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E' nar 0 ofsson 
Stadin kundi ;Oka pi;(si veneitä 

Einar Olo(ssonin tiedetään piirtäneen joitakin keskinkertaisia kuutosia, 
mutta kaiken kaikkiaan tämä vaatimaton ja ahkera suunnittelija laati 
piirustukset ainakin 89:11e nimetylle veneelle. 
Einar Olofsson - hän taisi piirtää Antinean ja E/inoren? Onko siinä 
riittävästi jutun aihetta? Pintaa raaputtamalla hahmottui kuva vaatimat
tomasta mutta ahkerasta suunnittelijasta, joka laati piirustukset ainakin 
89:1/e tunnistetu//e veneelle. 

Henry Ericsson 

Bror Einar Olofsson syntyi Helsingissä 
20.3.1886. Kiinnostuksensa mereen hän oli 
perinyt varmaankin isältään Johan Erik Olofs
sonilta, joka oli merikapteeni ja luotsipäällikkö. 
Einar-poika aloitti oppikoulun 1896 Kruunun
haan ruotsalaisessa reaalilyseossa mutta il
man mainittavaa menestystä. Hänen kanssaan 
samanikäisiä oppilaita koulussa, joka tunnettiin 
nimellä "Revan", olivat myöhemmin purjehtijoi
na mainetta saavuttaneet Arthur Nikander (sit
temmin HSS:n kommodori) ja Harald "Fiaxen" 
Zetterström. Heistä tuli lankoja siihen helsinkiläi
seen kontaktiverkkoon, jolla Einar myöhemmin 
kaiasti tilauksia. Einar jätti lyseon kesken 1904 
ja opiskeli sen jälkeen laivanrakennusta Turun 
teollisuuskoulussa. Tämän jälkeen hän sai pai
kan piirtäjänä Kone ja Silta Oy:ssä Sörnäisissä. 
Yhtiö valmisti mm. moottoritorpedoveneitä Ve
näjän laivastolle. 

Hyväksi onneksi yhtiön toimitusjohtaja Karl 
Söderman oli innokas purjehduksen harrastaja 
ja NJK:n varakommodori. Hän oli 1910 
hankkinut Fifen piirtämän kansainvälisen 1Om
veneen nimeltä Leonore mutta ei ollut oikein 
tyytyväinen sen suorituskykyyn. Hän antoi 
alaisensa Einar Olofssonin tehtäväksi veistää 
joukon runkomalleja tunnetuista kympeistä ja 
altaassa hinaamalla verrata ni itä hänen itsensä 

ja Olofssonin runkosuunnitelmiin. Söderman 
kuoli 1911, mutta näistä allaskokeista saaduista 
kokemuksista oli Olofssonille paljon hyötyä, 
kun Suomessa myöhemmin heräsi kiinnostus 
kansainväliseen sääntöön. 

Meneviä saaristoristeilijöitä 
Vuonna 1911 ripusti 24-vuotias Einar Olofsson 
oman yrityksensä kyltin kotiosoitteeseensa 
Pietarinkatu 1 :een. "Suunnittelemme ja toimi
tamme kaikenlaisia aluksia. Edustamme Ratsey 
& Laptonin purjeita sekä Örnholmenin (nyk. Ou
ratsaaren Lindgrenin telakan) veneveistämöä." 
Ensimmäiset tilaukset olivat moottoriveneitä 
sisämaahan. Olofssonin ensimmäinen merkit
tävä purjevenekonstruktio oli Aeolus, josta tuli 
HSS:n edustaja seuran järjestämiin 22 neliön 
erikoisluokan pokaalikilpailuihin. Olofsson itse 
ruorissa vene nousi hyväksi kakkoseksi , ja tämä 
loi Olofssonille hyvän maineen HSS:ssa, jonka 
jäsenet sittemmin muodostivat hänen tärkeim
män asiakaspiirinsä. 

Juuri saaristoristeilijäluokkaan Einar Olofsson 
suunnitteli menestyksekkäimmät veneensä. 
Hänen omat kakskakkosensa Fay 1, II ja 111 sekä 
hänen mesenaattinsa K-H. Sainion Orvokki 
osallistuivat menestyksellisesti kamppailuihin 
tuon ajan tärkeimmästä "pienvene"-palkinnosta, 
HSS:n 22 m2 pokaalista, kilpaillen Geitlinin, 

M~cr~71nP ?004 



Konstruktionsritning t ill Brand. 

13yggnadsritning tili Brand. 

Kyntzellin ja Zake Westinin uusimpien 
luomusten kanssa. "Oli ilo katsella, ku inka 
sulavasti Fay halkoi aaltoja", kirjoitti Frisk Bris 
aikanaan. 

Huippu saavutettiin 1919, kun Fay IV toi 
pokaalin kotiin, suunnittelija itse ruorissa. Sama 
toistui 1921, kun "sillikuningas" Hemming 
Elfving rakennutti lnge ll:n Olofssonin 
piirustusten mukaan pokaalin voittamiseksi 
HSS:IIe. Tämä onnistui Einarin toimiessa jälleen 
itse ruorimiehenä, ja tästä urateosta hänelle 
myönnettiin HSS:n ansiomerkki. 

Pokaalipurjehdusten menestysten myötä 
Olofssonille virtasi saaristoristeilijöiden tilauksia, 
ei pelkästään HSS:sta, SPS:sta ja ESF:stä 
vaan myös Kotkasta, Loviisasta, Vaasasta ja 
Kokkolasta. Niitä oli laidasta laitaan, 15 neliön 
"poikainveneistä" ja 30 nel iön perheveneistä 
tyylikkäisiin 55 neliön rannikkoristeilijöihin 
saakka. Menestyksekkäin kolmekymppinen 

oli espoola inen Svanevit, jolla Yngve Pacius 
valtasi Merirosvopokaalin. 55 neliön Brand 
toi omistajalleen, konsuli R. Pehrsonille 
Purjehtijal iiton kunniamerkin tässä luokassa. 
Tili Rors tiesi kertoa, että Tukholmaan tilattiin 
kakskakkonen ja Vadstenaan kolmekymppinen 
"kuuluisalta suomalaiselta konstruktööriltä E. 
Olofsson ilta". 

Olofsson ja kansainvälinen sääntö 
Entä kuutoset sitten, Antinea sisarineen, miten 
ne syntyivät? Palatkaamme vuoteen 1914, jol
loin kaikki alkoi. 

Suomessa oli suhtauduttu hyvin nihkeästi 
kansainväliseen sääntöön, mutta Gustaf 
Estlanderin innostavan palopuheen jälkeen 
alkoivat johtavat purjehtijapiirit harkita 
asiaa uudelleen. NJK päätti järjestää 
suunnittelukilpailun kuutosveneestä, josta tulisi 
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seuran arpajaisvene. Jaetun ensipalkinnon voitti 
ehdotus "Entonnarbåt", tekijänä Einar Olofsson, 
joka sai 300 markan rahapalkinnon lisäksi 
sen ilon, että vene rakennettiin Örnholmenin 
veistämöllä . 

Olofssonin ensimmäinen kuutonen NJK 
1, sittemmin Puck, osoittautui kesällä 1914 
huomattavasti nopeammaksi kuin toinen palkittu 
vene, Behrin suunnittelema Pingvin, joka ikävä 
kyllä oli nimensä veroinen. Valitettavasti NJK 1 

useimmiten hävisi uudelle Kyntzellin piirtämällä 
Weenonahille ja jopa Stenbäckin kolme vuotta 
vanhalle, uudelleen rikatulle Finn ll:lle. Pahaksi 
onneksi ensimmäinen maailmansota syttyi 
samana kesänä, ja sitten kesti kauan, ennen kuin 
Suomessa alettiin jälleen harkita purjehtimista 
kansainvälisillä kuutosilla ja kaseilla. 

Ensimmäinen kansainvälisen säännön vene, 
joka Suomessa rakennettiin vuoden 1919 
sääntöuudistuksen jälkeen, oli kahdeksikko 
Sigrun, ti laajana kultaseppä Bruno Nylund. Se 
kyhättiin eräässä vajassa Merisatamassa Einar 
Olofssonin piirustusten mukaan. Sigrun hävisi 
Najalle Sinebrychoff-pokaalin purjehduksissa, 
eikä siitä sen jälkeen kuultu paljonkaan. 

Taatusti kotimaisia kuutosia 
"Hyvä ja huokea vene, heti Hesasta". Tämä olisi 
saattanut olla Einar Olofssonin iskulause 1920-
luvun alussa, kun Gustaf Estlander oli muuttanut 
Ruotsiin, Kyntzell toimi Porvoossa ja Stenbäck & 
Westin oli kytketty Turun Veneveistämöön. NJK
Iainen insinööri Helmer Norbäck otti tilaisuudesta 
vaarin 1926, ja niin kuutonen L-14Anja rakennet
tiin , jälleen vaatimattomasti Merisataman vajassa. 
Vene valtasi TPS:Ita takaisin NJK:n lahjoittaman 
Sportklubben-pokaalin, ja saman tien Olofsson 
sai tilauksen kahdesta kuutosesta seuraavaksi 
kesäksi. Olofsson & Co, jossa oli mukana kaupal
lisemmin asennoitunut yhtiökumppani Lundenius, 
toimi myös purjeneulomona ja toimitti vuoden 
mittaan toista sataa purjetta, mm. purjekerran 
Ramsayn Renataan. 

Olofssonin seuraavat kuulosprojektit olivat L-24 
Antinea Nils ja Göran Hongellilie sekä L-25 Anitra 
Gustaf B. Thordenille, kumpikin NJK:sta. Näitä 
veneitä pidettiin hyvinä kevyen sään veneinä 
mutta hiukan liiaksi kallistelevina kovassa 
tuulessa. Anitra voitti parhaan ulkomaalaisen 
veneen palkinnon Sandhamnin regatassa 1932. 
Vuonna 1929 Mauritz Packalenille rakennettu L-
29 Maj-Lis ei ole jättänyt jälkeä tulosluettelohin. 

Henrik Ramsay oli suomalaisen suunnittelun 
ystävä ja hän tilasi Einar Olofssonilta, 
purjehtijakaveriltaan kakskakkosten ajoilta, 
piirustukset seuraavaan kuutoseensa Arnetaan 
kaudelle 1936. Se voitti Sportklubbenin pokaalin 
muttei aivan vastannut Ramsayn korkeita 
vaatimuksia. Sen vuoksi hän päätti käyttää Gösta 
Kyntzellin suunnittelemaa ja omistamaa venettä 
lnga-Lill XXVI:ta legendaarisessa Kultapokaalika 
mppailussaan kesällä 1937. 

Thordenin laivaston inspehtoriksi 
Tässä vaiheessa astui uusi mesenaatti Einar 
Olofssonin elämään. Ruotsalaissyntyinen laivan
varustajaparani Gustaf B. Thorden tilasi höyrylai
vojaan m.m. Hietalahden Telakalta, jonka palve
luksessa Olofsson oli. Thorden halusi olla asiaan
kuuluvasti mukana purjehdusseurapiireissä, ja 
hän palkkasi Olofssonin tarkastajaksi Kulosaaren 
varustamolleen. Työkuvaukseen kuului Thordenin 
huviveneiden piirtäminen ja niillä purjehtiminen. 
Tavoite asetettiin korkealle: Kultapokaali . 

Tuumasta toimeen. Thordenin yhtiö Suomi 
Tanker Oy rakennutti L-35 Elinoren Hietalahden 
Telakalla Helsingissä 1934. Kultapokaalip 
urjehduksiin Sandhamniin värvättiin Henrik 
Ramsay ruorimieheksi , kun taas Olofsson toimi 
"sailing masterina" miehistössä. Sijoitukset 
olivat 3-2-2 viiden veneen joukossa, hiuskarvan 
päässä loppuki lpailu paikasta. "Se oli iso ja 
raskas pakkaus, kankea kääntymään ja hidas 
kiihtymään", oli Ramsayn mielipide. Saman 
lausunnon antoi myös Antero "Antsu" Kairamo, 
kun hän ajoi Elinorea Musto Classic -kilpailussa 
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Elinore Hangon Regatassa 2002 

kesällä 2003. Olofssonin kommentti puuttuu. 
Kultakuume iski Thordeniin uudelleen 1938. 

Suunnittelutehtävän sai nyt Kyntzell, kun taas 
ruori uskottiin Einar Olofssonille. L-42 Anitra II 
rahdattiin Long lsland Soundiin, mutta pahaksi 
onneksi se joutui kohtaamaan voittamattoman 
Stephens-veneen Goosen. Sijoituksiksi tuli 3-4-
5 viidestä veneestä. Silminnäkijäkuvausta tästä 
taistelusta ei ole kirjallisuudesta löytynyt. 

Lähimmille alaisilleen Thorden rakennutti 
1941 neljä identtistä Sm-venettä Olofssonin 
piirustusten mukaan Forsströmin telakalla 
Mustikkamaalla, lähellä Ku losaaressa sijaitsevaa 
varustamon konttoria. Näin syntyneet pulleat 
veneet L-14:stä L-17:ään, Fay, Anitra 111 , St. 
Barbara ja Aloha, eivät olleet nopeudel la pilattuja, 
ja "valaiksi" niitä taidettiin kutsuakin. 

Kun Thorden sodan päättyessä 1944 livisti 
Ruotsiin laivueineen, sai 56-vuotias Olofsson 
jäl leen kerran aloittaa alusta omin neuvoin. 
Muuan muassa hän valvoi Hai-veneiden 
valmistusta ja piirsi moottoriveneitä. Einar 
Olofsson kuoli 8. kesäkuuta 1955, ja hän 
lienee loppuun saakka toiminut aktiivisesti 
veneensuunnittelijana. 

