '72, 
Southern Cross III, K.A-23, Frank 1-1. Tolhurst, Australia, 3-1- 1-1; ' 73, Sundance, US-81, Ernest B. Fay, USA, 1-?-1- 1; ' 74, Jolm 85, 
BA-1, Robert H. Symonettc, Bahama, 1-1-2-l; '75, Antares 2, KA-29, Mick Morris, Austral ia, 1-4-1,1; '76, Arunga, KA-, Frank Tolhursl, 
Australia, l- 1-2-1 ; ' 77, John B 6, BA-1, Robet1 H. Symonettc, Bahama, 1- l-2- l ; '78, Arunga 1!1, KA-3 1, Frank To1hurst, Australia, 4- 1-2-
1-1; ' 79, Wildfire, US-84, Albert B. Fay, USA, 1-2-1-?- 1; '80, Arunga 111, KA-31 , Frank Tolhurst, Australia; '81, Wildfire, US-84, Albert B. 
Fay, USA, 1-dnf-5-1-1; '82, Ballymena, BA-7, Robeli H. Symonctte, Bahama, 3-1-2-2-1-1; '84, Alzira. Z- 11 7 Willi Vollenweider, Sveitsi, 
1-6-6-1-1; ' 85, Helena, l -3 1, Tom Jungell, Suomi, 2-1-2-3-3-1- 1; '86, Jan VL KA-41, Bruce Ritchie, Australia; '86, Tre Gubbar, L-32, 
Johan Gullichsen, Suomj, 1-1-l ; ' 87, Gorgi, US-92, Robert Mosbachcr, USA, 1-dnf-l-l; ' 88, Artemis 8, Z- 142, R. Pieper, Sveitsi, 3-1-
1- 1; ' 89, Gorgi, N(L)-50, 1-l. Lundberg, Suomi, 2-1-3- l- l ; ' 90, Alfredo, N-55, Kalle Nergaard, Norja; '91 , Thunderbmmy, US-95, Manlcy 
Haines, USA, 1-1-1; ' 92, AJfredo, N-55, Kalle Nergaard. J -1- 1 ; '93, Zenda Corn, NOR 57, Kalle Ncrgaard, N01j a, ?-?-1-?-?-1- 1; ' 94, 
Zcnda Corn, NOR 57, Kristian Nergaard, Notja, 1- 1- 1; ' 95, Dodotoo, FIN-40, Henrik Dahlman, Suomi, 1-3- 1- 1; '96, My Shout USJ\-97, 
G len Foster, USA, 1- l-1; '97. Zenda Corn, NOR-57, John Platou, N01ja; '98, My Shout, USA-97,Glcn Fostcr, USA, 2- 1- 1-1; ' 99, My 
Shout, USA-97, Glen Foster, USA, J -ret-5-1- 1; 2000, John B Once Again, BAH-17, Gavin McKinney, Bahama, 3-3- 1-1- 1; 2001, John B 
Once Again, DAll- 17, NYC, Uavin McKjtmcy, Bahama, 1-1-2-2-1; 
Royal Kaag Classic Cup ; 2000 Topaze NED- 12, Piet van Opzeelancl, Hollant i, 1-2- l- 1-3; 2001 Tripel, NED- 13, Sandervan der Post, 
1 lo llanti, 1-3-1 
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Laatumerkit veneesi parhaa 

johtavat veneerwalmi~rajal Suonwssa 
ja maailmalla kelpuuttaval veneen 
pinnoille vain paras1a laa11ra 
Mikset noudattaisi esimerkkia? 

AWLGRIP-rnaalien suosion ~alaisuus 
on kellastumatlonnru:-.. ~ävyjt'l l 
sä llyvyys. erilläin korkCc'a kllllo ja 
korkea kulutuksen kcsWvyys. 
AWLGRIP-tuoteperhe ka l lflfllfl~Oi11N'r. 
primerit. rinavapmll cllimestomaalit 
sekä kansi- että pintamaalit ~atoja 
värisävyjäi 

GOLD LABEL 100 'lo tinattomalla elion
estomaalilla voit kasitPIIa maalauavat 
pohjat mihin vuodNl<tikaan tahansa 
Gold Label alkaa reagoida ja vaikuttaa 
vasr a vedessä 

TARMARIN PUUVENE -~aljnn kylläst(', 
pohjustuslakk;r ja pinwlakka suojaavat 
puuveneesi vuosikausiksi kauniiksi ja 
kestäväksi. 

TARMARIN sarjasta löydä! myö~ öljyt 
ja iakaL TARMARH\-KAT kaksikom 
ponenttilakka puu ja jalopuupintojen 
huonrkalujen ja Iaitloiden lakkaamisl'f'n. 
TAR\1ARL\ IIIKKIOI jY suojt~a sisätilat 
kosteutta ja homesienra \ astaan. 
Kuluruksf'n kcslävt~ TAR~1i\RJ'\ ure 
taanivenelakka sov!'ltuu \ C'l1!'('1l kaikille 
pinnoill(' sek<i kyllastetyille ellä jalo 
puupinnollr. Ulko- jil sistikityuuön. 

RWI&RII 

TARMARIN OY. ll iidt•nllnna, 08350 Lohja. Finland. Puh. (019) :112 82' 
fax. (019) 312 833. jltllt•l'llmyyjät kautta maan. \\'\\'W.kolumbu, .O/tarm· 



Puuvenepurjehtijan neitivinkit 

Heikki J. Kuisma 

Olen kerätUlyt tähän koosteen net
tivin.keistä joita olen yhdessä VE

NE-lehden lukijoiden kanssa seulonut 
NET TOP 10 -palstalle parin vi ime 
vuoden aikana. Vaikka linkit eivät ole 
missään paremmuusj~irjestyksessä, ei 
tekn isen ulkoasun eikä sis~i l tönsä pe
rusteella, niin aloitamme Puuveneleh
den sivustoista, joka on hyvin laaja 
mutta selkeästi ja taidokkaasti toteu
tettll. Sieltä löytyy mm. tietoa veneis
tä, veistäjistä, veneiden ko1jaamisesta 
ja huolloista, sivustoissa on myös erit
täin hyvä linkkikokoelma. Osoite on 
www.puuvene.net. 

Toinen puuveneilijöiclen Mekka löy
tyy puuvenekeskuksen sivuilta osoit
teesta www.f..yamkjilpuuvenekeskusl . 
Sivui lta löytyy mm. puuvenetohtorin 
vastauksia ja projekti kuvauksia. 
Näiden kahden sivuston läpikahlaam i
sen jälkeen olet jo aikamoinen puu
veneasiantuntija! Ei jä~i sormi suuhun 
laiturikeskusteluissa kcvämHi, kun ka
verille annetaan ne ainoat oikeat neu
vot! 

Jos et vielä omista puuvenekaunotar
ta, niin apuja saattaa löytyä täältä: 
www.suomenpuuvenevalitysji. Purjeh
duskoulu Wilhelminasailing Oy ja 
Nautikarlsson Oy ovat sopineet, että 
kevään kursseilla opetusveneinä on 
Folkkareita, joita saa vuokrata kurssin 
jälkeen kesällä vaikkapa lomaptnjeh
duksillc. 
Näin p~iäsct tutustumaan lajiin pienel
lä rahalla, ennekuin löytyy se oikea. 
PUJjehduskurssien aikataulut löytyvät 
osoitteesta www. wilhelminasailingji, 
ja Nautikarlssonin osoite on 
WWH, /1ClU/ikarfSS01lfi. 

Kansanveneiden sivut ovat 
www.pttttvene.net/kansanvene/ 
index.html ja wwwfolkboat.dk. 

Vitosten sivut, www.int5mfi ja kuuto
set ww1v. 6mrji. 

Louh ia pääsee ihailemaan osoitteessa 
www. kolumbusjildragon! 

IISS:n kaunottaria voi tarkastella 
osoitteessa ltttp:/1 
koti. mhnet ji!-plll ti 3 3! 

Nimikin sanoo mitä täältä löytyy: 
www.puuvene.net/puuvenepurjehtijat. 

Nalle Nybergin Seyllat löytyvät osoit
tcesta www.pssjiloxulscylla.hrm. 

Historian havinaa postijahdin sivuilla 
h ttp :1/gamma.nlc:fil-sku/an. 

Kilpaa purjehtiville kilpailukalenteri : 
www.putjehttja,fi!kilpa/kalenteril 
index.html. 

Jokaisen puuvenepUtjehtijan pitää 
päästä tänne ainakin kerran elämänsä 
aikana, aika moni pääsee joka vuosi: 
http://mongbat.helsinkifillttoppi/ 
viaporinl.htm. 

Näin talviaikaan voi pistäytyä Turussa 
www:fbrum-marinumfi/ ja käyelä kat
somassa vaikka Daplu1ea. 