Uskollinen purjehduskaveri 
Senaikaiset lähteet luonnehtivat Einar Olofssonia 
vaiteliaaksi mieheksi, joka antoi veneittensä linjo
jen ja tulosten puhua puolestaan. Hän ei koskaan 
kommentoinut omia veneitään tai suorituksiaan 

lehdistössä eikä myöskään osal listunut tuolloin 
kiivaasti käytyyn keskusteluun mittasäännöistä. 
Hänen luottamustehtävänsä rajoittuivat yhteen 
vuoteen HSS:n sihteerinä ja toimintaan pienois
purjeveneiden kerhon varakommodorina. Pur
jehtijana hän oli taitava lukemaan säätä ja tuulia 
mutta vältti tiukkaa takti ikkaa ja protesteja. 

Einar Olofsson ol i käytännön mies, joka omin 
käsin rakensi kanootteja ja ompeli purjeita. 
Hänen pysyvänä perintönään on joukko vankkoja 
klassisia purjeveneitä kuten Antinea ja Elinore, 
jotka on restauroitu ja joilla niiden nykyiset 
omistajat purjehtivat aktiivisesti. He varmaankin 
yhtyvät tähän vaatimattomaan kiitospuheeseen 
pesunkestävälle helsinkiläispojalle Einar 
Olofssonille. 

Lähteet: 
Alfthan - Barck- Liewendahl: Sexornas jakt. 
ESF 75 år, juhlajulkaisu. 
Frisk Bris 1908- 1955. 
G ripenberg, Lennarl: Maskin och Bro Byggnads Ab 

1892-l 932. 
HSS 50 år,juhlajulkaisu. 
Magazine, 1990-luku. 
Pacius, Yngve: Segling och seglare. 
Suomen Urheiluarkisto, Affe Alfthanin kokoelmat. 
Svenska RcaUyccum 1872-1957, matrikcl. 
Ramsay, Henrik: Sommar och segel. 
Thordcn, Gustaf: Alla mina skcpp. 
Ti li Rors 192 1- 1930. 
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SIY LADY L 1374 
Petri Kangasvuo 

Kohtasimme ensi kerran Suomenlinnan 
Susisaaren venetelakalla Juhannuksen 
jiilkeiscllä viikolla vuonna 1971. 

Olin 25 vuotias ja juuri kotiutu
nut rei lun vuoden mittaiselta pestiitä 
vil linlinjan tankkilaiva Saijalta. Se 
oli merimiesurani ensimmäinen perä
miehen jobi, ja rahaa ol i j ii~i nyt vähän 
säiistöönkin. voi niiUi vanhoja hyviä ai
koja. Olin jo kevättalvella ki1joittanut 
Isälien i. että jos voisit koettaa valmiiksi 
katsella sieltä Hesasta jotain käytettyä 
perinteistä puupurjevenettä, niin sääs
tyisi purjehdusaikaa kesästä. 

Siinä scisoit kelkan päiillä ryhdik
kiiänä hoikkine Linjoinesi kylki kirnal
lcllcn valkoisena, vastamaa lattuna. 
Isäni oli kerinnyt jo aloittaa keviitkun
nostustyöt, joihin itse innolla tartuin. 

Kahden viikon aikana Lady oli saatu 
vesillelaskukuntoon ja 9. heinäkuuta 
nostimme Isäni kanssa purjeet ja suun
tasimme keulan kohti Uutlakaupunkia , 
Isäni kotikaupunkia ja perheemme ke
sälaitumia. Pe1ille päästiin, mutta se oli 
seikkailurikas matka ja kaipaisi jo ihan 
oman tarinansa. 

SIY Ladyn historiasta 011 olemassa 
cri!Ui in niukasti tietoa. Kaikki Uimä 
perustuu ainoastaan siihen, mitä l!delli
ncn omistaja, kadotettu Jaska Salminen 
kertoi. Jos Jaska luet tämän. niin ota 
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yhteyttä, ehkä tiedät enemmän, yhteys
tiedot tämän tarinan lopussa. 

Tiedetään, ettli Lady on rakennettu 
Suomessa. Rakennusvuodesta ei ole 
täyttä vnrmuutta, mutta otaksuttavasti 
se on lähcmpUnti ensimmäistä maa
ilmansolaa kuin Loista. Vene on alun 
perin oll ut ilman ruffia, j a rakennettu 
''pi ne on oak". eli kaaret. vantaat ja 
kölitukki tarnmea, laidoitus mäntyä. 
Alkuperäinen nimi ei ole tiedossa. 32 
vuotta vene on ollutnimeltään Lady. 

Jo ennen toista maailmansotaa 
Lady ostelliin Ruotsiin, missä llän 
purjehti pitemmän aikaa. Päällelen 
asian siitä. ctlii venekaupassa mukana 
tulleet,vicliikin täysin kHyLLökclpoiset 
Star- luokan purjeet ruotsalaisten tun
nusten neuleel nHkyvissH. ovat mate
riaaliltaan dacronia. Tämä materiaali 
tosin poikkeaa huomattavasti nykyi
sistä. Kude on erittäin tiheää ja lanka 
ohutta, mikä tekee kankaasta silkkisen 
notkeaa ja saa pu~jcen vetämään silk
kityvenessä (katso kuva). Käytän näitä 
yhä kevyenluu len pwjeinani. 

Ajankohtana, jota ei toistaiseksi ole 
tiedossa, mutla oletettavasti 50-60-
lukujcn taitteessa Lady palas i jälleen 
suomalaiseen omistukseen. Uudella 
omislajalla oli haaveenn vä ljemmät ve
det. Eikä vainjäänyt pdkäksi haaveek
si. Hän teki Ladylla llampurinreissun, 
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josta on edelleen Ladyn kajuutan sko
tissa muistona pronssinen taulu: "Han
sestadt Hamburg Raathaus". 

Tämä reissu oli ennakkovalmiste
luinaan kui tenkin vaalinut tekemään 
huomattavia muutoksia rungossa 
merikelpoisuuden lisäämiseksi. Laitaa 
korotettiin kahdella lautakerralla, mikli 
on viclilkin hyvin havaittav issa sisältä
päin. Ladyyn rakennettiin myös rurfi 
vencvancrista. lstuinlaatikkoa joudut
tiin tämän takia laajentamaan perä~in

päin, mikä puolestaan vaati peräsimen 
siirtämisen kölin jatkeesta kaukalon 
taakse perän alle aivan kuten tänään 
on tapa na useimmissa purjeveneissä. 
Tästä muutoksesta Lady sai poikke
uksell isen ohjausherkkyyden. Pitkän!! 
ja syväköliscnä veneenä Hän kääntyy 
aivan aksclinsa ympäri. 

Niimä muutokset tehtiin tee-se-itse 
menetelmin. jotka ovat lähtemätlömäs
ti jättäneet Ladyyn ronskin meritytön 
ulkonäön, mihin kasinokaunottaret 
eivät yllä. 

Seuraava omistaja on ollut ymmär
tääksen i .Jaska. Hänellä vene ei ollut 
käytössii kuin muutaman vuoden, jossa 
ajassn LHdy oli kerinnyt hunnaln hilnct 
siinä mäiirin, että ero oli silminnähtä
vän vaikea. Jaska oli päässyt llankc
niin lukemaan kauppatieteitä ja tarvitsi 
opiskclurahaa. 



Venetyyppiä ei ole voitu vahvistaa, mutta sinä aikana, jolloin 
Lady talvehti Uudessakaupungissa Reinhohi1in venetelakalla (myö
hemmirl Salmerin telakka), tein paljon vertailuja ja mittauksia eri 
veneiden rungoissa. Olen varma, että Ladyn alkuperä inen runko on 
ollut 5-luokan veneen runko, tai muuten vain identtinen. 

Lady asettui pitkäksi aikaa Uuteenkaupunkiin. Hän sai minutkin 
muultamaan sinne. Opiskellessani Rauman merenkulkuopistossa 
kävin kevätviikonloppuisin kunnostamassa venettä ja luonnollisesti 
nukuin Ladys~a . fluhtikuulla oli vielä yöpakkasia eikä siihen aikaan 
pUJjeveneisiin pruukattu asentaa lämmityslaitteita. Katselin haikeana 
kohti Sorvakonmäen osaketaloja telakan naapurissa ja ajattelin että 
kelpaisipa asua tuolla. Kun sitten valmistultuan i merikapteeniksi 
menimme morsiameni lnkerin kanssa naimisiin, Hesalaisia hänkin, 
ja neljän päivän kuherrusajan vietettyämme lähdin vuodeksi Kaukoi
tään japanilaisil le tankkilaivoille, sanoin lähtiessäni, että koeta löytää 
osake niistä Sorvakon taloista. Kolmen kuukauden päästä tuli kirje: 
Asunto hankittu 4-kerroksesta ja saatu velkaa koko summalle. 

Liityin Uudenkaupungin PU!jehdusseuraan, jonka ainaisjäsen nyt 
olen. Lady liitettiin vuonna 1974 UPS:n venerekisteri in pllljenume
rolla: L 1374. 

Ladyn pwjehdusalueena tulj olemaan yli 20 vuoden ajan koko 
Saaristome1i, Ahvenanmaa mukaan lukien. Pisimmät pUijehdus
kaudet alkoivat huhtikuun lopulla ja päättyivät marraskuun lopussa. 
Lomajaksot asui mme veneessä. Perheen kasvaessa miehistö oli 
enimmi llään: isä, äiti, viisi lasiaja kaksi siperianhuskya. 

Nuorin tyttäremme Susanna tuli ensireissulle Ahvenanmaan 
pohjoispuolen saaristoon 23. lokakuuta kahden päivän vanhana. 
Pelastusliivit puettiin päälle jo Uudenkaupungin synnytyslaitoksella. 
Syystäkin meitä pidettiin noina aikoina paikallisina kylähulluina. ln
keJi on ollutjokaisen vauvansa kanssa Ladyssaja väittää veneen ole
van paras olotila synnyttäneelle äidille, koska saa rauhassa makoilla 
ja liikkumatila on pieni. 

Saaristomeren alueella meillä oli noin 15 vakituisesti käyttä
rnäämme luonnonsatamaa. Olimme aina ankktuissa, käytämme tätä 
tapaa edelleenki n, mi kä ei aseta sat.ama lle niin suuria vaatimuksia, 
emmekä häiritse luonnon rauhaa rannassa, eikä inise hyttyset. Ladyn 
koukku on järeää tekoa plus vaijeri plus kettinkija sitten vasta köysi. 
Ankkurista onnistuu kesken unien tuulen suunnan muuttuessa luovi
maan ulos kun ei aikaile. Maakiinnityksessä ollessa tu leekin jo aika 
hässäkkä apukoneettomalle veneelle. 

Näillä rcviirimme 15 Lukikohdalla oli myös jokaisella oma erityis
pii rteensä. Joku oli lähellä hyviä sukelluskohteita, toineo taas paras 
kampelapaikka elokuulla, kolmas syksyn silakka ja karpaloapaja, 
joka keväällä tatjosi herkullisia vä inönputk ia, neljäs sisempänä saa
ristossa antoi hyvän mustikkasadon ja aina tarttui jokunen haukikin 
barppuunaan tai uistimeen jne. 

Vuosien vieriessä rakkaat ankkuripaikkamme alkoivat yksi toisen
sa jälkeen kadota niin kuin helmet pitkästä helminaubasta. Johonkin 
oli keväällä ilmestynyt rantaan kasa mökinrakenousmateriaalia, toi
seen kohosi veneilyseuran maja, kolmannen valloittivat rantautuvien 
venei lijöiden joukot jne. Lopulla alue josta käytimme sanaa " Ladyn 
Revi iri" käsitt i yhden käden sonnilla laskettavan määränluonnonsa
tamia Ahvenanmaan pohjoispuolen-, ln iön- ja Pyhämaan ulkosaaris
toissa. Sielläk in meri tuntui voivan vuosi vuodelta pahemmin, mitä 
tilaa olin kaikki nämä vuodet sukeltajana seurannut. Olen kaikesta 
huolimatta kiitollinen, että olemme saaneet kokea tuon paremman 
ajan. Muistot ovat jääneet elärnään. Kun alkaa tuntua, että paras on 
lakanapHin, rupeaa tähystelemään uusia suuntia. Näin teki Ladykin. 
Katse kohti Pohjoista, haaveena Jäämeti. 

Vei vuosikymmenen ennen kuin tämä unelma alkoi lähestyä edes 
real istista tasoa. Tähän li ittyy osana muuHomme Uudestakaupungis
ta Ivalon-Malliin Inarissa vuonna 1985. Kesäl vietimme kuitenkin 
vielä Pyhämaassa vanhempieni kesäpaikan tontille rakentamassani 

Lyngseidetin flytebryggalla 
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saunatuvassa ja Ladyn pll!jehduksilla. Kaiken liikenevän 
ajan käytin Ladyn rakenteluun. Työkalut olivat mukana 
purjehduksillakin. 

Suoritin Ladyssä urakan. jonka tarkoituksena oli saada 
vanha puinen saaristoristeilijä riittävän merikelpoiseksi kes
tämään valtameriolosuhteita. 

Haave AJ·ktisista vesistii syntyi vuonna 1983 palvcllessa
ni perämiehenä tatlkkialuksessa Grönlanninlinjalla. 

Ladyn muutostyöt alkoiva t kuitenkin jo vuonna 1980. 
Syynä oli vuotam inen. Vanha runko oli moitteettomassa 
kunnossa. Kölipulti t olin antanut vaihtaa ruostumattomiksi 
Reinholmin telakalla jo vuonna 1972. Tiukassa kryssissä 
avomerellä iäkäs runko kuitenkin eli niin kuin vanha reki 
myös tekee, ja vuoto oli huomattava. Oliko edessä veneen 
vai hto? 

Rei nhomin WaiHeri oli väliWimässä hyvin pidettyil ma
honkiristeilijää, nimikin seksikiis, Miss Rachcl, täydellä 
pllljegarderoobilla varusteltuna ja koko paketin hinta ei vas
tannut edes pllljeiden arvoa. Olisi jätjestynyt rahoituskin. 

Istuin yksin Miss Raehelin kajuutassaja ihastelin puutyön 
täydellisyyttä. Tiimäkö on kohta minun? Alkoi jotenkin tun
nta pahalta. Tuli pctturimainen olo, ellei suorastaan paska
housumainen. 

Tartuin skrapaan ja aloin poistaa Ladystä kaikkea maalia 
sekä ulkoa. että sisältä. Walucri väilli vielä vuosien jälkeen, 
että skrapausjätettä tul i monta hchtosäkillistä. Lady oli saava 
seuraavana kesänä parhaan mahdollisen lasikuitupäällys!CI.!n 
sekä ulkosivuille, että kansirakunnelmiin. Sisäpuolelle pils
siin tcrvaa, muualle liinaöljyii. 

Miss Raehelin osti Vaasalainen lääkäri . Minii ostin hä
neltä Raehelin vinssit. jotka olivat vanhentunutta mall ia, ns. 
rättipakeliittia. mutta tyylikkäät. Ne palvelevat yhä Ladya. 

Kesä 1981 oli hellekesä. Ladyn vuosien saatossa tervas
kantoma iseksi materiaaliksi kovettuncet kylkilankl1t imivät 
lasikuituhartsia. Waltterin porukka laminoi ulkosivul. Minä 
tein täkin, ruffin ja rakensin itscstiiiin tyhje.utyvän sitlooclan 
tummasta filmivanerista alumiini-L-vahvisteiu ja lasikuitu
laminaatlia käyttäen. Ulkopuolelle tul i vesilinjan yläpuolelle 
2 kerrosta lasikl1itumattoa, vesirajan alle 4 kauttaaltaan, kö
lisarjoihin 6 ja keulavantaascen 8 mattoa jäävahvistukscksi, 
johon lisäksi ruuvasin 3 mm paksun ruostumalonleräskis
kon. Kölin alle kuidun suojaksi kiinniteltiin rosteripchi
kaukalo 10 mm pulteilla jengaten kölin sivuihin. Asetin sen 
sis}ipuolelle vielä 5 mm kwnimaton. Savottaan kului polyes
terihaJ1Sia koko 200 1 tynnyri. Vesil injan alapuolelta Lady on 
tupla vene. Vielä nyt 22 vuoden jälkeen matto istuu tiukasti 
kiinni rungossa. Ptujehduskausi piiiisi sinii kesänä alkamaan 
vasta syyskuussa. Lady oli saanut lisää painoa. mikii tuntui 
vnkaanpina 1iikkeinki. Vene oli ensi kerran ku iva sisäiW. 

Seuraavana keviiänä ascnsin Ladyyn apukonccn, 7,5 hp 
Yan1n<ll' 1-GM dicsclin, joka mahtui niukin naukin. Koneen 
keulanpuolell.e kajuutan ninoan portaan alle sijoitin 40 litran 
polttoa inetank.in. Pakoletkusto tuli SB ulkosivulle. 

1-G M uusi 9hp mal li oli tulo:-;saja Waltteri oli saanut mart
hantuoja lta edullisen tatjoukscn jos vain sa isi ri ittäviin ison 
porukan kasaan . llmoittauduin yhdeksi. Kävi kuitenkin niin, 
ctW kaikki muut peruivat. Sain s ii tä huolimatta omani a1cn
nettuun hintaan, kun kerran Wnlrteri oli rullut luvannceksi. 
HHn piti aina sen minkä sanoi. Waltteri oli puuvencrakentnja 
ja telakkansa paljain käsin tyhjästä nostanut. Hän ei kun
nioittanut pelkkää stalllsta ja piti aina kaikkia asiakkaitaan 
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saman arvoisit1a. Waltteri oli parhaassa miehuudessaan myös 
innokas kilpaptujehtija. llän kilpai li Kansanveneluokassa 
omatekoisella Lunterillaan vuosikaudet joka lähdöss~i UPS: 
n kilpai luissa ja kiersi regatoita. Meistä tuli vuosien varrella 
Ystävät. 

Seuraavan talven lomajaksoilta naputtelin sisHtiloihin 
ga rneeraukset, tein uudet turkki levyt vanerista, rakentelin 
makuulaverit kajuultaan ja fööriin. näpertelin pentteriin SB 
puolelle ruokahyllyt sekil ascnsin keulapiikkin 75 li tran 
ruoslllmatonteräs makeavesiLankin. josta vesi tulee omal la 
paineeliaan letkua pitkin pcnllerin hanalle ja täyttöaukko 
sijaitsee räk.illä ajvan keulassa. T~mkin teki mittatilaustyönä 
Ukilainen Sjöbergin Eikka. eläkkeellä oleva laivan poosu. 
Hän on tehnyt myös Ladyn muut tankitja ruostumalnnter'Js
työt. Vesilankin yläpuolelle rakensin tilan plll:jcvarastoksi, 
johon gardcroobin jouti laat juuri ja juuri mahtuvat. Nykyisin 
kun pmjehdimme Inkerin kanssa etupäässä kahden, saavat 
purjeet olla vapaammin föörskanssissa. 

Siellä Reinholmin suulissa, missä ahersin, Ladyn masto 
sattui huilaamaan H-ven0en maston kanssa rinta rinnan. Pal
jastui, että ison purjeen etuliikki oli mi ll illeen sama. n. IOm. 
Kuin ti lauksesta. Keväällii sai Lady alumiinitakilan. Maston 
ostin H-veneki lpailijalta. joka oli vaihtamassa vcncttään uu
denpaan. Puominjouduin teertämään Turun leräskalusteessn, 
koska Ladyn puomi on 4m pitkä. Vanti l tilasin Ni inirannalta 
5mm paksuisina ja lisäksi tulivat myös partuunat. Sa masta 
paikasta löytyi myös H-veneen isoput:je, johon teetin lisäksi 
kaksi rciviä. SM - voittajalla sain edullisesti pari lähtöä käy
tössH olleen fokan. Tämti purjekerta. jonka alun perin hankin 
kovantuulen setiksi, on osoiuautunut olevan eniten y lh~iä ll ä. 

Ladyn purjevarasto on vuosien varrella kasvanut jo ma
ximiinsa ollen suurimmasta pieninpään, - näinJlän se on se 
tärkeämpi vaihtojärjestys: Spinnu, Star-Iso, l-I-Iso, H-lso 
reivei llä, Genua, Star- luovigenua. H-fokka, Folkkari-fokka 
1-lsoreiv in kanssa pidettäväksi, Hai- fokka 2-rcivin kanssa 
käytettäväksi, Trysail ja Myrskyfokka. Purjepinta-ala suu
rimmalla setillä: Star-lso/Genua on 35 neliötä. 

Seuraavana vuonna asensin enimmät säbkötyöt, ku
ten sulaketaulun, kulkuvalot, s isävalaistuksen. penttcrin 
tuulellimen. pilssipumpun. pistorasiat sisään ja ulos k1i
sivalonheitintä. pölynimuria ja kännykänlaturia varten. 
sekä peräluukun päälle aurinkopaneelin. Pilssiin tuli myos 
alumiinirakenteinen käsikäyttöinen pumppu. PenHerin BB 
puolelle rakensin keittiön alum iinipellistä ja asensin sinne 
Wallasmarin liesiliimmittimen. Tämii mahtui sinne millin 
tarkkuudella. Eikka teki 20 litran Lankin, joka mahtui vielä 
sekin Iieden alle. Kaikkiin lankkeihin asensin anturit ja mit
tarit sopiviin pai kkoihin . 

Kevääl lä Eikka tek i Ladyyn hienon muotoperäsimcn ros
terista, joka täytettiin polyurctaanivaahdolla. 

Joinakin vuosina tuli aikaansaannoksia enemmän. toisi
na vähemmän, sillii Lady myös ptujehti joka kesä. Kaikkia 
vuosien varrella LchtyjH uudistuksia ei kannata tässä luetella, 
olisi va ikea mu istaakaan ja lista j!iisi kuitenkin suurimmalt fl 
osalta lukematta. Kerron tärkeimmät. 

Lady oli alun perin tasapcriiinen. Surffa ilu isossa perii
aa llokossa oli hiukan laahaavaa. Ka ipasin lisää vesilinjaa 
pcri4än. Polttoainekapasiteetti "syville vesille'' aiottacssu 
olisi saanut olla myös runsaanpi kuin 40 1. Suunnillclin 
perään polttoainelankin vetoisuudcltaan J 20 1 ja Eikka teki 



sen rosterista niin kuin muutkin. Pult
tasin sen peräpeilin läpi 4:11ä tankkiin 
hitsatulla 10 mm pultilla. "Tee-se-itse 
mies" ol i rakentanut peräkaaren 2 x 4" 
materiaalista, joten se siitä. Paketoin 
hienouden 5:n lasikuitumattokerrokscn 
sisään. Täyttöaukko tu li peräpeil iin SB 
puolelle.Tankista kulkee letku koneen 
käyttötankki in, joka sijaitsee kokonaan 
vesi linjan alapuolella. Lisäys tapahtuu 
tarvittaessa kaksoishanan avaamalla. 
Ladyn ulkonäkö mielesWni paran i 
modernin periipci 1 in myöLä ja vauhti 
rnyötäisi llä kasvoi. 

Uudistukset ovat muuttaneet Ladyn 
mittoja, joten Hän vastaa tällä hetkell ii 
läh innä 5.5-luokkaa. Pituus 10,5rn, 
vesilinja 9,7m, leveys 1 ,80m, syväys 
1 ,55m, kuivakylki 0,50m, purjepinta 
max 35 neliötä mutta voidaan sovittaa 
vai htamal la seilcjä. Paino=?, ehkä lii
kaa luokkavaaLimuksiin, mene ja tiedä. 

Ladyn keu la- ja peräluukut ovat 
täysin vesitiiviit varustettuna kumitii
vistein ja pultti/siipimutterikiinnikkein . 
SirJoodan penkki- ja konehuoneenluu
kuissa on kumitiivisteet ja salpakiin
nikkeet. Ruffin oviluukut putoavat 
uraa pitin alas ja kattoluukku vedetään 
päälle. Kynnys on pääkannen tason 
yläpuolella. Koko ovimateriaali on 
järeää teakia. 1stuinkaukalo tyhjenee 
4:n spyygati n kautta. Edessä sivuilla 
sijaitsee isot holkit ja peränpuolella 
turkki levyssä pienet. 

Lady on suunniteltu lähes vesiti i
viiksi. Pumppukapasiteetti (järeä käsi
käyttöincn + automaattinen sähköinen 
pumppu) on laskettu riilläväksi va ikka 
vene joutuisi välillä vesimassojen alle. 

Kaikki konstTuktiot, tankkien kiinni
tys ja varustuksen sumtus mukaan luki
en, on suunniteltu mahdollisen"voltin'' 
varalle. 

Jotta koko miehistö voisi tiukan pa i
kan tu llen olla kannen alla, suunnittelin 
ladyyn myös sisäruorin. Tämä sijaitsee 
keulaosastossa SB-puolella siten, että 
styyraaja istuessaan jalat suorana, BB
puolen eli penllerin sk:ottiin nojaten, 
katsellen ulos pyöreäikkunasta keulas
sa sekä kculimmaisista sivuikkunoista, 
oikealla kädellään hoitelee pyörää. Tä
hän kytketty hydraulinen pumppu istuu 
kiinni skotissa ruokahyllyn puolella 
Leepurkin kaverina. Letkut kulkevat 
pilssissä ja nousevat läpiv ientien kautta 
SB-puolen ahteritäkille, missä sijaitsee 
sy linteri, jonka akseli kiinnitetään tar
vittaessa pitmaan ki inteästi asennetulla 
pultilla ja muttetilla. Systeemiin asen
sin lisäksi Autopilotin. 

PUJjehdusm ittariston, joka yleen
sä sijaitsee ulkona, sijoitin sisään 
styyraajan nokan alle täydennel!ynä 
lisäkompassilla. Mittari t näkyvät nor
maalioloissa avoimesta ovesta myös 
peräpinnan pitäjälle. 

Ääriolosuhteissa selviytymistais-
telua olisi käytävä aa ltojen mukana 
surffatessa koneella ajaen. Myrsky
fokka keskelle skuutaltuna helpottaa 
estämään veneen joutumista kylj ittäin 
merta päin. Miehistö on sisiillä, jois
ta yksi styyraa, toinen passaa pää lle 
pumppuja. 

Ladyn rut'fin katon päällystin teak
täkillä. Oli isompi savotta kuin mitä 
osasin arvata. 

Seuraavaksi Lady maalattiin ulko
puolelta: 2 x epoxytcrva + 2 x kaksiko
ponenttimaali . 

Nav igointilaitteina Lady lla on: 
2 kompassia + suunti makompassi, 
Sckstantti, AP- navigaattori( uusittu 
s iLtcmmin GPS:ksi), Magellan GPS, 
Scararer kaiku, Fuso !ed-näyttö kaiku, 

Jäämeren Kippari SON 

Apelco tutka, jonka antenn in paikka 
ruffin katolla on osoittautunut onnis
tuneeksi. Muuta paikkaa ei olisi ollut 
tarjollakaan. 

Radiokalustona on: VHF, LA, GSM, 
FM/AM radiovastaanotin. 

JoiJana Ladylla Oi1 pumpattava 
Bombard AXl. 

NOtjaiU'eissu pääsi alkamaan kesä
kuun 12.-97. Miehistönä: Inkeri, Petri , 
Susanna ja Tapsa. Matka läpi kotoisen 
saariston Nyhamnin majakalle ja vielä 
yli Ahvenanmeren pmjehdimme vauh
dikkaasti laitamyötäisessä pol~oistuu
lessa. 