Todella tyylikkäät siVl.lt löytyvät osoit
tecsta http://mongba t.helsinkifi/Jla. 

Haaveita voi joskus tyydyttää 
piencmmälläkin rahalla, 
wwH<porintelaJiikkaopisto,fi/jaJ·i/putjel. 

Suomenlahden Puuveneilijät ry:n leh
ti: WWW.SC/11/IG/afttifi/-spv/ 
puupaatti. htm. 

Satakuntalaista puusepäntaitoa tar
jotaan osoitteessa 
www.puumestaril.com. 

Ko1jauksia joilasta laivaan tatjotaan 
ositteessa wwl1cplanel:fil veistokaari. 

Puuvene-Sepon sivuille meidät joh
clattelee Kantelettaresta lainattu runo 
; Tuuittele tuuli purtta, soulele vesi 
venettä, annajuosta pu isen punen, 
mennä mäntyisen venehen, juosta pur
ren puittomia, kiiteä kivettömi~i ltttp:/1 
netti.n icjil-puuvene/. 

Jokaisen puuvenerakentajan 
ihmeaineet löytyvät osoitteesta 
w1-vw.sika.com. Liimapuolen 
kysymyksiin katUlaitaa etsiä vastauk
sia osoitteesta wwlv.kii/tofi. Maalaus
asiaa: vvww.hempelfi. 

Projekti Porvoon suunnal ta, miehistä 
jotka ovat rautaa ja laivat puuta: 
www. kulturfbnden jila/exandra/ 
Suomenlahden puuvenei lijöiden te
lakalla kannattaa myös piipahtaa 
www.saunalahtifi/spv! 

lntarsiaa ulkopöytään, 
www. vii/ukeskusji. 

T-lmTo Kosk inen ke1ioo rakkaasta 
harrastuksesta talonpoikaisvencitä 
kohtaan : http://members.swfeufil 
harrolharrastuksia.htm. 

Yenepiirustuksia, k01jauksia, puutava
ratori jne. : hllp:l/wwnetfilcorehms! 

Puuttuuko jotain? Kysele meri pörs
sistä, w-ww.meriporssi.com. Voit os
taa, myydä tai huutokaupata näissä 
osoitteissa: www.aari.com/veneetl tai 
www.keltainenporssifi. 

Puuveneiden väl itystä ja k01jausta, 
www. ~~:fmarine. com! 

Kartat ajan tasalle saat täält~i: 
www.troilmarin.com. 

Kotkan merikitjastosta voit etsiä 
syvällisempää tietoutta: 
http://wwwJ.kotkafi/merikirjasto! 

Köysistä tuttu talo www.marnela:fi. 

Tasokkaasti toteutettu ulkomainen si
vusto, www. woodenboat.com/. 

Lopuksi voit lähteä surffailcmaan Pa
raisten venekerhon useamman sadan 
1 inkin kokoelmaan http://at8.abo:fil 
pvhkllinks.htm. Sivusioista löytyy 
kaikkea mitä veneil ijän on hyvä tietää, 
on se paatti sitten puuta tai guttaberk
kaa. 
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luokkaliitot 

Finlands 8 mR Förbund - Suomen 8 mR Liitto 
http://www.yuscu.fi/cights/ 

Pj-Ordf 
Robbie Lindberg, elo Ekström Oy, Veininlaaksontie 1, 02621 Espoo robbie.lindberg@ekstrom.fi 
puh-tel Utj: 09-5919200 GSM: 0400-604488 

Siht-Sekr 
Timo Saalasti, Tontunmäentie 33A, 02200 Espoo timo.saalasti@iki.fi 
puh-tel: GSM 0400-512100 

Suomen 6 mR-Liitto - Finlands 6 mR-Förbund 
http ://www.6mr.fi 

Pj-Ordf 
Leif Böckelman Snäppgränd 5 C 1 00200 Helsingfors leif.bockelman@gyllenberg.fi 
puh-tel k/h: 09-671667, t/tj: 09-1 3155259, GSM 040-5450317 

Siht-Sekr 
Timo Kataja, Ryytimaantie 1 C 8, 01630 Vantaa timo.kataja@eke.fi 
puh-tel Utj: 09-613030, GSM: 040-5000078 

Suomen 5.5 m Yhdistys - Finlands 5.5 m Förening 
http://www.5point5 .org 

Pj-Ordf 
Matti Muoniovaara, Pormestarinrinne 4 F 43, 00160 Helsinki matti .muoniovaara@pp.inet.fi 
puh-tel k/h: 09-637013, tltj : 09-6222490 

Siht-Sekr 
Henrik Lundberg, Krokviksgränd 3, 22100 Marienhamn 
henti@alcom.aland. fi 
puh-tel k/h:018-39228, Utj:018-39250, GSM: 050-3134250 

Int. 5 m Förbundct i Finland - Suomen K v. 5 m Liitto 
http://www.int5m.fi 

Pj-Ordf 
Juha Laukontaus, Hiihtomäentie 19 D 29, 00800 
juha@konsikkaat.com 
puh-tel GSM: 050-3527582 

Siht-Sekr 
Mikael Ahrenberg, Kirstinmäki 11 B 21, 02760 Espoo 
mickea@papa.partio.fi 

puh-tel GSM: 0400-795665 
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Jäsenet 
Sm R 
Ackerman Stefan , 09-607 434 
Ahlström Krister, 0500-500 78!>, 
kri s 1 c r.a hlstron 1({_l)a h lsl rom.com 
Alt lström ~alhalie. 09-629 516.050..5691110. 
nathalic.ahlstrom®poyly.fi 
Aminoff Arthut·, 09-608 511 
Bruncro na Murcus. 09-622 518 1 
Båsk Bj arne 
Båsk Erik , 09-612 36 19 
Båsk-Karlsson l!:va. 050-360 6593 
Dahlberg Lars, 040-590 7725 
Donner Marincllc, 09-663 425 
Donner Robert , 09-888 4441 , 0500-815 538, 
robcn.donncrfr! kolumbus.li 
Gu ndcrsby Per , 09-622 1722 
H alonen .Jvrki, 09-4 55 4982, 050·560 5026 
llerlell K;rl Johan, 09-653 430. 0400-413 
040, ,i on i. hencl l@bangbonsomer.fi 
Holtustriim Stefan, 09-327 093 
Juusl i Timo. 02-435 5120.0400-780 148 
Karlsson Olli 
Kehii Mika , 040-829 1214, 
mika.keha(11 iobox.fi 
Kienanen Kimmo. 09-522367, 0500-416309, 
k i mmo. kiemlllcn@a- lchdct. fi 
Krohn Klaus. 09-2411457.050-3687324 
Kuusisto Kuri, 09-1 71 992 
Ku usisto Kristiina , 09-135 275 1 
Kuusisto Petri , 09-135 275 1 
Lcikas Atso. 050-350 732 1 
.Levanto lleikki , 0 19-445 553, 050-514 4577 
Lindberg Gu nnar. +46-8-7 15 79 11 
Lindberg Marina. 09-454 4452 
Lindberg Robbie,09-454 4452, 0400-6044RR, 
robbic.l indbcrg@lckslmrn.fi 
Lindqvist Kristiina 
Louhivaara Mika, 0400-925 587 
Mi l<kola Kimmo, 09· 796 005. 050-592\1 1 X2, 
09-1575214, kimmo.mikkola@ om.fi 
.\luoniovaara i\lall i, 09-637 013, 050-3!!2 
8940, 09-6222490, 
matti .muoniovaararl! pp.inet.fi 
1\lynttinen Salu, 050-570 0724 
o;·mio Ju lia ,0400-489524, julia(ii,ormio.com 
Ormio Petteri, 040-5334652. 0424-25802:12. 
pcncri(i1onnio.com 
Paulig Alexandra, 050-565 8877, 09-22 125 11 
Paulig Bertel, 09-625 442, 
Paulig Larh~u 
Pohjanpalu Hannu. 09-792 131,040-5464772. 
hannu.pohjanpalo@lwinwarc.ll 
Pärkö Jussi. 02-435 3 1 55. 
Rujuht Carinll, 09-624 464, 050-560 2234, 
carina.donncr(it•pp. illCl.fl 
Rajala Anna-Liisa. ks Rajala 
Rujala ~llttti , ks Raja Ia 
Rujala Ville, 0\1-624 464, 040-5358335, 
villcrajala(a hotmail.cum 
Ruokolainen Thomas, 03-782 299-1. 
03-7X2!!244 
Saalasti Timo. 0400-4 12 100. 
timo.saalasti 'a iki. Ii 
Saksi Roni , 050-554 0759, 
SciHtumun Fntnk. 02-25 1 55 55 
Slottc Jonas. 0-10-587 3600 
Sntcht Seppo, 02-231} 1662 
Tcissala Uunnu, 02-435 0350 
Toukolelllo Antti. 0-10· 7555518 
Toukolehto Kari.() 19-237 070 
'lhukolehto Lilli. 040-75555 16. 
ltlli .toukolchtofa dcsicn.inet.fi 
Toukolehto Sussu, 0-10-755519, 
~uStll nuknl ch ln(rphl>lnw i l.com 
Tuomi Juha. 09-278 '251. 0-10-507 322X. 
09-278 3252. juha.tmlmHa casagracct.fi 

'1\troma Mirja, 753 053 1 
Wallgren Christoffer. 09-63 1 883. 
09-41110343. christofTcr.wallgrcn@ scc.li 
Y1tpaasalo Samuli, 050-346 XK65 , 
;amuli.vapaasalo(a lonna.li 
Vihmanen Keijo K., 02-629 8741. 
Znchariussen Je ns, 0400-403 123 

6mR 
Aho Tiitus BOREE II tiitus.ahof{bcurodis.se 

040-5574426 
Ahvoncn i\nssi SILENE 111 
anssi.ahvoncn@ rktl.fi 040-5222219 
i\janku Jussi BOREE 11 
jajanko(C1 7Cc.zcard.com 040-52222 19 
Aliklaavu Antt i E.MZIA antti.alikhtavu(ii iki.fi 

040-753 2360 
Almber~ Iieidi OFF COURSE 040-5956440 
Andersin Henr ik \1\AY BE VI 
henrik.andcrsin(11 evl i.com 0400-40639 1 
Andersson Mats MAR.IANA 
mats.andcrsson(a blomsterf-hfors.fi 09-485050 
Arola Riku IRMA riar({_y7ichl-cbm.ll 050-560 
1656 
Bat-ck Pekka OFJ' COURSF 
p~kka.barck@ pp.kolumbw...fi 040-51 16333 
Berg Niclas ST. KITTS II 0400-506726 
Rlässur John ALlllABA II JOlle@ delicard.fi 
050-5555650 
Riickström Magnus TOY 
magnu>.backstrom(ii shiplcch.fi 050-3579486 
Böckelman Leif ANTINEA 
lcif.bockclman(ii!gyllcnbcrg. li 040-545 0317 
Ccdercrcutz Michael SIR JAN 
michael.ccdercrcutl(ii mctsatissue.com -33 6 
6296 4128 
Dahlberg l'eter ANTINEA 
pcler.dahlbcrg(ii sampo.com 
Oahlin llåkan KLARA STJÄRNAtST KITI'S 
09-5053375 
Ekelund Jesper BORGIL A 
jcsper.ckclund@ ktl.fi 050-33179!1.7 
l!:kengren Tea MAY BE IV 
tca.ekcngrcn@ ckc.li 0400-607670 
Eklund llenri MARIA>J'JF. 
hcnri .cklund@samli.nk .fi 040-5620417 
l!:skola llanuu S ILF.NF. 111 
hannu.cskola@.pp l.inet.li 0-100-698234 
Frilander Harry F.LINOR F. 
fri landcr(il kolumhus.fi 09-8779033 
Haapala Kari LYN kari.haapala<a tccnomcn.fi 
0-10-5066495 
Ii aarni Tuukka SILENE 11 1 
IUukka.haami(cl visualsystcrns.fi 050-5980892 
Hak ala Ari LYN ari.c.hakala(ii. soncra.ll 

040-5393434 
Hakonen \ [arkku markku.hakoncnra pp.inct.li 

040-5710658 
Jlakuri J yri FANDANGO 
jyri.hakuriftl bitvillc.ll 09-41144071 
llalonen Jarmo TOY jamw.haloncnlit kauko· 
huolinta .li 040-9006466 
Jlamunen J aakko MAY AF TV 
llcickcl Carl -Arthur MAJ-1 IS 
anlli .kainu lainen(a lrn f.erics~on.se 0500-876684 
Ht;lin Kviisli RF.NATA 
hdink) l;>tilit hotmail.com 050-3:!2 0363 
Hirvi :\l iltko ELJNOR.E 
rnikko.hirvi(tt ko lumbus.fi 040-5339611 
llänninl'n Juha OY-3682-10 
Iivonen \'eli-1\lalli Fi\NDI\NGO vel i· 
matti.iivoncn(a•sln• v. rvl.mai lnct.J1 040555059~ 
Ingman Kari BOREE II 
kari .utgman·a capgemini .li 0-100--140·135 

Inkinen Ari-Mutti ari
malll.inkincnlill(lrtum.com 050-64224 
Johansson .Jari KLARA STJÄRNA 
jari.johansson({IJhav ist r<L fi 040-53 1 2383 
Joki .Juha 1 R 'VIA juha.joki(a icl.li 050-5175130 
Junno Leo Lyn leo.junnofaluukku.com 
040-5017363 
.län lli .Jussi juss i.janui(tl vtl.fi 09-4565225 
Järvi Jari TOY Jarijan i(tlheclta.fi 
040-52 13122 
K:1arto Antti ELINORF. anlli.k;J;uto@pp.hlv.fi 

040-754 0106 
Kaarlo Pasi ELINORE ras i.ka;uto({i;pp.htv.li 

040-5332537 
Kairamo Antero MARJANA 
antcro .kairamo~t ·pp.inct.li 041-5 109938 
Kairamo Eero MARIANA ckairamo@cc.hut.fi 

040-5401973 
Kairamo Jaakko MARIANA 
jaakko.ka i ranHl(<:~ Jsonera.com 040-5481545 
Kaksonen Assc r KLARA STJÄRNA 
asscr.kaksoncn(rt kolumbus.fi 050-5531934 
Kalervo Esu cs~t.ka lervo(il;.ba lticcruising.li 
040-546 1569 
Karl~son Kristian NIXFLU II 
kri stian.karlsson® metlu.li 0400-19 1988 
Karumaa Aki OFF COURSE 
aki.karumaalit tccalemit.fi 0400-705 779 
Kantmaa Björn OFF COURSI::. 09-2969502 
Karumaa Erkki OFF COURSE 
erkki.kammaa((l 'kolumhus.fi 0400-441 160 
Karumaa Kaj OFF \OURSE 
kaj .karumaa(cl·'fi .abb.com 050-3328 183 
Kattljn Timo LYN timo.katajalitjippii .fi 
050-66712 
Kcsl<incn Timo KERTTU tkeskinc@iuakk.fi 
040-5439 9!1.0 
Kienanen Kimmo kimmo.kicnancn@,a
lehdct.f1 0500-4 1 6309 
Kihlman Rahhc MARIANA 
rabbc.kiblmanfrt fortum.com 050-4524441 
Kiho Jan jkiho({;~;mmm.com 050-3610625 
Kilpi Esko FANDANGO ki lpi(Ct•kilpi.fi 

0-100-501800 
Kirjanen Heikki 09-7017418 
Koiranen Pertri 
pcrtti.koirancn(a suomcnlinna.fi 09-668320 
Koljonen Timo FRIDOLIN 
timo.kol i oncn(a. forlum.~om 050-4525473 
Korkm;n Kal'i RAILI kltri.korkman~luovi.fi 
040-548 3767 

RAILI 06-2 11952 
Koskela Tapani SIT. FNF !II 
tapani.koskdalit fini.fi 050-584 9054 
Kotilainen .Jyri FROM ISTA 
jyri.kntilain~~(rt vauhtiv iiva. fi 045-6790 790 
Krohn Hannu sixes(it kolumbus.li 09-874 60-16 
Kukl<avuori Ki mmo RAILI 09-RR822 12 
Kuus inen Arlll arto.k uusinen(l! acccnlurc.com 

0-10· 772550.1 
Kärki Jaukku ANITRt\ jkarJ,.i(a sunpou11.nct 

040-5 1369 13 
Kölhi Eija 019-52-17517 
Langcnskiiild Robin 050-3231324 
Lus~ ila .Janne MAY UU VI 
jannc.lm .. ,ilara cvli.com 0-100-800 147 
Laurila Timo ALIUABA timo.laurila(ii dlc.fi 