Ruotsin rannikolla luulet kääntyivät 
vastaisiksi ja matkanteko hidastui. Juu
ri ennen Juhannusta voimakas matala
paine piti Ladyn ankkurissa 3 päivää 
Ringsön saaren suojassa Nynäshamnin 
eteläpuolella. 
Västervikissakävimmeostamassa 
provianttia. 
Kalmarsundissajouduimmemyös 
odottelemaankokonaisenpäivänkovan 
eteläisen asettumista. 
Hanöbuktillasaimmepitkästäaikaa 
nauttia hellesäästä japw:jchduksesta 
täysillä purjei lla. 
Sandbammarin majakan sivuu
lettuamme alkoi itätuuli yltyä ja 
pyyhkäisimmeaika vauhtiaSkånen 
maalaismaisemien vilistessä ohj. 
Kie1täessämmeFalsterbonniemeä 
tuu ltaolij oli ikaa,mutta läheltälöytyi 
ankkw·ipa ikkakinelihetiniementakaa 
pruikilometrisenhiekkarannanäc1.restä. 
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01 immesiinäkaksiyötä. Ui mme, kä
vimmelenki llärannaUa jaostamassa 
jätskiä pursiseuran paviljongista. 
Sitten iski korkeapaine ja pläkä. 
Ajoimmekoneellakuumassakclissä 
ohipakokaasunhajuisenKöpiksenja 
Kastmpinlentokentän. Poikkcsimme 
Run gstedtissäosta massa prov ian tlia, 
mm.hyväätanskalaistatäysjyväruis
lcipää,lärnpimiäsavustettujasi llejäja 
"Elefanttia" & Ålborgia, tietysti. 

Jatkoimme matkaa koneella saman
tien ja yhtäsoittoa Anhohin saarelle 
asti, jonka etelärannalle ankkuroimme 
aamuviidellä 7.7. Saarta reunustaa 
autio hiekkaranta. Vietimme päivää 
snork Ia i Iien kirkkaassa vedessä meri
Whtiii ihaillen. Vedessäk in maist11i jo 
va ltameren suola. 

Seuraavana aamuna terävän aa llon 
isku Ladyn keulaan herätti. Oli alkanut 
tuulia etelästä. Ankkuri pikaisesti ylös 
ja koneella ulos. 

Seuraava etappi oli Skagen, jonne 
saavuimme yöllä. Ja oli pimeää kuin 
saappaassa. Katuvalot loistivat kuin 
syksyllä. Mieliinpainuva tunnelma kes
kikesällä Pohjoisen asukkaa lle. Emme 
käyneet maissa täällii. Bunkrnsimmc 
vain aamulla perälankin täyteen. 

Keula kohti No1jaa. Kurssi Ska
gcnin T !-poijulta Sandöhön, Norjan 
eteläisinpään saariryhmään. matkaa 92 
meripeninkulmaa. 
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Luoteistuuli yltyi tasaisesti, ollen 
kovimmillaan keskiyöllä. Voimakkuus 
oli enimmiiWän noin 6 bor, mikä ei 
Luulena ole Ladylie mikään ongelma. 
multa tuosta suunnasta nousee Ska
gerakissa melkoinen merenkäynti, 
vapaasti isoilta vesi ltä. Sinä yönä istuin 
pinnassa aamuun. Murtuvat aa llonhar
jat tulivat yli fostbritähtiä välkehtien ja 
maistuivat Valtameren suolalta. Kolme 
myrskylintua seurasi meitä koko yli
tyksen ajan ja pimeässä näyttäytyivät 
silloin tällöin perävalon näköpiirissä 
aivan liki. Pidimm<.: Tapsan kanssa 
vahtia. Tytöt nukkuivat. Kaadoimme 
välistä kuumaa teetä tem1arista mukiin. 
Pikku rommikin Wmmikkeeksi. Oli by
vii olla Merel lä Ladyn kanssa. 

Aamu alkoi snrastaa harmaan ului
sena. Aallot alkoivat selvästi ikään kuin 
venyä, mikä on merellä ensimmäinen 
merkki tuul<.:n asettumisesta, vaikkei 
sitä itse tuulesta vielä havaitsisikaan. 
Herätimmc tytöt vahtiin ja painuimme 
pehkuihin. Inkeri kenoi että iso Saksa
lainen vene oli muutlanut kurssia ja tul
lut likelle ihmettelemään Suomalaista 
pikl-:upaattia. 

Aamupäivän ku luessa tu uli tyyntyi 
täysin ja vain isot ki iltävät mainingit 
meitä tuudittelivat. Iltapä ivällä saatiin 
Norjan ranta näkyviin ja illalla ank
kuroimme Sandön suojaiscen lahteen. 
Tunsimme olevamme jo melkein 

perillä. Reissumiehen on hyvii olla 
optimisti. 

Sandö on kaunis kalliosaari. Aa
mulla lapset souteljvat Bombardilla ja 
leikkivät lahteen puikahtaneen pyöriöi
sen kanssa, joka sukelleli edes takaisin 
jollan alta. 

Olisi tehnyt mieli jiiädä päiväksi 
snorklailemaa n, multa sää ja tuu li oli
vat suotuisat, joten jatkoimme matkaa. 
Edessä odolli koko reissun pisin avoin 
rannikko-osuus. Stavangerin tienoilla 
vasta alkavat suojaiset vuonoväyläl. 
Purjehdimme koko päivän ja yön 
leppoisassa myötäisessä. Listafyrin 
kohdalla saimme kokea voi makkaan 
myötil isen vuorovesi vi iTan, joka sai 
maat vilisernään vaikka pLujeet vnin 
laiskasti pul listclivat. Aivan legin 
loppupiiässä Tanangerin kohdalla jou
duimme sakeaan sumuun. Tutka osoitti 
tarpecllisuutensa oudoilla vesillä. Jat
koimme aina Karmoyn saarelle asti, 
mistä iltapäivällä löysimme suojaisen 
lahden ankkuripaikaksi. Teimme kun
non hernesopal ja lelut, ja painuimmc 
pehkui hin puolentoista vuorokauden 
valvomisen jälkeen. 

Aamulla oli super olo yli 12 tunnin 
unien piHi llc. Ank kuri ylös ja keu la 
kohti Pohjoista. Oh itimme Haugcsun
din ja pahamaineisen Slettan avome
riosuudcn tyvenessä koneella ajaen. 
Rutsöyn saaren poukamasla löysimm~: 



hienon luonnonkauniin ankkuripaikan,johon näkyi reissum
me eka oikea tunturi Siggo. Päätimme viettää tässä rokuli
päivän ja kaksi yötä. Poimimme mustikoita, peseydyimme 
kunnolla makeavesipurossa ja sa imme myös hyvää vettä 
keulalankin täyteen. 

Hellekesä oli saapunut Skand inaviaan. Uima-asu isina 
puskimme koneella kohti Pohjoista pitkiu tyveniä vuonoja, 
joiden reunat muuttuivat päivä päivältä jylhemmiksi. Sitten 
vilahti jo eka lumilaikku korkeuksissa, mikä sai aikaan Poh
joisen porukassa riemun kiljaisun. Koti lähenee. 

Bergen in eteläpuolella sija itsevan Austevoll in saaren Kol
beinshavn on hyvä pienvenesatama ja heti rannassa kauppa. 
Päätimme provianteerata: hyvää Norjalaista brunostia, 
saetcrsmöriä, kneippbrödiä, yoghurtia, syltetöyta ja jätskiä 
tietysti. Suomalainen vene oli poikkeus täällä ja saimme 
ansaittua huomiota osaksemme. 

Matka jatkui Bergenin ohi ja kapeita vuonoväyliä aina 
Sognefjordin suulle, jonka pohjoispuolelta löysimme l1ienon 
suojaisen luonnonsataman Vikingvaagin. Täällä pidimme 
vapaapäivän snorklaillen ja keräten isoja sinisimpukoita, 
joita keirimme illalla ja herkuttelimme mahantäydeltä. 

Seuraava koetuksen paikka olisi Norjan rannikon paha
maineisin paikka Stadt, joka on pakko kiertää. Tä llä kohtaa 
Pohjanmeri ja Atlan1li lyövät kättä ja se välistä läiskyy. 

Nortjordin suulla kuitenkin jo tuli päälle eka myräkkä 
tällä rannalla. Kerkesimme nipin napin Hennöyn saaren 
suojaan ankkuriin. Keliä kesti kolme päivää. Sadettakin tuli 
yhden kokonaisen päivän kaatamalla. Vedettiin sikeetä ura
kalla. Kun ei enää jaksettu alkoivat Sussu ja Tapsa kalastaa, 
ja hyvällä tuloksella: ateriaksi seitä ja turskaa. Se oli pään
avaus maailman parhaille sapuskoille ja kalan tu lo tasaisesti 
parani mitä pohjoisemmaksi matka eteni. 

ltse Stadt kien·ettiin kauniissa säässä ja melkein tyvenes
sä. Sen kunniaksi lorautelliin mukiin tanskalaista mustahe
rukkaviin iä. 

Ålesundin kohdalla provianlli vaati taas täydennystä. 
Ajankohta lähestyi jo kauppojen sulkemisaikaa. Pyörittiin 
satama-altaassa löytämättä vapaata laituripaikkaa. Viimein 
päätin pudottaa ankkurin. Läheisestä Norjan Meripelas
tusseuran, Redningselskapetin aluksesta R/S Tlaltenista 
huudettiin ettei siihen saa ankkuroida. Vastasin, eltä ei me 
olla kuin puol i tuntia kun käydään kaupassa. He tarjosivat 
ulkosivunsa kiinnityspaikaksi ja neuvoivai lähimmän edul
lisen ostospaikan. Palattuamme kasseinemme alettiin iskeä 
tarinaa Haitenin miehistön kanssa. He olivat kaikki neljä 
vanhoja kauppa- ja kalastuslaivastomiehiä, joten juttua riitti 
myöhään iltaan ja saimme luvan olla ulkosivulla yön sillä 
ehdolla että nousemme ylös, jos heille tu lee hälytys. 

Aamulla mei IIe ebdotetti i n jäsenyyttä Redningselskapetis
sa. Mitäs s iinä kuin nimi paperiin ja jäseniä ollaan edelleen. 

Redningselskapet on N01jassa kansanliike, jolla on tois
tasataavuotiset perinteet, ja jota ylläpidetään vapaaehtois
voimin, rahapcliautomaattituloin ja lahjoituksin. Alusten 
miehistöt saavat työstään palkkaa, mutta he päivystävätkin 
aluksella 24 tuntia vuorokaudessa. Ensimmäisen Redning
sköyta saJjan suunnitteli Colin Areher, mies, joka rakensi 
myös kuuluisan Nansenin retk ikunnan polarlaivan Framin. 
Tämän päivän sköytat ovat nopeaku lkuisia nykyteknologian 
huippusaavutuksia joille ei ole olemassa operatiivista säära
jaa. 

Nor:jan ranta on pitkä. Päivät ku luivat pinnassa istuen 
aamiaisincen ja päivällisineen. Koukku pohjaan vain nukku
misajaksi. Paljon sai ajaa koneella, sillä korkeat ka llioseinä
mät useimmiten suojaavat tuulen tai puristavat sen vuonon 

Iso Inkeri styyraa 

Arnöy langfjiord 

Strompedalen 



Halten ja Lady Ålesundissa 

suuntaiseksi, eli siis jos purjehditaan, se on 
myötäistä. Luovimiseen ei kesä riitä. 

Oh itettuanm1e Trondheim in alkaa Nor
landin rannikko. Ajamme IHpi Foldan pit
kän avomeriosuuden loivissa rasvatyynissä 
mainingeissa. Dolman saaren yllä yhtenä 
helleaamuna laskemme liitelevän yli 20 me
rikotkaa. Rörvikin jälkeen saavumme Vegan 
saaristoon. Yöt alkavat jo olla valoisia. 
Päätämme pitää täällä pitkästä aikaa vapaa
päivän. Ankkuroir1m1e Oljensaön puhti in, 
jota reunustavat koristeelliset kalksand hiek
karannat. 

Seuraavan päivän vietämme vapaasukeila
en ju valokuvaten vedenalaista elämää. joka 
()n täällä varsin monipuolista. Keräämme 
myös sinisimpukoita, joita syömme päiväl
liseksi. 

Bodössä, joka sijaitsee napapiirillä kaym
me vielä provianteeraamassa ja bunkraamas
sa loppureissua varten. Vierailemme tänne 
tukeutuneella redningsköyta Ruthilla. 

Veslfjordin suulla jouduimme pitämään 
kovaa länsituulta kolme päivää Karlsön 
suojassa. 

Itse Uinsivuono tultiin sopivan reippaassa 
myötäisessä. 

Matkan Lodingenista Tromsöhön kuljim
me tarkkaa vuorovesilasketmaa noudattaen. 
Oli lähdettävä aamulla määräaikaan, toisi
naan klo 03:30, toisinaan klo 13:30. Täälla on 
mahdollistajoissain sunteissa S[wda 5 solmun 
tidvannsströymi . Se on kivanpi myötäisenä. 

Ei tullut käytyä tä llä reissulla kuin kah
dessa No1jan kaupungissa. Tromsöhon ei 
tu ll ut asiaa. vaan ajoimme ohi 12. 8. puolilla 
päivin. 

Retken viimeinen ankkuripaikka oli Arnöy 
Langljord, Lyngeninvuonon edustalla, latitu
di 70N. jonne saavuimme keskiyöllä.Taallä 
aisti tulleensa Lappiin. Tuntui tunturimaan 
ja jänkien tuoksu. näkyi poroja ja yö ol i kuin 
piiivU, paitsi lämpötilaltaan. joka oli nollan 
pinnassa. Ol i uskottava. I.!!Ui peri iW ollaan 
kohta. 