050-545 6473 
Lchlinen Eero TOY 
ccrora nattlorchallengc.com gsm +27-72-1433 
102, FIN/0-10-5039555 
LehtinenTupio MAY UU IV 
tapto.lchtmcnla cke.fi ().1()()-495678 
Ll•htonen Kari FANDI\NGO 
kapu lchtoncll'll'llOUnail.com 050-35037 51J 
U e\\endahl Birger JOI.Ai'IIJA 111 OIR-11896 
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6mR jarkuu 
Liewendahl C hrister JOLANDA 111 
chl_a lancl(c/Jhounail.com 050-3 13 4754 
Liewendahllngvard JOLANDA 111 
018-12266 
Lil,jelund J>ekka pckka.liljelund(tt perfo.li 
0400-409399 
Linden Tom ANJA tom. linden(lt•.mil.fi 
040-&20!1145 
Linko Jukka MAY BP. IV 09-47950-1 
Luukl'o Antti BOREE II 
antti .luukko(0a;1tstoluukko.fi 0500-7058 15 
Lähtcl.' nmäki .Erik OFF COURSE 
erik.lahtccnmaki\a krauss-mafl'ci . fi 0-100-199 
950 
Malmstriim Kari ARNETA 
kari.malmstrom@ cspoo.fi 0500-942504 
Marttila Juhani jupmarttila(~ kolumhus.li 
0400-4 11 250 
Matlila .Jukka IRMA 
jukka.s.rnattila@~oncra.com 040-5 111 5 11 
~lolandcr 'appc i\LIBABA II ~ICR· 
crik.molandcr@.,swcdishtrade.se 040-5143858 
M urto Leo leo.mul'l(l@kolumbus. fi 
09-8030309 
M yllylii Ari SILENF. 111 tmyllylal'ii hitfi 
050-3696562 
Määttii Pekka BOR F.F. H 
pckka.maalla@elisa.fi 0500-405 112 

'ybrrg Gustav A'-ITINEA 
gustav(am~:gabaud.fi 040-5036420 
Nyström Andy KLARA STJÄRNA 
andrcas.nystrom@lxg.com 0500-85 1585 
Olli la .Juhani SILRNF. III juhani.ollila@ ul.fi 
040-&455991 
Paananen ,Juha IRMA 
j uha.paam111en@rslcom.li 040-900 2363 
Pakarinen Ismo FANDANGO 
ismo.pakarinen@. tapioh1. fi 0-10-533 7638 
Patrikainen Ismo l)l'.: JSEX 09-571995 
Pcltnncn Juha MAJ-LIS 
anlli.kainulainen@lmf.ericsson.sc 0400-8 11272 
Puäncn Ken neth ALIBADA II. TOY 
040-5000555 
Pettersson Bcngt-Eril< lNGEGERD 
040-7 165925 
Piha Petteri RAILI pctteri.piha(a pp.inel.li 

050-5977230 
Pihkula Sami J30REE II 
sami.pihkala@suunto. fi 09-68221!21! 
Pikkar:1inen Pia MARJAN NE 
pia.p1kkarainenla syd,-ast.li 02-2337!108 
Puuma la inen Timo 09-3 1816 1 
Rauhala M ika 09-668 114 
Rautapää J orma jorma.rautapaa(tEJlp.int:t.fi 
040-5524910 
Rcenpiiii Leo BOREE II lco.rccnpaa@;mc.fi 
0400-8 14H21 
Renlund Mikael i\NTINEA 
mikaclril rcnlund.nct 0400-744474 
Renlund Robert ANTINEA 0400-444 331 
Riiisiincn Kimmo 
kinuno . rai sanen@'~asvendsen.com 
0400-405513 
Räme Kristian ALIUADA II 
kristi an.rnme@~a iltcch.fi 040-5 12 1108 
Saarela Mikko 050-5002895 
Sahlstedt Erik crik.sahlstcdt(/t novogroup.com 
09-676643 
Saksi Roni roni.~ak!.i(it digital-cvcnt.com 040 
!1234 110 
Salo ;\'talli malli .Mtlo(tt napa.li 050-5266555 

Salo' uura Markku 
markku.salovaara(/t kolumbus.fi 0-100-5441 58 
Sandbcr~: Johan johan.sandbcrg({tJhccha.fi 
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0-100-707668 
Sandmanl'atrik ST J<ITTS 
patrick.sandman(tt,lcvanto.li 09-R552R56 
Siimes Ilari LY N 
ilari.siuncs(ii cmca.powerw;m:.com 
040-5501495 
Siltaht J yrki RA ILijyrki. siltahl(itwartsila.fi 

050-5 112560 
Sjödin Folk~ 99046!!-269 157 
Sokura Hannu hannu.sokural'it kcsko.fi 

09-5763 126 
Solla Jaakob RA ILI konkrct~psc i . fi 
040-5 11 9975 
Stirkkinen Panu L YN 
panu.st1rkkincn@ li.transpo11.bomhardier.com 

09-6949217 
Sluns Karl-Henrik SKADE 02-!189622 
Suorsa Juha 040-5271051 
Tam~ht Esko 09-669909 
Tcnst röm Henrik i\LIBABA IJ 
tenstrom.oy@kolumbus .fi 040-54 120 12 
Ten~tröm Peter FRIDOLIN 
peter.tcnstrom~ silja.com .. 
ThlliH'berg Harry KLA RA STJARNA/ST 
KITTS hany.thunch~rg@;cmsalo-boat. i nct.li 

040-520 3189 
Toivanen Osmo 09· 780186 
Tuhkuri Jukka MAY AE IV 09-41\3639 
Ulfsledt Peter· 03-600 1 12 
Valtonen Ossi JOY ossi.valtoncn(it'ulu.ti 

050-5955542 
Varti ainen Jouni jouni. va11 iaincn(lt primatel .fi 

040-528 1288 
Wikb~rl( Ensio ELINORE 09-1355394 
Väisiinen Kari ELINORE 050-300 2525 
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Venerekisteri 
8mR 
FIN Nimi Omistaja Seura Suunnittelija Rakentaja Vuosi LOA 8 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 Antti Toukolehto HSS G.A. Estlander Åbo Batvarv 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 Johan Anker Anker & Jensen 1930 14,60 2,75 78,00 
10 LARA Julia&Petteri Ormio HSS Sherman Hoyt 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 Vuos i LOA 8 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 Wi lenius 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 Aenata 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 43,81 6 
17 Arneta Malmström Kari EM Einar Olofsson Åbo Båtvarf 1936 11 ,608 1,816 4,200 44,008 
18 Nixflu II Karlsson Kristian William 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 Aåholmens Båtvarv 1928 11 '1 70 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 Kaarlo & Kaarlo 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 Wi lenius Båtvarv 1938 11 ,427 1,862 4,230 45,562 
44 Toy Peränen Kenneth HSF Gösta Kyntzell Wi lenius 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 44,71 5 
53 May Be IV Tapio Lehtinen&Co NJK Tore Holm Börjesson-Abraham 1936 11 ,620 1,786 4,240 44,366 
54 Ingagerd 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 Batvarv 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 Michael Cedercreutz NJK Gustaf Estlander Johansson & Son 1929 11 ,385 1,950 4 ,1 00 44,363 
60 OHCourse 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 Johan Anker Anker Båtvarv 1934 10,500 1,900 4,500 44,300 
65 Skade Stuns Karl-Henrik GK Tore Herlin Angholmens båtvarv 1921 10,280 1,790 3,400 31 ,920 

5.5m 
FIN Nimi Omistaja Seura Suunnittelija Rakentaja Vuosi Loa 8 Depl Sa 
1 Gullvinge V-M Suhonen&Laukkanen 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 
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Omistaja Seura Suunnittelija Rakentaja Vuosi LOA B 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 
13 .Linnaa· J.Tuominen, T. Sorvah Olin Stephens E. Blomqvisl 1952 10.1 1.92 1.753 27.33 
14 .Experiment' E. ja J. Svinhufvud HIVK Carl-Olof Granfelt L. Wilenius 1955 9.88 1.95 1.719 27.02 
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 Li1144' Juha Lamminkari HSS Gösta Kyntzell L. Wilenius 1959 9,36 1,93 1,892 28,79 
21 CaroV Martin Silfverberg NJK K. Albin Johansson Vator 1961 9,38 1,91 1,908 29.00 
22 Nisse 3 palanut 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 Antti Linnovaara NJK A E Luders Jr. Kungsörs 1963 9,89 1,91 2.000 28,96 
28 Flopiarie Pieter Haan Hollanti 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 Tell ina uponnut Hans Groop Still Yachts 1986 9,09 1,98 1,907 28,46 
33 Helena 2 Lars Wilhelmsen Norja Hans Groop Still Yachts 1986 9,01 1,896 29,00 
34 Kamber E. & T. Wallantin Itävalta Ben Lexcen Hudson Boatbuilding 1985 9,39 1,96 1,839 29,00 
35 Goddam Jorma Savolainen IVK Eivind Still Still Yachts 1989 9,17 1,91 1,902 28,95 
36 Sindbad Eduard Cohen Hollanti Eivind Still Still Yachts 1990 9,19 1,91 1,819 28,95 
37 Carmen Hans Köster FSC 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 Joker 8 Thomas Sprecher ZYC Doug 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 Kimmo Kienanen HSS Eivind Siili GP-Made 1994 9,06 1.90 1,916 28,95 
43 Figaro Pekka, Matti & Panu Ervamaa 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 Loilen' Mika Havusala 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 

lnt Sm 
FIN Nimi Omistaja Seura Suunnittelija Rakentaja Vuosi Loa B 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 Not 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 Bätvarv 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 Tiira & 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 Trygg Tam 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 Malli Lars &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 Tiilikka & 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 
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5.5m purjehduskausi 2001 
Matti Muoniovaara 

Helsinki Classic Regatta 2001 

S,1ban reissulta Suomeen tuotu i\ddam-;\ddam 
piiib1 jiilk.:n k01ivcsi llcn:.ii ta~ai~in V;Jiitcna
la,ti omut;1 moderneja co ollut mukana LINill· 
noiii,.:~>-ii liihdös.~ä tuli kuitenkin uul-.ka tao:.w 
Addam-Addaminja ChaJc J :n 1iilillc. muna lo
P"'"' kunenkin Addam-Addam 1·ci \Oih)n. Tui
'e.:n 'tm1llin tuuli yltyi 'en 1 crr;on. cnii piiiilcniin 
mennii mmhin. Maihin liihti myö~ 5.5-lail ue.:n 
uusi tulokas l' i ~a ro. ,i lni Figaron puolui oli mur
lunul. Figaro on L1u.ler, in 'uunn illclc1u:o al llnpc
rin no rjala inen onahonkiune lnw _1;1 sen oonisl:ll':ot 
l:rvamaan veljekset Pekk;o. M;ll tl lll Panu. Pun-
1111 saatiin korjatllJ:o summnta iksi . Fig;1ro mini
kinllcnitan. m11Lla Remi pysyi cdd lii. Jiirj e~tiijiit 

olivat unuhtaneet 1·araw l;1uantaibo kerhon ra
' llllOiaujuten kalliitmakkar;1t ja oluet kilpailijat 
lk1i\.ll nidlii kalliolla IStuen hää1 icraiden jalo1'· 
lk1! 

Tulokset: S;unahamma (j, S 210-212. K 5-t. 
30.6.- 1.7.2001. tuu li nv' SW 9-1 1. SW 10-12. 
SW 5. SW 5. sij~ ) no. vene. 'cura, pcriimies, 
oJuchistii R I-R2-R3-R4 p. lk cl. Sllllnn. rakcn1. 
vuos i 1) FIN-42, Addam-i\ddao n, I I SS, Anssi 
Kicnancn, Uula Muoniovaara 1-1- 1- 1 0.0 p. 
M, Sti ll. <1-P Made, '94 2) FIN-26, Cl~:~jc 3. 
M, .VIall i & Matias Muoniovaar;o. li kka Kol.l.o 
2-dn,-2-2 20.7 p. l'. Ludcr~. Vator. '64 31 
1·1:-.1--t 1, Remi, II SS. Kimmo Kicnancn J-dns-
3-3 2X.R p. C. Ohlsson. Kung,iir~. ·64 4) 
FIN--tJ, Figaro. E:viK. Pd.k:L Matti & l'anu Lr-
1-:llllaa 4-tlns--l--l 35.7 p. (', Lud.:rs, '6-l 5) 
J'lt\- 15. R~nita. SaVK. ~larc & Pa~i Ruokonen. 
Jor'llla F.hrnmoth 5-dm,-5-5 -11 .7 p. l'. Kynt
lCII, Vilcnins, ·54 

Hangon Regatta 2001 

l langon rcgaua:m saatiili ilahdullavm 7 vencllii 
lnukaan. Chajc 3 oli jätelly 1 kls inki1n ja laiunssa 
oli (lullich~cnin Kandoo. K..:rrankon n1odcrncja 
vcneitii nl i enemmistö ja ~c itscmiillii 1cnc.:llii 
~aatiinkin kunnon kisa aik;wn. Regaw-;,;1 l-.ii1 i 
iloni Kandoon nopcu:. l..c1 ~ ,,,;; tuuks"'· ju"a 
:.c 1 ain korostuu. 

Fn~immäiscssä 2-3 ,..;l.,untimctrintuuks'a "' 
>lao1tasi Zonnanja lipun viilistii l;ihcs ntoknopia 
hipoen. Zorina pysähtyi pakkituuleen .ia heitti 
nwihin piiill. Mcrchii niiylli t11kvanjunkin 1er
ran tuu ltaia kolmensadan melnn piiibsii Kantlon 
kiiiins i myös sisiiiin pysyen :lika Jaol la keskd lii 
rata-;ol uclla . Yliimnkillii johto ,euraavaan o li 
k:owa nul kgin kolmannekseen. Veneen i ~opur

Jec·n alaliik l.i ol i siiiidclly md l.u J..irciil.~i ja nii in 
plaan1 isopuojc anto i yl1voimaiscnl'auhdin. Kan
tluunjohto ka"·oi n. 3'4lcginonillai,cl-.'' 1-.tulnc' 
1-.ulmanndla kryssilt;i tuli hppUI.:nc onnonde
maan kilpaolun voitosta samalla olmoiuacn. ellä 
rata uli 1~ hcnndty Ja maah uli ollut cddhnen 
yliimerkkijota kohti parail.aa holll'illlln. Periilop
pu nnstelliin ylös ja menti in m:11hin . Tooscna oli 
7,,,·ina, kolmantena r\ddaou-Adda1n ja ncljiintc
nii oli Inga-Li II 4.:1 ennen motleonia (iotld;unia! 

l'a lkirJI<)icn jaossa kuitenkin h1sita1·ara j<ICI· 
1 iuJ ,\ddam-i\duami lkj;l lng;o -l.illlllc .. iotka pok
l.a pitiicn IHII.il'at ne. Tu l oksi~'·' ul1 i lmoitctlu 
Ka ndoollc p Zorinallc <lnf. Sen ,:il~ccn meo ui in 
J..y:-.t..~ll·nli iiin kan:-.liasra. slciHi t~•a~ sanoulin , ~u;i 
tt><l"tal.aa, cll~ olclle tullcclnla.olim! Jiil)e'liijil-
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lii oli oHenuect numerot 1a luol.al ,ckaisin l.un 
samoja purjenumeroita liikl.ui rata-alueella eri 
luoki,,.;o. Myiis onuolla 5.5:11a oli ky,chy mah
dollista sij;1a 'moncntenal.o olcuc' ilmciscstt he 
kuulivat 1·äänn jne. Kandoon isopuojccn alalii
kin ktrcyllii cpiiillim mu1ssa wnci~sä. Niinpä 
~euraa1ana päiliinii kokctluin löyscmmiillä ala
Jii kil lä.mulla l,tllhli c1 ollu t parempi. losuJ taak
~c j äivät kaikki muul. luulw oli tuliuin 1 111d ri 
li sää. Zoo·ina puqcht i lo i~c n a molemmissa jä l
kimnJäi,issii liihdöi ,sii . mu tta ' 1111nunta in varas
lii htö pudoll i ,en loppulu lobossa kolmanneksi. 

5.5-mdrin luokka ''Ii .iii llcen ltäiidclly piiii
laiturista pois m·o11ei)tul laituriin loi,dk puold
lc lahtea. jo,sa d ntinl.ii:inlaisia pahduja ole. 
Hommat Hangos'a all-.a.o olla jo ,itä sun tiilii kun 
o~lli,IUI ia luokkia eo l.ohddla t:osapuolisestt. 
Regatan jiiojestäjiil m at ihnnillan~et, ellä he ha
luanll 'uo,ia ticllyja luokkia satamapaikkojen 
jaossa. F.ikii kilpapUIJ<:hdus,iiiinniii ~sii kuitenkin 
<:tkl lytctii, ell ii houkki:o kohde lla:on laS<Ipuol iscs
ti . M uutosla olisi wpahdullava. Starttcja pitäisi 
pcrjanwina j:o l:ouant:o tna oll:o kaksi. Lisiiksi vii
si luokkaa s:nnass;o Jiihdössii on kiisilliimiilöntii. 
tvlyöskin liihtöjiiojcstys oli viiiinn nyt nopeiden 
5.5 metri ~le n ede~~;; oli J<ltkuvasti hitaampia vc
neitii, joita joutui ohrltelcmaan. 