Seuraava päivä 13.8. oli sateinen ja utui
nen. Pilvet roikkuivat kuin pitkät hameet 
Lyngenin alppien nilkoissa peittäen kaikki 
ihanat näkymät. Ajoimme koneella tuon 
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jäljelläolevan 36 meripen inkulmaa. 
Saavuimme illan suussa Lyngseidetiin. 
Loki näytti 2700 mpk. Berndt Ross. 
Lyngseidet Mekaniske Verkstedin joh
taja oli meitä vastassa. Otimme yhdes
sä rommiryypyn onn istuneen matkan 
ktrnn iaksi. 

Lyngseidet on luonnonkaunis pa ik
ka alppimaisema ympärillään. Kyai 
on vanha ja pieni. Asukkaita koko 
Lyngenin kunnassa on 3000. Kulttuu
ria leimaa vielä selvästi Vauha-Les
tadiolaisuus. Monella on sukujuuria 
Suomesu1. Täällä Lady on asunut nyt 
jo monet vuodet. Bemdtin telakan si i
pi llä on Ladylla oma vaunu, jolla 111in 
nytkin parhai llaan prcssun alla nukkuu 
talviuntaan. Kesii lla ollaan omassa 
poijussa. 

Lyugseidetistä Kilpisjärvelle on 
matkaa runsaat 1 OOkm ja Kotiimme 
noin 450km. mikä ei näillä leveysas
teilla ole matka eikä mikään. 

Parasta Lyngenissä on itse Meri. 
Ei missään maailmassa meri tuoksu 
niin hyvälle kuin Pohjoisessa. Vesi on 
kirkasta sukeltaa. Kalasto on runsasta, 
mikki takaa parhaimmat mahdolliset 
sapuskat pä ivittäin. 

PLtrjchtijan parCJt i isiksi tätä seutua 
ei voi kutsu<~. Säliolosuhteet ovat vaa
tivat, matalapaineiden kulkureitti on 
vieressä ja pieninkin riskin otto sään 
suhteen voi koitua kohtalokkaaksi, sillä 
etäisyys lähimpään suojaiseen paikkaan 
on yleensä useampien tuntien matka. 
Kevyet tuu let puuttu vat. Tuulee 1 Om/s 
tai yli tai s itten on tyven. Nord-Tromsin 
alueen korkeat alpil sekH suojaavat että 
kiihdyttävät aluama lla tuulia. Vuoro
vesivirtaukset joutuessaan vastakkain 
vallitsevan tuulen kanssa saavat aikaan 
ikäviä yllätyksiä aallokon muodos
tuksessa. Alkukesästä ns. fallvindil. 
jotka putoavat lumelta ja jäätiköiltä, 
voivat olla voimakkuudeltaan orkaanin 
luokkaa ja ne tu levat yllättäen nostaen 
vä listä vesipyörteen ilmaan niinkuin 
trombin. Spinnu on ollut pussissaan 
kaikki nämU vuodt:t. flman luotettavaa 
konetta t~Hillä ei pärjää. Paikalliset 
perinteiset purjeveneet: Otringit ja 
Femböringil olivat varustettu airoin ja 
pmjeena oli raakapurje, joka on myö
tätuulipurje. Nykyään täällä ei juuri 
muita purjehtijoita näy kuin Lady ja 
satunnaiset turistiveneet kesäiHi. Ei olla 
vielä kyllästytty, mutta väli lW kaipa~ 

Saaristomeren nakupurjchduksia täy
det seil it ylhiiiilHi. Ihminenhän on eläin 
jolla ei ole missiUin hyvä. Kyllä täällä 
on joskus tuntunut oikein hyvältä. 
Vuosien 'nrrclla on löyrynyt muutama 
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tosi kaunis luonnonsatama. Niitä 
on Uiällä tosin harvassa, sillä 
yleensä jokaisessa suojaiscssa 
satamassa on asutusta, ymmär
rettävistä syistä, sillä onhan Jää
meren ranta ollut asuttu jo ennen 
ajanlaskumme alkua, jopa ennen 
jätikauttakin. 

On tämä Ladyn Pohjoiseen 
pesiytymincn poikinut konk
rcettistakin hyvää. Täältii olen 
saanut ongittua itselleni jobeja 
Jäämereltä ja Huippuvuorten ve
siltä, mikä on aina ollut haavee
ni. !999 f)2000 olin M/S Nor
björnissä lorstinä. Hoid imme 
Huippuvuorten rahtikuljetukset 
llipi vuoden. Jä~imeren syys- ja 
ta lvimyrskyt olivat kokemus, 
samoin Huippuvuorten keski
talven pimeys. Näen silmissiini 
kun seilasimme ulol! muuta
maa päivää ennen Joulua kohti 
Tromssaa tähtien tuikkiessa 
keskellä päivää yön pimeydessä 
sekä laivaa lla että peilityvenessLi 
meress~i ja kun täysi kuu vn laisi 
Huippuvuoret kirkkaan valkoi
siksi ja ne upposivat hitaasti 
mustaan horisonttin. Sama kuu 
valaisi Suomen K~isivan·en 

tuntureita Jouluyönä kun ajoin 
autolla vailla vastaantulijoita 
suuntana Koti. Pääsin Jou lusau
nan lauteille klo 02:30. 

Viime kesänä minulla oli 
tilaisuus toimia kipparina mnt
kustajia kuljettavassa tutkimus-
matka-aluksessa. Liikuimme 
lluippuvuorten pohjois- ja 
itäpuolella, tutustuen arktiseen 
luontoon. Tämä oli merimiesura
ni mieluisin työtehtävä. 

Laivat seilaavat eikä niille 
voi rakentaa kivijalkoja, klmhan 
va in kipparit muistavat tarkistaa 
että kölien alla on aina hiukan 
vettä. Ei Ladykään Lyngeniin 
ole jäämään tullut. Jonakin so
pivana kesänä seilataan Lakaisin 
Suomeen taas. Tapaamiin vii
meistään silloin. 

Terveisin Petri Kangasvuo 
SfY LADY:n Kippari 
Os: Kittiläntie 8415. 
99800 IVALO 
Puh: o 16-n73300 
Mob: 0400-1 06284 

samans@saunalahti.H 
www.saunalahti.fi/samans 
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6mR Wor d Cup 2003 
13-19.6. St Tropez 

Kevään aikana kuutostcn MM
osallistujaluetteloon oli kertynyt jo 18 
osa 11 istujaa ja suomalaisleirissä etu kä
teistunnclmat olivat korkealla. Mer
kilh;pantavaa oli myös se, etHi joukko 
koostui valtaosin sellaisista veneistä, 
joita emme olleet aicmmin tavanneet 
ja n1iistä suurin osa oli varsin "nuoria" 
klassikoita, etupäässä 1950-luvulta. 
Tapahtuman ja lähdön lähestyessä 
valitettavasti tälläkään kertaa ei väl
tytty poisjäämisiltä, joukko supistu i 
16:een jo ennen lähtöämme Suomes
ta ja paikan päälle saapui lopulta 14 
klassikkoa. Siis kaksi vähemmän 
kuin Tanskan edellisvuoden EM:ssa, 
mikä sinänsä ei tullut yll ätyksenä. 
Joka tapauksessa kohtuullinen fliilli 
ja merkillepantavaa myös veneiden 
varsin hyvä "yleiskunto•· purjeista 
puhumattakaan. Venevauhtierot tuli
sivat jatkossa osoittautumaan melko 
mitättömiksi , monilla veneillä on 
vauhti siinä mallissa, etUi lopputulok
set tää ll ä ratkaistaisiin kyllii miehis
töjen tekemien päätösten sekä ennen 
kaikkea virheiden lukumäärän pe
rusteella. Shiftailevat tuulet ta1joavat 
näillä vesillä silloin tällöin yksittäisiä 
lottovoittoja rohkeille pelureille, mutta 
pitkässä regatassa ja pitkillä radoilla 
tasaisuus ja virheellömyys tulisivat 
ratkaisemaan pelin. 

Suomaluiskaravaan i käsitti tiiliä 
kertaa kolme Kauko Groupin täyspe
rävaunurekkaa. jotka yhtenli kolon
namuodostelmana ajoi"at Hangosta 
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Rostockin lautan aviuamana Euroopan 
halki ja Ranskan Rivicralle. Lavalla 
oli varmasti n. 60 astetta, kun pressut 
perillä aukaistiin. Maajoukkueen nes
tetasapainon ylli.ipitHmiseksi Suomesta 
asti kuskatut Karhu- ym. tavat olivat 
suutapolttavan kuumia, kun niitä 
nostettiin kämpille vietäviksi. Sittem
min Karhu - brändi tuli St Tropezissa 
varsin tunnetuksi, mm. hotellimme 
uima-allasalueen roskikset pursusivat 
viikon loppupuolella näitä mustia 
tölkkejä ... tällaista tuotesponsorointia 
näissä piireissä kyll ä arvostetaan. 
Veneet olival ku lkeutuneet perille 
kohtuu II isesti i 1 ma n suurempia ongel
mia tai vaurioita, Alibaban kelkasta 
oli yksi pullti päässyt aukeamaan, 
mutta onneksi se ei johtanut sen vaka
vampiin seuraamuksiin. Uuvuttavassa 
helteessä jouduimme odottelemaan 
tuntikausia persoona 11 isen kraanak us
kin armollista saapumista pa ikalle. 
mutta lopulta May Be VI ja Alibaba 
11 saatiin vesi !Ie. TOYn vesi lielasku 
siirrettiin seuraavaan aamuun, kun 
aikataulu oli vcnähtänyt ja toisaalla 
TOYn maavoimat saivat vahvistusta 
illan aikana. kun veneen oma Handy
man. Mana Bäekström, saapui kau
punkiin. Vesillelaskut sujuivat kaikki 
hienosti ja suomalaistrio oli hyvissä 
ajoin tune-up kisaa edeltävänä päivä
nä pu1jchdusk unnossa ja tutustumassa 
rata-a lueeseen. TOYssa noudatettiin 
kolmen vuoden takaisia perinteitä ja 
ensimmäinen pu1jchdus otettiin loma
pllljehduksen merkeissä (mukana Ke
no ja hänen jälkikasvunsa Joppe sekä 
Sara ja hieman jällcennäkemisjuhlista 
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vaipunut ''aft guard" eli Maoa ja Eero). 
Uimmc kutakuinkin samassa kohtaa 
St Tropczin lahtea kuin vuonna 2000 
TOYn cnsipurjehduksel la Välimerellä . 
Merivesi oli jokseenkin uimahallilu
kemissa ja tunnelma sitä kautta mitä 
mahtavin. 

Torstai-iltana (12.6.) saapuivat vii
meisetkin purjehtijat paikalle (Japo 
& JJ) ja jälleen oli aihetta bilpeisiin 
tervetul iaisseremonioihin huoneisto
hotellimmc parvekkeella. Naapuritkin 
hieman hcrmostuivat, kun isot miehet 
hihittivät parvekkeella jo kolmatta 
yöUi peräkkäin ... Alibaban uudemmat 
miehistön jäsenet (Johnny Winqvist, 
Ville Vento, Marre Lumme ja Lefa 
Böckelman) saivat rautaisannoksen 
loyboysien ja Timo L.:n vitsi- ja ta
rinakokoelmista, kaikkien vatsa- sekä 
poskilihaksct olivat koetuksella. On
neksi itse kisaviikko oli ovella ja nuk
kumaanmenoajat alkoivat pikkuhi ljaa 
palautua normaa limmille raiteilleen ... 

Perjantaina 13.6. oli ohjelmassa 
tune-up regatan (Coupe de Mediter
ranee) kaksi ensimmäistä lähtöä. Kai
keksi harmiksi Kcno oli saanut lluns
san ja poti kipeää kurkkua ja tukkoista 
oloa juuri kun kisat olivat alkamassa. 
Pitkän harkinnan jälkeen päätimme 
mennä TOY!Ia mukaan, multa vain 
cn!;imm1iiseen lähtöön. Startti lapahlui 
vasta iltapiiivän puolella, kun luuli oli 
IH.:rtinnyt ja hieman asettunut. TOYn 
osalta kisa sujui näytöstyyliin, johto
Ulicma vain vahvistui merkki toisensa 
jälkeen ja toiseksi purjehtinut italia-



laistuttavamme (DAN) jäi maalissa 
jo satoja metrejä. Ita liaanol olivat ih
meissään purjehdittuaan perässämme 
maihin, kun kävi ilmi että muutjäivät 
vielä toiseen starttii n. Olivat lopulta 
ihan tyytyväisiä, että saivat myös 
aikaisemman startin il tapuhteilleen ja 
pääsivät vatjoon paahtavasta aurin
gosta. Edessä oli vielä tune-up regatan 
toinen päivä ja 8 MM -sta rllia .... 

Maissa vanhat perinteet oli taas 
herätetty henkiin ja purjehduksen 
jälkeen kokoonnuttiin aina irlant ilais
pubiin kylmälle siiderille. Siitä sitten 
suunnattiin ruoanlaittopuuhiin tai ulos 
syömään tai vaan kämpille tilaamaan 
pizzal iltapalaksi. Uima-allas oli sitten 
tapaamispaikka "kotipiha lla" ja siell ä 
kcllu imme usein auringonlaskuun 
saakka jäähdyttelemässä palaneita 
jäseniämme. Loppuvii kosta löysimme 
saunank in ja se oli kuin olikin hyvä 
juttu, vaikka aluksi s iinä lämmössä 
tuntuikin ihan turhalta kapistuksel
ta . Erilaiset leviävän flunssan oi reet 
saatiin ainakin TOYn kipparin osa lta 
kurii n perinteisin menetelmin: sauna, 
krva ja ... 