Tuloks.:t: Ru"arii rtii. S 2 13-215. K 55. 
6.-R.7.2001, tuuli m ~ WS\V 2-J. W 3--1. SSE 
3-5. sija) nu. 1·cne. 'eur.o. pcriinucs. nuchistö 
RI -R2-R3 p. 1) Fl"'--1-1. Kandoo. NJK. :\·laui, 
IJula & l\latias l\ l uonio~;1ara 1-1-1 0.0 p. 
2) FIN--t2. Addam-Add.1111 , IJSS. Anssi Kicna
ncn 3-J-2 14.-1 p. 3) HN-38. Lorina. 1 ISK. E.s
ko Reclwrd t. JClrma l ~h rnroot h, Pasi Ruokonen 
2-2-ocs 20.0 p. 4) Fl N-35, Cioddam. 1 VK .. Jor-
111<1 S;1vola incn. Jouko l'arwncn. Antti 1\liklaavu 
(>-4-3 25.4 p. 5 J Fl N-4 1. Rcmi. II SS. Kimmo 
K ienancn. Ju~si Miikincn 5-5-4 2~.0 p. 1-la"ik
ko u) Fll\ -20. Jnga-L1 II 4-l , IISS. Dnhlbcrg. Ju
ha L;unminkari. J>mrik Ccdcrbl.'rg 4-7-6 32.7 p. 
khossikko 7) rll\ -43. l"ig;oro. L.VIK. Pcl-.ka. Mat
ti & Panu Enam;1;o 7-6-5 J -t .7 p . J..Jassikko 

Viaporin Tuoppi 2001 

Lauamaiaamuna oh :1 i1 an tyymä ja 1·ain 4 ve
nctl5 eh ti liihtölmJ:IIIc ajo1ssa. Uihdi\stii mentiin 
ulos Kustaanmick:1sta. jossa Clo~tje karkas i tut
wun tapaan muilla. Rc1 ni tuli toiseksi, mutta ol i 
19 minuutin piiiis~ii . C'hajc oll i kiinni 8-m..:triscn 
Larun j a pysyi lopp111111 s;wkka s.:n edellä. Pur
j ehdusaika t> i k nll osc,~a ja 1 aihtdcvassa ntulcssa 
ol i nopeampi kuin R-on.:rrisillii. 

Tuloks.:t: Suomenlinnan ympiiri. S 216-211. 
K 57. ll>.tUtllll. lllult 111 s SE 2-6. sija) no. le
ne. seura. pcrämtcs. nuch~>tÖ aol..:t. jäljessä 1 l 
1-1:-.1-26, Chajc 3. :\1, 1\ lati.". \latu & Uula :\luo
niol'aara 3:5 1:25. 00:00 :! ) FIN--t 1, Rcmi. II SS. 
Anssi KiL·nancn-1: 10:-tl. 19:16 .1) FlN- 10, Tc
rcsi ta, NJK, llt:nl. Sundstriim -1 :1 .1:2•). 22:04 -1) 
Fll\-9. Vis-:o-Vis, SuPS, Kari Silwl;1, Niko Ri'
><mcn-1:~0:43 . J<): 1 X 5) FIN- 1 5. rleni ta . SaVK, 
Jvlare Ruokonen ,)ne (>) Fli'\ -2 1. l'aro 5, NJK. 
:VIartin Silfl'crbcrg dll(: 7) I' IN-20. lnga-Lill -l-1. 
HSS. Juha 1 amnttnl..aol . l'at rik CcdL'I'bl.'r!,( 1lne 

5.5m Luokkamestaruus 

Ki lpai luja ~iiytin o yh tccnsii kuusi. Osnnotl<ljtna 
oli 5 I'CilCIIii. 3 nootlcmia j;o 2 klass1kJ..oa. Lau
:mlatna purJ<:htliHiin loista1·assa sää"sii """'"" 
l!-11 metrin tuuJ.:,sa, puuskissa JOpa ) Ii km cm. 
:llluJCn Sunnuntaina tuuli oli kt:l)llä 2-4melriii 
'ckuouoi'"'· "'iiin kaikille vcncilk riilli 'upi~;o'll 
luulla 1eneidcn erilaisten omina iM1uk~ien pull · 
lCl~~;J . 

l..o uunwina menopääl lä ol ikin Zori rw. j olla 
kuva luul i ~opii hy vo n kun se voilli k<tksi cn~im 
rniiisistii lii htöii . Kolonmone n liihdön hlul<lkll llla 
liihclti Ii ian a1ka isin kun ka ksi vcncttii Clwjc J ja 
lori1w o lil':tl lauolla saarten s isäpuolella . Zorina 
e1 siltcntullut slarttiin muka:m kun oli liian pnl
jonmyöhib,ii. Kolmannenlähdön 10illi Addaon
Add:un. Ensimmiiiscn piii1·än jälkeen johdo'"' 
ole 1\n'~' Kiena,c:n ohjaama Addam-. \ddam. toi 
sena Ju'" CiullidNenin Kandoo 1.25 r"tcen 
päii"ä p J::,kn Rechardtrn Zorina Kandoo't" 05 
pi>lecn piiiis,ii. Klassikko Chajc pysyi ylliilliil·iin 
hy1 io1 mmlcmien kyydissä näiukin km·a,s:o lllll · 
lcssa. Ehkii syy ol ildn siinä . cnii ('hajcss:o hen· 
gm ti in <1ikcin o l;1n takaa. 

Ohei,ta kisiikiippyräii tutkima lla sc lviiiii sun· 
11unta in ti lun1ccl. Sunnuntain ens immii isen liih
tliin jiilkecn porukka ol i mdko kasassa. Kundoo 
vuilli 'en j;o til anne ol i kutkuttm·a. Kolme kiir-
1-.ilcndtii oh edelleen 1.75 pist~cn sisiillii. J u~s i 
111cm johltXIIl ja Anss1 'puto,i' johtopaikalla loi 
sd.,,i 0.75 pi,tecn päähän F.skusta. Juss1 otti toi
>cn lfiht i'IIOlllonsa l'iidcnncssii kilpa1lu~a . N) t 
pudot.:llim huonounmm tulokset po1s ja Zo1ina 
nou'i K:mdoon ka1bsa lasapistei,iin. Addam
Addam putosi 3.25 pisteen piiiihiin j a mcnclli 
niiin kiiytiinnössä luokkamestannosmahtloll buu
tt:n"'· l'iiiviin viimcis.::cn liihWön Addam-Adckull 
tcri i ~liiytyi ku ten lauantaina j;o voitti Kandoon 
veneenm italla jiinnilliiviin vi imeiscn myötiituuli
usnud<.:ol j ii lkccn. 

l.uokk:uncstanoudcn voillil'at Kandoo. NJK. 
Ju"i (iullichscn. Matias ja Uula Muono111<1ara. 
Toi,cow oli Zonna. HSK. Esko Rechardt. Jan 
Thun;tröm ja Jonna Ehrnrooth. Kolmantena oh 
Addam-Addano. HSS, Anssi Kien:1ncn. Jann.: 
Kilappa ja Ju,si Ma11 io. Klassikkojen para, oli 
CIKIJC 3, M. Matti Muoniovaara. Malli ja Pekka 
l; rvanwa. Tcresila pu~jcllti kaukana m11i,t:o c ikii 
tullulllla:oliin. 

Ka iki,s:t liihdöissii puojchdittiin kolme kier
ro~la j:o maaliintu lti in spinnut ylhiiii llii. Kilpa il ua 
pid..:ui in nnni~tunecna ja toudla mid<:nkii ntoi
~cmo . onulla muita kla~'ikkoja ol i liian viihiin. 

T11k>k~ct : Rata C. S 2 1 i-222. K 56. 
IR.-19.!<.2001. tuuli 111 s SW4, SW4. S \V-1, 
SS\\ 2-3. SS\\'3, S-t-5. sija) no. vene. 'cur..o. 
periimrc:.. mochi,tii R l-R2-R3-R-1--R5-R6 p. 
1) 1-J:-.I--l4, Kanoloo, NJK. Jussi (iullido,..:n, 
Matia' & lJuho 1\ l11t>ll io1·aara, 1-3-2-1-1 -2 R.O 
p. 2) FI N-J~. Zorina. IISK, Esko Rechardt. 
.1, 11 1 Thor,triim, Jorma Ehrnrooth. 1- 1-dnc-
2-2-J ').0 1'· 3) FIN-.:12, Addam-A1ld:nn. 
IISS, 1\nssi Kicn:mcn, J-2- 1 -.~-.\-1 '). 5 p. 
4) FIN-2(•. Chajc 3. M. :VIaui Muoniov:1ar;J, 
tvl:ollo & l'el.ka Er~;tnowo. -l-4-3·4-4-4 12.0 
p. 1.1:">~~1-.o 5) FIN- 10, Tcr..:siw. NJK. lknJ.. 
& l lcm·il-. Sun1btriino. dm:-dnc-dnc-dnl~dnl~dnl' 

\tUl ll. l..la"iJ..ko 





lnt 5m tuloksia 
Classic Regattan 30.06.-01 .07.2001 
1. FTN-33 Röde Orm (1./0,0 1.10,0 4./8,0 3./5,7 13,7) 

2. flN-35 Liss Gun lll (3 ./5,7 2./3,0 2./3,0 5./10,0 21 ,7) 
3. F1N-26 Going (2./3,0 DNS/ 14,0 3./5,7 2./3,0 25,7) 
4. F1N-34 Blåtunga (4./8,0, DNS/ 14,0 5./10,0 1./0,0 32,0) 
5. F1N-2 Barbro (6./11,7 DNS/ 14,0 1./0,0 4./8,0 33,7) 
6. F1N-3 Wby Not (5 ./ 10,0 3./5,7 6./11,7 7./13,0 40,4) 
7. FlN-12 Lina (8 ./14,0 DNS/ 14,0 8./14,0 6./11,7 53,7) 
8. FIN-30 Eystra (7./13,0 DNS/ 14,0 7./13,0 8./14,0 54,0) 