Coupe de Mediterraneen toisena 
päivänä saatiin vain yksi lähtö vietyä 
läpi ja sekin erittäin va ikeissa ja vaih
televissa tuulissa. Klassisista veneistä 
va in neljän kärki ehätti maaliin, loppu
joukko juuttui tyveneen eikä koskaan 
päässyt maa liin asti . Voiton vei Rans
kan May Be VIli, kannoillaan Dan ja 
Capriee. TOY päätyi monien vaihei
den jä lkeen neljänneksi, matkalla teh
tiin tiettyjä rohkeita kokeiluja, joiden 
toim ivuudesta jäi läh innä aika sekava 
käsitys, mitään kovin vallitsevaa etua 
ei kummaltakaan laidalta ollut löydet
tävissä , paitsi aivan rannoissa. Lisäksi 
TOYn barduuna juuttui viimeisen ala
merkin kierron yhteydessä saa iingin 
taakse ja hieman hätiköidyn pan ii k
kivendan takia kolme muuta kärkive
nettä pääsi 1 ivahtamaan karkuteille 
TOYn ähkiessä barduunansa kanssa. 
Joka tapauksessa tune-up regatta antoi 
sopivasti verryttelyä tulevaan, joitakin 
lahden tuuliin lii ttyviä ilmiöitä pa
lautu i mieliin ja virta-tek ijä saatelliin 
jokseenkin pyyhkiii pois mielestä, 
kääntömerkeill ä ja poijujen ympä
ristössä vesi ei näyttänyt liikkuvan 
minnekään. May Be VJil vei Coupe 
de Mediterraneen nimiinsä, Dan oli 
kakkonen ja TOY kolmas. 

· Itse MM-purjehduksiin päästiin 
sitten sunnunta ina 15.6. Ohjelmassa 
oli aamun kipparikokouksen j älkeen 
yksi startti. Tuu li oli jälleen kevyttä, 
epätasaista ja suunnaltaan heilahtele
vaa ... Ensimmäisestä starlista Ranskan 
Dix Aoul liihti pääl!äväisesti oikealle 
muista piillaamatta ja katosi rannan 
suuntaan kauas mu ista erilleen. Ylä
merkillä karmea totuus sitten selvisi: 
Dix Aout (Haas 1950), jota pid imme 
yhten ä kov immista kilpakuppaneis
tamme, oli nykäissyt noin 400 metrin 
kaulan seuraavaan. Loppujoukko oli 
vielä suhl hyvin nipussa ja luuliolot 
tuntien Dix Aout in kaan murskaava 
johto ei sit tenkään ollut ihan toivoton ... 
TOY rundasi ylämerk in vasta seitse
mäntenä , mutta veneitä oli iso nippu 
aivan ulottuvilla ja mitään suu rempaa 
paniikkia ei vaatimattomasta avauk
sesta syntynyt. Lenssille lähdimme 
heti merkillä jiipaten, ajoimme muita 
suorempaa reittiä merkille, onn is
tu imme pitiimiiän veneen hyvässä 
vauhdissa vaikka ajoimmek in muita 
alemmas ja tällä reseptil lä nousimme 
alamerkillä kakkoseksi. Myös Dix 
Aout oli tullut selvästi lähemmäksi, 
purjenumerot olivat jo täysin luettavis
sa ... Tilanne säi lyi suunnilleen samana 
koko seuraavan kierroksen ajan, mulla 
vi imeisellä kryssillä tapahtui kummia. 
Takaa tulleet veneet saivat yhtäkkiä 
25-30 asteen li ftin ja ryhtyivä t nou
semaan rajusti ylemmäs kuin "tur
va ll isessa" johdossa olleet Dix Aout ja 
TOY. Kun tilannetta ryhdyttin analy
soimaan, näytti s iltä että vendaaminen 
takaatulevien eteen ei välttämättä 
enää onnistuisi, sillä uusi parempi tuu
li täyttyi radan vasemmassa reunassa 
ja takaatulijat olivai päässeet tähän 
tuuleen jo alamerk illä, multa meillä 
Ua DA:IIa) sii hen oli matkaa melko
lailla. K rossaam i nen olis i tiennyt va in 
tappion kuittaarnista ai nak in 5-6:lle 
veneelle. Hetken matkaa styrbordilla 
ajettuamme teimme vendan takaisin 
oikea lle ja päätimme ajaa niin pitkälle 
kuin mahdollista siinä toivossa, että 
seuraava yllätys tulisi oikealta. Pientä 
uulla vi rcltä oli jo hava ittavissa radan 
oikeassa yläkulmassa. Dix Aout lähti 
pelastamaan mitii pelastettavissa oli, 
mutta joutu i päästämään englanti lai
sen Capricen edelleen. TOYn vauhti 
parani mitä pidemmälle se eteni muista 
erossa oikealle, kun taas muiden tuuli 
alkoi sekä kääntyä vastaan (babordi l
la) että heikentyä. TOYssa tarkkailtiin 
silmä kovana muiden menoa ja omaa 

tuulta, joka näytti tasaisesti paranevan 
keulan suunnassa ... Muutamat valta
vat aaltosarjat ohikul kevista isoista 
moottorijahdeista lisäsivät jännitystä , 
ajoimme vielä sata metriä ylimääräistä 
sen vuoksi ettemme halunneet aaltoja 
suoraan keulasta vaan mieluummin 
sivulta. Onnistuimme pitämään 
veneen vauhdissa ja lopulta melko 
avoimin skuutei n pääsimme ajamaan 
paremmassa tuulessa (joka samalla 
shiftasi oikea lle) maalii n. Caprice 
ennätti meidänkin eteen, mutta me 
kuittasimme Dix Aoutinja säilytimme 
kakkostilamme loppuun asti. Tämä 
oli suuri helpotus ja regatta oli avattu 
erittäin hyvällä tuloksella! Alibaba II 
otti viiden nen tilanj ääden harmittavan 
vähän nelossijasta. May Be VT oli 11. 

Maanantaina 16.6. ensimmäinen 
lähtö saatiin aikaiseksi vähän ennen 
yhtä iltapäivä ll ä. Tuul i oli tasaisempi 
kuin kertaakaantähän mennessä. TOY 
otti johdon käsii nsä jo ensimmäisellä 
ylämerkillä ja piti sen loppuun saakka. 
Tasaisessa tuulessa takaatulevien vah
tim inen oli tällä kertaa melko helppoa 
ja fantastisesti sujunciclcn manööverien 
ansiosta ero sen kuin kasvoi va in joka 
osuudella. Kakkoseksi purjehtinut Oix 
/\oul jäi lopulla melkein 2Yl minuuttia. 
Kolmas oli May Be VI II, neljäs DAN 
ja viidesjä lleen Alibaba II. May Be VI 
purjehti ma iniosti seitsemänneksi. 

Maanantain toinen startti olikin 
sitten taas melkoista bingoa ja lopulta 
tuuli kääntyi jokseenkin 180 astella 
toisen kryssin lopussa. TOY oli juuri 
tässä va iheessa ottanut pikku tsan
garin ja haki parempaa tuulta lähes
tymällli merkkiä vasemmalta. Tuuli 
kiiiintyi luonnollisesti oikealle ja sen 
myötä TOY putosi kärkiryhmästä 
kertaheitolla sijalle II. Ja etäisyys 
edellämeneviin oli sitä luokkaa, että 
ki ikareillakaan ei pystynyt näkemään 
kuka kisaa siinä vaiheessa johti . Vii
meinen "lenssi'' ja "kryssi" olivat ge
noastrekkiä suoraan merk il tä merki lle, 
jolen kiinniottamiseen ei juurikaan 
ollut saumoja. Pari lähintä venettä 
onn istuimme ku itenkin poimimaan ja 
nousi m me kunniakkaasti kymmenen 
parhaan joukkoon .. . Voiton vei Italian 
rautaro11Va Marina Carpaneda DANil
la, May Be VIli oli kakkonen, Caprice 
kolmas, Alibaba nelj äs ja Dix Aout 
viides. May I3e VI jätettiin IJ:nneksi. 
Mainillakoon, että TOY hävisi DANii
le tasan yhdeksä n minuuttia! 



Kolmen lähdön jälkeen tilanne 
kä1jessä oli tasainen, DAN johdossa 9 
pisteellä, Dix Aout toisena IOp., TOY 
kolmantena 12p. ja Ali baba sekä Cap
rice tasoissa neljäntenä 14p.:ll ä. 

Tiistaina onnistuttiin pu1jehtimaan 
ainoastaan yksi lähtö ja tämä merkitsi 
lopulta sitä , että startti en kokonaislu 
kumäärä j äi seitsemään kahdeksan 
sijasta. Päivän kisa oli jännittävä ja 
tasainen, kärkinclikoksi muodostui 
kahden suoma laisveneen sekä kahden 
ranskalaisveneen kvartetti. TOY töp
päsi ekalla ylämerkillä ahnehdi!Luaan 
niukassa johtoasemassa laylinen sillä 
seurauksella, että joutui tekemään 
kaksi ylimääräistä vendaa aivan mer
killä ja A libaba pääsi kuittaamaan 
ykköseksi. Eka lenssi oli jännittävä 
Alibaban valittua vasemman reunan ja 
Dix Aoutin mentyä radikaalisti oikeal 
le. May Be Vfll ja TOY tasapainoi livat 
enemmän radan keskivaiheilla ja TOY 
päilsikin aivan Alibaban perään kiin
ni. Ranskalaisveneistä Dix Aout kiersi 
kolmantena, mutta pysäytti vauhtinsa 
merkillä ja takaa tu llut May Be Vlll 
pääsi tuikkaamaan keu lansa sen ylä
puolelle. Kaikkien hämmästykseks i 
Dix Aout teki vendan May Be Ylll:n 
eteen ja seurauksena oli tyylipuhdas T
bone, joski n vauhtia oli onneksi varsin 
vähän ja lönnäys va imennettiin käsin 
ja jaloin vastaanottamalla. Molemmat 
suomalaisveneet oli vat myöhemmin 
raastuvassa puolustamassa May Be 
VI Il:n näkemystä ja kuvittelimmekin 
Johnnyn kanssa, että asia olisi täysin 
yksisel itteinen. Hämmästyksemme oli 
suuri , kun JURY lopulta diskasi May 
Be Vlll:n ja Dix Aout sai pitää kak
kostilansa, jolle se samaisen kryssin 
lopussa tapahtuneiden sh i ft ien avulla 
onnistui nousemaan. Myös May Be 
V lll kiilasi itsensä suomalaisvenei
clen väliin ennen viimeistä ja maaliin 
vienyllä lenssiä (lyhyt rata). TOYssa 
pidettiin itsestään selvänä , ettii Dix 
Aout tulisi putoamaa n pois tu losluet
telosta tapahtuneen törmäyksen tak ia. 
lskimme May Be Vlll:n kimppuun 
peittäen ja häiritentätii matka lla radan 
vasempaan reunaan ja rannau lähei
syydessä puha ltaneisiin parempiiu 
tuuliin. Onn istuimme kiinnittämään 
ranskalaisveneen huomion niin hyvin 
itseemme, että tämä unohti j iipata, 
pääsimme j iippaamaan ensin ja saim
me "sisäradan" kohti maalia. Tuuli 
vielä sopivasti kääntyi lisää vastaan 
ja pääsimme kuittaamaan ohi May Be 
VUI:n. Sijoituksemme ei kuitenkaan 
" hovissakaan'' kolmosesta parantu-

nut, mutta hyvii niinkin. Alibaba otti 
tyyli puhtaan voiton 40 sekunnin erolla 
DixAouti in, josta me jäimme 45 se
kuntia. Seuraavana tullut Caprice oli 
jäänyt meistä jo lähes 5 minuuttia. 

Neljän lähdön jälkeen tilanne: 1. 
Dix Aout 12p., 2. A libaba, TOY ja 
DAN 15p., 5. Caprice 18p. 

Keskiviikkona 18.6. saatiin kaksi 
startli vietyii läpi lopulta varsin koh
tuu llisessa ja jopa aiempaa voimak
kaammassa tuu lessa. Rata oli viety 
aiempiin päiviin verrattuna ulommas 
merelle ja tuuli oli selvästi lasaisempi 
nä illä vesillä. Ensimmäinen startti 
tapahtui jo puolelta piiivin ja pitbiltä 
odottdu lta maissa säästytt ii n. Keu
lassa päästiin käyttämään jopa AP/ 
heavy-ykköstä ja meno tuntu i pitkästä 
aikaa hu ikean vauhdikkaalta. Lens
silliik in jo vilautettiin kertaalleen 0.5 
unssin maxi-spinnua, mutta lopu lta 
kevyin 0.4 toim i kuitenkin parhaiten. 