6-8n 2001 Hangö Regattan 2001 
l .Fin-35 Liss-Gun IH, Wisa Salokangas (1./0,0 4./8,0 4./8,0 
16,0) 
2.FIN-2 Barbro, Lasse Sihvoin (2.13,0 5./10,0 2./3,0 16,0) 
3.FIN-30 Eystra, Juha Laukontaus (8./14,0 3./5,7 1./0,0 1 9,7) 
4.FTN-34 Blåtunga, Max Nordlund, (5./ 10,0 1./0,0 5./ 10,0 20,0) 
5.FTN-33 Röde Orm, Putti Tiilikka (3./5,7 2./3,0 6./11,7 20,4) 
6.FTN-3 Why Not, Kari Kuusisto (4./8,0 7./13,0 3./5,7 26,7) 
7.FTN-12 Lina, Jari Kuusisto (6./11 ,7 8./14,0 7./13,0 38, 7) 
8.FTN-38 Tiara Jari Soukka (7./13,0 6./11,7 8./14,0 38,7) 
9.FfN-31 LiU-Ulla IV, Douglas Rei nckc (DNS/ 17,0 DNS/ 17,0 
DNS/ 17,0 51,0) 
IO.FJN-37 Ann, Mikael Ahrenberg (DNS/ 17,0 DNS/ 17,0 
DNS/ 17,0 51 ,0) 

Jalopuuta: 
Mahonki; khaya
sapeli, iroko, teak, 
tammi, saam/, pyökki, 
oregon-pine, yms 

Venevaneria: 
gabon, okume, 
honduras, sapeli, 
regina, teak, tammi, 
yms 

Veistämömme: 
Sahaa ja höylää valit
semasi puut ohjeittesl 
ja piirustustesi 
mukaan 

Puh: (05) 355 7155 
Fax: (05) 3557040 
GSM: 0400-750 944 

vikkeet venehefat mittarit ja 
vene-elektroniikka 
kansikatteita 
sisustuskankaita ruuvit ja 
naulat maalit ja /akat 
säiliöt ja tankit 

Ml'ikeltiHknllknrmth• 18 
49490 NEUVOTON 
Emnil: 
seppnlmr@veHe-tarvikc.inet .fi 

SEPPlLAN 

( * UEME TRRUIHE * J 
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Viaporin Tuoppi 
FTN-33 Röde Orm, Putti Ti ilikka, HSS 3:58:44 
FTN-35 Liss-Gun TJJ, Wisa Salokangas, NJK, 3:58:57 
FIN-3 Why Not Team Why Not, HSS, 4: 10:01 
FTN-12 Li na, Jari Kuusisto, HSS, 4: 10:32 
FlN-34 Blåtunga, Ivar Nordlund, ESS, 4:12 :03 
FlN-5 Ghita, Christian Wiiala, NJK, 4:18:47 
FlN-32 Våglek, Räsä11en Heikki, VP, 4:20:09 
FIN-13 lnga-Lill XXVlll, Petteti Steen, HSS, 4:24:59 
FIN-37 AJm, Mikael Ahrcnbcrg, BS, 5:04:31 
FTN-2 Barbro, Leena Romppainen, HSS, 4:07:02/DSQ 

Kruunuvuoren regatta "Musto Classic Regatta" 
FTN-34 B låtunga, Max Nordlund, HUS ( 4./8p, 1./0p 1./0p 1./0p 
0,0) 
FIN-35 Liss-Gun TIT, Wisa Salokangas, NJK (l.!Op 2./3p 2./3p 
2./3p 6,0) 
FlN-33 Röde Orm, P. Tiilikka, HSS (3/5,7p 3/5,7p 3/5,7p 3/5,7.[: 
17,1) 
FlN-26 Going, G. Gyllenbögel, NJK (2 ./3p 5./10p 5./ l Op 9./16,0 
23,0) 
FlN-2 Barbro, Hans Ekman, HSS (5 ./ IOp 4./8p 4./8p 5./ lOp 
26,0) 
FIN-3 Why Not, Team Why Not, HSS (6./11,7 7./ l3p 6./J l ,7p 
4./8p 31,4) 
FIN-12 Lina, Tomas Forsell, HSS (8./14p 6./ ll ,7p 7./13p 
6./11,7p 36,4) 
FIN-10 Carola, Pirkka Leino, ASS (7./13 , 8./14p 8./14p 8./14p 
41 ,0) 
FIN-37 Ann, Mikael Ahrenberg, BS (7./ 13p 9./15,0 9./15,0 
9./15,0 43,0)9 

lnternatinal Sm Class Champinships 2001 
18-19/8 2001 HSS 
FIN-34 Blåtunga, Max Nordlund, 5 1 52 1 1 9,25 
FTN-2 Barbro, Lasse Sihvoin, 4 2 1 l 4 2 9,50 
Fin-35 Liss-Gun TTT, Wisa Salokangas, l 3 DNF 4 6 4 17,75 
FIN-33 Rödc Onn. Putti Tiilikka, 2 DNF 2 6 3 5 18,00 
FTN-26 Going, Gustav Gyllenbögel, 3 DNF DNF 3 2 3, 21 ,00 
FTN-3 Why Not, Team Why Not, 6 4 3 7 7 7 27,00 
FIN-30 Eystra, Juha Laukontaus, 7 54 8 8 8 32,00 
FTN-12 Lina, Jari Kuusisto, DNF DNS DNS 5 5 6 36,00 
FTN-4 Ann, Mikael Ahrenberg, DNC DNC DNC DNC DNC 
DNC 50,0· 

Aanking 2001 
1. Liss-Gunn L-35 NJK (2./8p 1./ IOp 2./2p 3./7p 2./9p 36p) 
2. Blåtunga L-34 HUS (4./6p 4./6p 5./2p 1./lOp 1./llp 35p) 
3. R0de Onn L-33 IISS (1.1 1 Op 5./5p l./3p 4./6p 3./8p 32p) 
4. Barbro L-2 IISS (5./5p 2./8p dsq/2p 2./8p 5./0p* 23p) 
5. Going L-26 NJK (3 ./7p - - 5 ./5p 4./7p 19p) 
6. Why Not L-3 HSS (6./4p 6./4p 3./2p 6./4p 6./5p 19p) 
7. Lina L-12 HSS (7./3p 7./3p 4./2p 8./2p 7./4p 14p) 
8. Eystra L-30 HSS (8./2p 3./7p- 7./3p- 12p 
9. A.lu1 L-37 BS (-- 9./2p - 9./2p 4p) 
LO. Carola L-10 ASS (---- 8./3p 3p) 
11. Ohi ta L-5 NJK ( --6./2p - - 2p) 
12. Våglek L-32 VP (- 7./2p -- 2p) 
13. Inga-Lill XXVTTI L-13 HSS (-- 8./2p -- 2p) 
14. Tiara L-38 HSS (- 8./2p- -- 2p) 



BmR Results 
Helsinki Hegatta 30.6.- 1.7.2001 
As a lways, the Helsinki Rcgatta consistecl 
of lour starts, two at Saturday, two at Sun
clay. 

./uue 30th Sun was shini ng and thc 
windmctcr nccdle of HSS was hovcring 
bctwccn 5 and 7 m/s. The participating 45 
classic yachts were heading out with large 
gcnoas and crews in shorts and T-shirts. 
However, before the gun was fircd , most 
yachts had hoisted genoa thrccs in~tead. 
and the crews were wearing raingcar as 
the newly risen II m/s wind kcpt spray 
Oying in ample quantitics. Tn thc first start 
Sphinx wcnt ovcr thc starting Iine fi rst and 
was unbcatablc thcrcaftcr. 1t actua lly kept 
incrcasing its lcad throughout the race. 1t 
could sai l vary fast upwincl with genoa 
two, wcll hcclcd though, wherc ot hers wc
rc using gcnoa threes. As the weather was 
a bit dcwastating and as of othcr relatcd 
rcasons Lara a11d Naja gave in. Allegro, as 
usual was a bit late, but this timc not bc
causc of active pre-race crew loca li:.wtio11 
training but had technical problcms. /\ftcr 
thc first start the eights deciclcd togcthcr 
that the second start of the clay would not 
be sai led. 