Klassisten päivän ensimmäinen 
startti sujui varsin dramaattisissa mer
keissä, kun ranskalaisvenc Roya l Tha
mes tötöili kohta lokkain seurauksin. 
KSSS:n fågel Blå ja TOY olivat pe
räkkäin valumassa kohti starttilinjan 
oikeata päätä, kun Royal Thames tu li 
vastaan babordilla. Yhtäkkiä TOYn 
keulamies .Japo Halonen alkoi huutaa 
kuin hinaaja samalla kun ruotsalais
veneessiikin clesibelit nousivat. Royal 
Thamesoli yrittänyt epätoivoisen jyrk
kää vendaa Fågcl Blånja meidän leessii 
eikä si inä onn istunut. Sen ei myiiskiiän 
onn istunut eniiii te ilata takaisin ja tör
mäys oli hetkessä vaistämätön. Royal 
Thames iskeytyi keskelle Fågel Blån 
babordi n kylkeä ja sen keula putsasi 
heloja ja köysiä kuin iso v iikate veneen 
raahautuessa kohti perää. TOYn nopea 
nostoliike tuuleen paransi törmäyskul 
maa, multa tönniiystä ei voitu välttää. 
TOYn keula paukahti Royal Thamesin 
keulakannen styrbordin puolelle leh
den syvän "veen" seandeckiin. TOY 
selvisi peukalonpään kokoisella pai
naumalla aivan keularangan yläpääs
sä. Pikaisen yleissi lmäyksen jälkeen 
totesim me, että veneemme oli ehjä ja 
olimme täysin syyttömiä tapahtunee
seen, joten ryhdyimme hakeutumaan 
koht i lähtöli njaa . Aikaa oli enää noin 
minuutin verran ja starttaamincn pu ls
sin hakatessa kahtasataa ja hien va lu
essa pitkin selkänahkaa tuntui lähes 
ylivoimaiselta haasteelta. Pääsimme 
kuitenkin adrena l i inihumalassamme 
hyv in liikkeelle aiva n tuomariveneen 

päästä ja teimme välittömii sti vendan 
oikealle, missä moderni fliitti näytti 
kulkevan vo1m1stuvassa tuu lessa. 
Va linta oli oikea ja jo kryssin puolivä
lissä alkoi näyttää hyvältä. Pääsimme 
muita nopeamm in parempaan tuuleen, 
saimme vastakkaiselta rannalta hyvän 
shiftin ja tulimme selkeässä johdossa 
muutaman korjaus- ja "rah~jen laskcn

tavendan" jälkeen styrborcl in laylinelle 
ja siitä merkille. Kisa sujui tästedes 
kuin elokuvissa, johtomme kasvoi 
ja tuuli pysyi ilahduttavan vakaana 
tehden konservatiivisen taktiikan 
soveltamisen melko helpoksi. Myös 
maantieteelliset tuuli- ilmiöt olivat sen 
verran selkeitä ja luotettavia (etenkin 
kun edellä ajanut modernien niitti aut
toi havaintojen tekemisessä koko ajan), 
että mitään paniikkia ei pässyt synty
mään. Viidennen lähdön voitto TOY I
le, eroa kakkoseen (Dix Aout) lmin ja 
1 s. Kolmantena Capriee, neljäntenä 
DAN ja viidentenä Al ibaba [J. 

Tuuli säily i kuin säilyikin tasaisena 
vielä toisenkin startin ajan, tosin se 
loppua kohti pelottavasti keveni, mutta 
jaksoi kuitenkin puhaltaa kaikki hy
vällä vauhdilla maali in asti. TOY otti 
toisen komean voiton, lä llä kertaa jopa 
2m in ja 16 sekunnin erolla Englan
uin Erieaan. Toinen englantilaisvene 
Caprice ol i kolmas, Dix Aout neljäs 
ja Alibaba TT jälleen viides. Kuuden 
lähdön jälkeen alett ii n laskea pisteitä 
jo myös huonoin pois joukosta pudot
taen ja TOY siirtyi selkeään johtoon. 
Kaikki mukaan laskien tilanne (suluis
sa kun huonoin laskettu pois): 1. TOY 
17 (8), 2. Di x Aout 18 (13), 3. Caprice 
24 (14), 4. DAN 25 (19), 5. Ali baba 11 
25 (20). Tämä tiesi sitii, että Alibaballa 
oli vielä teoriassa mahdollisuuksia 
pronssille ja TOYn voittoa uhkasivat 
vielä Dix Aout ja Caprice. Ero oli 
kuitenkin TOYn hyväksi jo niin selvä 
ja kun kakkosen ja kolmosen ero oli 
ihan mitätön (lp. kun huonoin laskettu 
pois), ties i se TOY lle helpompaa puh
detta vi imeiselle päivälle. May Be VI 
sijoittui päivän molemmissa lähdöissä 
kahdeksanneksi. 

Piiiitöspiiiviinä keli oli varsin ke
vyllä aamu lla ja Toyboysit alkoivat jo 
spekuloida si II äki n mahdollisuudella, 
että lähtöä ei saataisi ollenkaan aikai
seksi. Orclereissa nimittäin sanottiin, 
että torstaina ei lähtöä enää yritelläis i 
klo 12:njälkeen mikä li 5 tai useampia 
lähtöjä oli saatu viety läpi tähän men
nessä. Meidät lähetelliin odotetusti 
radalle jo heti kymmenen jälkeen, 



mutta keli oli olematon ja TOYsta käy
tiin aamu-uinnilla, jonka yhteydessä 
vesilinjakin taas putsattii n sataman iil
jyistä. Juuri ennen puolta päivää alkoi 
pikkuhiljaa luulla ja Michel Briandin 
johtama valpas lautakunta saattoi pan
na starttiproseduurin käyntiin. TOY 
otti varman päälle startin ja pääsi 
llyvin liikkeelle. Alibaba 11 byökkäsi 
aggressiivisesti Capricen kimppuun 
ja pani tämän pyörimään heti startin 
jälkeen. Caprice ja Dix /\out liimau
luivat toisiinsa loppukisan ajaksi sillä 
seurauksella, etlä molemmat putosivat 
kauas kä1jestä. TOY saattoi ptnjehtia 
omaa purjehdustaan vain hy vi n väljäs
ti lähimpiä uhkaajiaan kontrolloiden. 
Tämä tuotti ykköstilan ensimmäiseltä 
merkiltä alkaen. Toisen kryssin sel
keä sh ifti oikealle sekotti tilannetta, 
kun pitkälle oikealle hakeutuneet 
Royal Thames ja A libaba JI nousivat 
kärkitaistoon. Enemmän vasemmalle 
hakeutuneiden Dix Aoutin ja Capri
cen takia keskireittiä kryssinyt TOY 
oli menettänyt etumatkansa, mutta 
onnistui tarkalla laylinen arvioinnilla 
nousemaan vielä Roya l Thamesin 
eteen ylämerkille. Alibaba ll joutui 
tekemään pari turhaa vendaa, kun 
ranska laisvene ajoi ensinnäkin layli
nen yli , mulla senlisäksi leki vendansa 
suoraan A libaba lf:n silmään ... 

Viimeinen lenssi oli tarkkaa ta
kanatulUoiden vahtimista, aktiiv ista 
jiippailua ja maalin sekä lähimpien 
hyökkääjien välissä pysyttelemistä. 
Kaikki sujui loppuun asti hienosti ja 
TOY leikkasi maaliviivan kolman
nen kerran peräkkäin voittajana ja 
varmisti näin ylivoimaisen voiton 
kokonaiskisassa. Royal Thames oli 
lähdön kakkonen 16 sekuntia TOYIIe 
hävinneenä, Alibaba II kolmas va in 9 
sekuntia ranskalaisveneenjäljessä. Jos 
Alibaba 11 olis i voittanut tämän vi i
meisen lähdön, olisi sille ollut tiedossa 
pronssimitalit myöhemmin illalla. 
Mihinkään tallimääräyksiin tai epä
reiluun joukkuepeliin emme kuiten
kaan tilanteessa, joka oli meillä hyvin 
tiedossa, ryhtyneet. Sitä paitsi onko 
mitään sen hienompaa tapaa päättää 
hyvin sujunut regatta kuin niukka, 
mutta makea lähtövoitto'?! 

Näin oli seitsemän lähdön MM 
regatta takana ja tulokset näyttivät 
seuraavanlaiselta: 

1. FTN-44 TOY (Eero Lehtinen, 
tyfagnus B~1ckslröm, Kenneth 
Perä nen, Jari Järvi , Jarmo Halonen), 
HSF. 2-1-(9)-3-1-1-1 = 9p. 
2. FRA-11 1 Dix Aoul (B.Divorne/ P. 
Heckly), YCP, 3-2-(5)-2-2-4-4 = l7p. 
3. GBR-48 Caprice (Tim Street & 
co.), RFYC, 1- l0-3-4-3 -3-7 = 21p. 
4. FlN-50 Alibaba lJ (John ny 
Winqvist, Ville Vento, Leif 
Böckelman, Timo Laurila, Markus 
Lu mme), HSF, 5-5-4-l-5-(5)-3 = 23p. 
5. D-43 (ITJ\) DAN (Marina & Luigi 
Carpaneda), YCCS, 4-4-1-6-4-6-(9) 
= 25p. 

...10. FlN-51 May Be VI (Henri k 
Andersin&co.)NJK, IJ-7- 13-8-8-8-
8 = 50p. 

Tätä seurasi samppanjaseremon ial 
(Aiibaban p~jat oli vat heti vastassa 
ison pullon kanssa, kun TOY pu1jehti 
tilanteesta nautiskellen pelkällä slo
ralla maihin) laituri IIe piiäsl yämmc, 
traditionaaliset 1 rkk u-pubi n antimel, 
sitten uinti ja vaatteiden vaihto sekä 
paahtavan kuuma palkintojenjakosere
monia vanhalla linnoituksen rauniolla 
St Tropezn lahden rantajyrkänteellä. 
Päältäjäisjuhlia syötiin, juotiin, nau
rettiin ja tanssittiin eräässä miellyt
tävässä beach-ravintolassa, m1ssa 
suoma laiset jatkoivat dominointiaan 
klassisissa lajeissa kansantansseisla 
vapaapainiin ... 

Ilauskal juhlat sitten joskus päät
tyivät, se-uraavana päivänä vietimme 
hotelli ll a j uhannusaattoa syöden Suo
mesta lenätettyä HK:n sinistä uudella 
H K Rleau de Ia St Tropez-resepti llä. 
Mozzarella-juustotäyte sopi mainiosti 
perinnemakkaran mausteeksi... Sau
nassakin käytiin ja vaikkei vihtoja 
koskaan peri IIe saatu (Jolle Blässar 
oli lähettänyt pakastevihdat kuriiril
la ... ), tunnelma oli varsin aito. Illalla 
söimme Kennethin tarjoaman upean 
päätösdinnerin, kaikki oli vat aika 
väsyksissä lyhyen edellisyön ja uuvut
tavan veneiden pakkausprojektin seu
rauksena. Seu raavana aamuna kaikki 
katosivat eri suuntiin ja oli aika palata 
kotiin sekä perheiden pariin. 



Johan Ankarin injoi a 
Timo Saalasti 1 Ruusu Riekki 

Magazincn vanhemmat lukijatmuistanevat Absolute 
Projeets-vcistämön Portugalissa. Yrityksen omistaa 
muotoilija-veneensuunnittelija DavidVieraja se 
on erikoistunut rakentamaan uudestaan vanhoja 
metri vcneitii. Nimi Absolute Projects kertoo osuvasti 
että vcislämöllä lchdiWn täydell isiä uud israkcnteita. 
KahdcksikkopLII:ichtijana minua miellyttää y•ityksen 
suuntautuminen juuri kahdeksikkoihin. Vcistämön 
kasiprojektcja ovat olleet mm. Fifen Emily, 
ll olmin Cagg (nyk. /j./sinore), l lolmin Birgitin 
suunnittelu projekti ja nyt Ankcrin viimeisen veneen 
rakentam inen. Yeistämö valmistaa myös pronssisia 
vinsseja ja heioja sekä pian myös puuplokeja metallisin 
sisäosin. 

David Vieraon jiirjestclmällisesti jäljiltänyt sellaisia 
kahdeksikkoja, joita ei jostain syystä ole koskaan 
rakennettu. Tiil iäisiä ovat ainakin yksi Filcn 
ensimmäisen säännön vene, eräs Ankerin toisen säännön 
vene, eräs Aldenin eriltäin kaunis toinen säännön 
vene vuoddta 1929. Holmin Birgit ja Birgitin vielä 
rakentamaton, hieman pidempi sisar, ja nyt rakentei lla 
oleva Ankerin vene. Veneen piirustukset löytyivät kun 
herra Lars Dahl , Johan 1\nker-säätiön, IEMAn ja ITMAo 
j~is~o:nja 12 mR VEMA lll :n entinen osaomistaja, vieraili 
toukokuussa 200 1 Davidin luona Portugalissa. Hän 
kertoi, enä Norjan merimuseossa oli Ankerin vielä 
rakentamattomal r i irustukset, ja että olisi hienoa jos 
joku ha luaisi sellaisen vieUi rakentaa. David ei aikaillul 
vaan hankki kuvat Norjasta, etsi asiakkaan ja alkoi 
töihin. Veneen omistajaksi tulee hc1Ta Yutaka Kobayashi 
japanistn. 

David tekee aluksi veneilleen hyvin detaljoidut 
rakennepiirustukset Uudet piirustukset tehdään 
alkuperäisten mukaan, jos sellaiset löytyvät. Esimerkiksi 
mainitusta Aldenin veneestä oli linjojen lisäksi säilynyt 
muitakin piirustuksia, joten David hyödynsi niitä. 
Muussa tapauksessa David tekee piirustukset Lloydsin 
sääntöjä ja suunn ittel ijan muiden veneiden ratkaisuja 
seuraten. Nyt rakenteilla olevaan veneeseen on 
piirustustyötunteja kulunut runsaasti , sillä veneestä oli 
Ankerinjälji ltä valmiina vain linjat. Onneksi isosisko 
Sirosta on olemassa va rsin täydell iset piirustukset, 
joiden avu lla David piirsi kaikki rakennepiirustukset 
Noin 6000 työtunnin jä lkeen Setubalin lahdella kelluu 
.1- 1, Japanin ensimmäinen kahdeksikko. 

Anker piirsi rakenteilla olevan veneen vuonna 1940 
seuraajaksi voilloisalle Sim-kahdeksikolle. Samalla 
kertna h1in piirsi lisiiksi aivan samoin Iinjoin myös 

kaksitoistametrisen. Hieman miel ikuvitusta käyttäen 
voi ajatella Ankerin halunnecn tehdä oman vastineensa 
voittoisa IIe Stephensi n Vim-kaksitoistametriselle. Omasta 
kaksitoistamelrisestään hiin piirsi 1 injapii rustusten 1 isäksi 
myös rikin, sillä yksi Jlimin menestyksen salaisuuksista 
olijuuri sen edistyksellinen rodeilla tuettu alumiiniriki. 