Ju~11 1 Sun was shining as bcautifully 
as the day before and the crcws wcrc wca
ring even less. if possible. Unlikc thc day 
before, this state of matters clicl 1101 chan
ge. There was some 5 - 6 rn/s of warm 
summer breeze ancl practically 110 wavcs. 
The first rouncl startecl as the day bdorc 
- Sphinx went over t:he Iine first and now 
followecl by Wincly ancl Lara. During thc 
first upwincl leg Sagitta, howcvcr, mana
gccl to just sail past thc llcct and rou11ded 
thc mark firsl. The following thrcc up
wind and downwincl lcgs all followcd the 
samc pattcrn - Sagitta was fastcst upwind 
and Sph inx downwind but Sagitta still 
lcading. Finally, Sagitta crosscd the Iine 
Arst Iead ing Sphinx by about one boat
length. The second sta1i was the most 
cven - all boats were in one pack with 
Sph inx Ieading for the most oftime. Final
ly. Sphi tLX pulled a Iong lead that Allegro 
and Lara were unable to match and wcnt 
to rcgatta victory. Sagitta sailcd to fouth 
position past Naja and Windy and sccured 
thc othcr placc in total rcgatta sta11dings 
wh ilc Allegro bccame third. 

Bascd on th is rcgatta, it sccms 1101 be 
un fair to say that today Sphinx is the top 
classic racing eight in Finland, so skill
fully is she sailed and managccl by her 
owner Antti Toukolchto. Lara. prcviously 
unbcatable by other Finnish cights now 

has somconc to watch in thc coming 
rcgattas. 

Tn thc prizc ccrcmonics a special 
prizc was givcn to Karl-Helge Löf
grcn, thc skippcr of Allcgro, as this 
was his fourticth (40!) Helsinki Regat
ta with Allegro in a continuous row 
s ince 196 1! This is an achievement for 
others to follow. 

Final Stand ings: 1. FlN 4 Sphinx. 
HSS ( 1 , DNS, 2, 1 ), 2. FIN 2 Sagit
ta, HSS ( 2, DNS, 1, 4 ), 3. SWE 15 
Allegro, KSSS ( DNC, DNC, 3, 2 ), 4. 
FIN 10 Lara. 1 ISS ( DNS, DNS, 4, 3 ), 
5. FIN 8 Windy, EMK ( 3, DNS, 6, 6 
), 6. FIN 1 Naja, HSS ( DNF, DNS, 5. 
5 ), 
Hanko Regatta 6. - R.7.2001 
Lots of sun shinc cvcry day ancl 7 out 
of 9 Annish c ights werc present! On 
fi'iday thc wind was vcry light and 
the committce dccidcd to shorten thc 
course.Thc way thcy did it was a bit 
confusing. Due to hardly any wind it 
was hard to scc which flags. if any, 
were hoisted and whe11 the committee 
boat was floating around it was very 
difficult to fi11d thc fini shing Iine. That 
cost Andromeda regatt'as overall vic
tory. They hoisted Rag on the second 
place just 50 mcters before what fi
nally turned out to be the finishing ii
ne. Sphinx made a phenornenal tactical 
move away from others and sailed the 
last upwind leg 16 min faster than ot
hers, literally passing the whole fleet 
to a victory. 

Naja had an 80-ycar annivcrsary on 
Friday and sai lcd quitc niccly during 
the regatta. ln fact it sccms that 8 ra
cing in Finland is gctting bctter a ll the 
time. Ali the boats can win races. 

Final standings: 1. Lara FlN-1 0 
(5,2.3), 2. Andromeda SWE-23 
(DNF, 1.2), 3. Allegro SWE-15 (2.3,8), 
4. Sphinx FIN-4 ( 1.6,6 ), 5. lroquois 
FIN-12 (DNF,4,1), 6. Naja FIN-1 
(3,7,7). 7. Wincly FIN-8 (4,8,5). 8. 
Wanda FIN-3 (6, 10,4 ), 9. Sagitta FIN-2 
(7,5,9), 10. Tamara SWE-8 
(DNF,9, 10) 
Alandia Yacht Race 14.-15.7.2001 
* heavy winds 
* 1st day sunshinc, 2nd and 3rd nice 
rain 
* hardweather bonts unbcatable (sec 
resu lts) 
* good regatta 
1. Anclromeda SWE-23 5 points, 2. 
lroquois FIN-12 12 points, 3. Sphinx 
FIN-4 17 points, 4. Tamara SWE-8 19 
points, 5. Allegro SWE-15 & Sagitta 
Fl -2 22 points 

Viaporin Tuoppi/Sveaborgs Stop/ 
Viapori M ug Race 11.8.2001 

***For the non-Scamlinaviw1:;, 
"stop.. is nut a .wop but a beer 
11/llg*** 
This ycars race took place in low 1-3 
m/s sea breeze ancl a nice ancl wet 
rain. 

II took about 4 hours to sail the 
coursc and nothing dramatic happened 
until Windy hit somc rocks just a few 
cablcs from thc finish Iine. Beeing be
hind Sphinx and lroquois Windy lost 
its third place and finished last. 

A fter the race all six eights fillecl 
the iclyllic harbour inside Suomenlin
na. The party started. Live music, dan
cing, goocl food, some drinks ancl a 
few hundred wooden boat enthusias
tics gathered together on this rainy sa
turday evening. 

Final standings l. Sphinx, 2. lro
quois, 3. Sagitta. 4. Naja, 5. Lara. 6. 
Windy 
Penta lan Tuoppi 25.8.2001 
Pentalan Tuoppi is organizecl by the 
Finnish WoodenBoat Association. Sin
ce the regular race course is so short 
for Iong boats Jike e ights, the e ights 
decided to makean Appendix 8 which 
mcans that they first sailed through the 
origina l fi11ish Iine and proceeded im
mcdiatcly towards the Appendix 8 fi
nish Iine. 

Standings at the original :finish Iine: 
1. Sphinx, 2. Naja, 3. Sagitta, 4. 

Vägspel 
Standings after Appendix 8: 1. 

Sphinx, 2. Sagitta, 3. Naja, 4. 
Vågspcl (DN F) 
Musto Regatta 1.-2.9.2001 
BS rcgatta is a very special race with 
a vcry spccial course. The boats zig
zag in thc rclatively small bay just east 
ofHclsinki proper. As all classic boats 
from stars to eights participatc, thc sca 
is just A lled wi th sails. Co II isio11s do 
take place sometimes. 

Sphinx sailed consistcntly cnough 
to win all the races. Winds wcrc light 
and sun shined during thc firsl day. 
What a nice and unrelaxing day! 

On sunday thc fall started and the 
wind was from 6 to 8 m/s. Cloudy but 
no rain. 

1.9. Racc 1: 1. Sphinx. 2. Naja, 3. 
Sagittu, 4. Windy, 5. Lara (DNA) 

1.9. Rae~.! 2: 1. Sphinx, 2. Sagilta, 3. 
Naja, 4. Wincly, 5. Lara (DNA) 

2.9. Racc 3: 1. Sphinx, 2. Sagitta, 3. 
Naja, 4. Windy (DNS) 5. Lara (DNA) 

2.9. Race 4: 1. Spbinx, 2. Sagitta, 3. 
Naja, 4. Windy (DNS), 5. Lara (DNA) 
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Jaguar X-type. Jatkuva neliveto. Takuu 3 v. ilman km-rajoitusta. Määräaikaishuollot kiinteähintaisia. Kulutus/ päästöt 9,6-/0,5 l/ 234-249 g. Hinta alk. € 50 120. 

Jaguar on auto, joka kulkee tinkimättä 

omia teitään. Niin muotoilussa kuin tek

nisissä ratkaisuissakin. 

Hyvä esimerkki tästä on nelivetoinen 

X-Type. Saat sen joko 2,5- tai 3,0-litran 

suorituskykyisellä 24-venttiilisellä V6-

moottorilla (145-172 kW) ja manuaalisel

la tai automaattisella 5-portaisella vaih

teistolla. 

Vakiomallin lisäksi valikoimaan kuu

luu urheilullinen Sport-versio sekä ylelli

nen Executive-malli. Kaikki loppuun asti 

hiottua laatua. Ei ihme, että Jaguar on 

kolmen huippumerkin joukossa kansain

välisissä autonomistajien tyytyväisyys

tutkimuksissa. 

Vakiona mm. ilmastointi. kuljettajan istuimen sähkösäätö, etu- ja sivuturvatyynyt sekä turvaverhot 

Miksi tyytyä tavanomaiseen? Tee itsel

lesi palvelus ja koeaja aito Jaguar lähim

män jälleenmyyjän luona. Käsityksesi 

autoilusta ja yksilöllisyydestä saa uuden 

ulottuvuuden. Tervetuloa! 

JA~ 
ART of PERFORMANCE. 

Aito Jaguar alkaen € 50 120. X-Type , S-Type, XJ-Series , XK-Series. Lisätietoja: www.jaguar.fi 

Myynti ja leasing: Espoo Niittymaantie 8 (09) 508 0800 • Turku Orikedonkatu 12-14 (02) 283 9300 • Tampere Sammonkatu 66 (03) 225 9500 • Maahantuont i: Iochcape Motors tmla!'a Oy 
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