Ankcr siis oli perillä Vimin erikoisominaisuuksista, 
Uiytcläisestä keulasta ja erikoisesta 1ikistä. Hän ehkä 
uskoi. että Vim in keulan linjat olivat jo liiankin täyteläiset, 
koska piirsi oman veneensä keulan linjat terävämmiksi. 

Uuden veneen muodoissa kiinnittyy huomio kolmeen 
asiaan. Ensimmäiseksi, linjat ovat todella puhtaat ja 
vene on tavattoman luonnoll isen muotoinen. Ankerin 
Iinjoissa ei ole ollenkaan samanlaista pystylaitaisla, 
teräväpaheistu ja lyhyen töpäkkää sotalaivamaisuutta 
kuin lloh11in vain 14,2 m piLkässä Birgitissä. Toinen 
huomiota kiinnittävä muotoiluyksityiskohta on veneen 
kylkien kaartumi nen sisäänpäin alkaen keskilaivasta kohti 
perää, eli venekielellä "tumblc home". Tumble home oli 
ennen kaikkea englantilaisten mestarien toisen säännön 
aikaista muotokieltä, ja sitä on usein pidetty merkkinä 
hieman vanhanaikaisesta suunnittelufilosofiasta. Myös 
Ankerin poikkileikkausten pyöreät laitojen vedenalaiset 
muodot saava t veneen näyttämän perinteisemmältii kuin 
se todellisuudessa chkii onkaan. Anker näytti kuitenkin 
uskovan Siran muotojen oikeell isuuteen, koska uusi vene 
on !>c l v~is ti Siran linjoista johdettu. Kolmanneksi , veneen 
vesilinja on epätava llisen pitkä, peräti 9,87 m. Tämä on 
noin puoli metri~i enemmän, kuin klassisissa veneissä 
keskim!Uirin . Vastaavasti vene on painava, uppoumaksi 
Anker määräsi hiukan yli 10 tonnia, mikä on selvästi yli 
säännön tälle vesilinjalle määrittämän minimipainon. 

Veneen ol i ehkä miUirä valm isnra Helsingin 
olympialaisiin. David ei ole saanut selville olisiko 
veneelle ollut jo tiedossa tilaaja. 30-luvun lopussa 
oli kaikilta suunnittelijoilta valmistunut paljon 
kahdeksikoja, joten Anker vannasti halusi kantaa kortensa 
kahdeksikkokekoon ja näyttää missä kaappi seisoo. 
Anker suunnitteli veneestä tavatoman jäykän. Sirassa 
ja tässä veneessä lyijy on suhteellisesti alempana kuin 
metriveneissä yleensä. koska emäpuu on hyvin alhaalla 
ja muulenkin matalan ja leveän lyijyn painopisle!Ui on 
laskettu edelleentekemä llä lyijystä selvästi alaspäin 
levencvä. Lyijy on takaa korkeussuunnassa hyvin 
ohut ja ohentuu nollaan juuri ennen peräsintä. Lyijyn 
painopiste sija itsee näinollen melko edessä, mikä kertoo 
vastaavasti edessä olevasta kelluntakcskiöstä ja vii ttaa 
potentiaal iscsli hyvi in aallonmuodostusom inaisuuksii n. 



Lisäksi kölin hydrodynaami nen nostovoima on vannasti 
suuri, koska sen poikki leikkaukset ovat varsin paksuja 
pyörcäjohtorcunaisia s iipimuotoja ja koska sen etureuna 
on va rsin pysty, pystympi kuin ls/,arenissa ( 12mR Vim , 
8111 R /s/..arc?JI ja 6111 R Cioose lehtiin s11 moillc 1 injoi IIe) 
tai Birgitissä. Toisaalta paksun köli n kulkuvastus on 
kevycssii kesäku lussa hieman Birgitin ohucmman kölin 
vastusta suurempi. David uskoo liimlin 'encen olevan 
Sinm lailla hyvin jäykldi JU kanta' an purjeensa h)'\ in. 
koska veneen kölin ja rungon painojen suhde on erittäin 
edullmen. Sira pidelltin ylei-.esti jäykkänä \'eneenä. 
Stlloincn kruununprins-.t Olm i oli tunnetut siitä. että 
hUn purjehti Sirttlla täysin purjein ko' issakin keleissä. 
David perustaa uskoaan tämän veneen Jäykkyyteen myös 
tämtinkin attikkelin kll\ ituksena olevaan valokuvaan. 
jo~~a Swu purjehtii k t lpailui-.~a täystn purjcin muiden 
kahdd.stkko.tcn luO\ iessa rel\ alluml. Toisaalta. näinhän 
ptliii'>t ollaktn. koska Sim'>'>a et ollut alunpitäenkään 
-.uurta pmJealaa. ja mtclesUint Stran keulapurjekin 
'~ttkullaa kll\assa picncllii muihm 'crra!luna. 

Suuren uppouman ja pitl<tin ve!>ilinjnn takin Ankerin 
veneen ptttjcpinta-alanja uppouman suhde ei ole 
kovin hyvii. TiimEin perusteel la voisi epä illä veneen 
suorituskykytl Hels ingi n kuvitlccll i:,en vuoden 1940 
1>lympiarcgatnn kevy issti "c-;ti luul issa ell.:nk in lcnssi ll:.i. 
Toisaa lta. pieni putjcalu ja pllkii \Csilinja kuljcttavut 
'cnctlli hy\ln km an tuulen lum tila. Ja ko-;ka suurten 

kilpailuiden tuulet eiviit noudata historian keskiarvoja, 
niin Ankcrin vene kiisi korkeassa ja terävässä 
Suomcnlahdt.:n aallokossa kuivana ja ylvään pystyssä 
mu iden luov icssa kltiniissli ja pcst css~l uus ia vinssejä~i n 

vanllicn nostatt"mnssa su ihkcessa. 

Sira oli aikanaan tavatloman voiuoisa vene. Se 
voiHi luku isia merkittäviä purjehduskilpailuja ja 
oli kerta toi ensa jälkeen nopeampi kuin ainaiset 
ktlpakumppaninsa llolmtn Swllwl·it ja Ankcrin oma Silja. 
Mikiili Smm hbtoria!>t3 \Oi jotakttt pUätcllä. uusi \ ene 
on 'armastt \OiHaja-ainesta. Jokainen \ oi hioa omaa 
kästty-.täiin cdcllämainitutsw 'cncislä tutkimalla oheista. 
'encitlen keskeisiä numerot ictoja sisältävää taulukkoa. 

llemt Kohayashi saa paitsi nopean ja jäykän kilpa' enecn. 
myih hy' m tila\att purrcn Vene on todella suuri. 
Ja suuruutta \ ielä koro-.taa melko tukana ole\ a 
tstumalaatikko. Tila' aan 'cncesccn tehdään asiallinen 
Ja a-.utta\a ~·~utu~. mutta ktlpahcngcssii niin, ettei 
suoritusky\ yslii JOudu ta tmktmäiin. Koska Anker ei 
piirtiinyt wnccstU sisustuskuvia, mallia on haettu Sirosta. 

Vcm.: rnkcnnctaan parha ista r:wka-aincista niin hyvin kuin 
mahdol l istu. Laudoilltsla varten tuoliin A ti·ikasta kaksi 
!-.UU rlu khain-mahonkitukkia. toincn vnra llc. Emäpuu ja 
:-.tee\ ittchtiin iki\ntthast:t ja :.tture:-.ta Bumu1n teakista. 
jn1.1 l>;l\ td d aluksi tnctnannut kcltdata ostaa. koska se 

.,, 



oli niin kallista. Kysyessään tilaajalta, tehdäänkö osat 
irokosta, kuten tavallisesti, vai chkii tästä hirmuisen 
kalliista puusta, vastaukseksi oli tullut hauskalla 
aksentilla: ''Ycs, yes, yes". kum~liTUs Len kera, jo näin 
tiikki oli tullut va lituksi. 

Veneen rikaukseen liiuyy merkill inen anekdoolli: 
veneeseen ei voida rakentaa alkuperäistä rikiä, koska 
nykyinen entisöityjen kasien alkuperäisyyllä valvova 
Cup C'artier-säiintö kieltää sen! Ankcr nimilläin pi irsi 
veneeseen 4,8 metrin J-milan. Cartier-sääntö taas 
kaikessa viisaudessaan rajaa J-mi tan maksimiksi 4,5 
metriä. Suuret J-mi tat eivät muuknknan ole pelkästään 
modemien kasicn orninaisuu!>. Lähes arkkivanhoillisena 
klassikkosuunnittelijana pidetyn icholsonin omasta 
Sagitlasta on 30-luvun loppupuolelta valokuva, jossa 
näkyy melkein viiteen metriin kasvalettu J-milta. Ankcrin 
uudessa veneess!i pienennelysti:i .1 -mi tasta voi tulla 
ongelma, koska masto laitetaa n ~llkuperä isell e paika lleen 
melko taakse ja isopurjeen puorniliikkiä kasvatetaan 
vastaamaan picncntynyttä keulukolmioita. Näin 
keulastaagi jää saaristoristeilijätyyliin varsin taakse, joten 
jonkinasteista luovikärkkäyuä on odotettavissa. Lisäksi 
pwjeala j~iä noin 0,5 111~ pienemmäksi kuin nlkuperäiscllä 
J-m ita lla. 

Minu lla oli tilaisuus vierailla Ruusun kanssa Setubnlin 
kaupungissa Absoluteo 'cistämöllä paetessamrne 

lieisingin joulukuun puolenvälin hyytävää bannauua 
Portugalin kalseaan kylmyyteen. Missään ei ole niin 
kyhnä ku in Portugalissa ta lvella, meri tuulen tuodcssa 
Atlanli lta kosteaa ilmaa, joka johtaa lämmön pois luista ja 
Absolute Reslaumtionsin veistämöstä. Eristämiillömtissä 
hall issa töitri tekivät David, Absolulen metalliosaston 
primus motor Fransesco (molemmat purjehtivat 
uunaralla llclsingissä 2002) ja kolme puuseppää. 
Emäpuu jtl stcevit olivat paikoillaan ja niille oli nostettu jo 
suurin osa ma ll ikaarista. Veneen koko kasvoi entisestään, 
kun kalst.:li vieressä remontni lavaa, elefanttimaisen suuren 
Ankcrin ri nnalla aivan Eka-joilaita näyttävää Pan-louhea 
(Lontoon 1 CJ48 ja Helsingin 1 CJ52 olympiakultamitalit) ja 
pikkuista t:mi(r-kasia. Tunnelma oli juhlava. llärniirtyvä 
ilta. Po11t1galin talven ikuinen. kaiken kastclc"a· 
katostakin läpitunkeva sade. halogecnivalojen hehku, 
lamppujen loistt:essa kylpevä uusi veneen ranka ja 
David esillelcmässä valtavia, ainakin AO-kokoisia 
piirustuslakanoitaan korkean khaia-mahonki lankkupinon 
päällä. David scl irti vierailleen asioita sujuvasti. näytli 
kuvista yksityiskohLia ja maalaili sanoiltaan uuttu vcnellä 
vesillä. Se istuisi vedessii kevyesti kuin kuninkaan Sira. 
mutta olisi vielä voimakkaampi. Puusepät tekivät samaan 
aikaan viimeisiä mallikaaria. David jatkoi selostusta, 
vaelsi väli ll ~i kölin puumnllille, seli tti kölin edullista 
muotoa jn palasi taas takaisin puupinollecn. Minuu ja 
Ruusua palclsi, mutta kestimmc. koska kovin usein ei 
voi viettää \ apaa-aikaansa kasivc1sLämöllä. Melkein 
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harm itti, että nyt ei oltu Suomessa. Kummall ista, 
syrjäinen teoll isuushall i Setubal in kaupungin laidal la, 
muutama puolihalpa puuntyöstökone, joille Haminassa 
hymyiltäisi in, yhden käden sonnin miehiä ja tuloksena 
mitä hienoimpia puuveneitä. Miksei meillä Suomessa? 
Kyse ei ole vain s iitä, että työvoima on vielä halvempaa 
ku in Suomessa. Kyse on siitä, että David löytäti hienoja 
kaseja ha luaviavarakkaita asiakkaita maail man eri 
koi kiila, j a siitä, että David ei sattunut syntymään 
Suomessa, vaan Portugalissa. 

Lisää lukemista : 

http://www.abso lute-pro jects.com/ Lyhyt esittely 
veistämöstä ja sen muista tuotteista 

http://www.ec~ - Euroopan klassisten veneiden 
unioni. Loistava tarina Sirosta 

Anker40:n rakennepiirustus. Huomaa kölin pystyhkö 
etureuna ja matalaksi muotoi ltu lyijy. Lyijystä tulee 
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matala ja leveä, josta seuraa, että pilssistä tulee leveä ja 
pilssinpesijälle haastavan syvä. 

Magazinen paparazzi sai ikuistellua vastaanhangoittelleet 
venetaitei lijattaitavan naisagettimme avu lla, joka lahjoi 
joukon kuvaan ilmaisen Magazinen-irtonumeron avulla. 

David ja kölin puumalli. Oikea köli tu lee painamaan 
6300 kg. Se saattaa olla painavin klassisen kasin köli. 

Kilpapmjehdusta Hank0n vesillä Notjassa kesällä 1939. 
Kuvassa N 33 Sira, Johan Anker 1938, miehistössä 
kuningas Olavi ja peräsimessä Johan Anker, N 32 Anne 
Sq{ie, Bjame Aas 1938, Siran puomin alla melkein 
näkymällömissä Froya, Bjamc Aas 1939 (nyk 1'urid), 
S 19 Alhatros, Tore Holm 1 939 ja S 12 Svanevil, 
Tore Holm 1939. Paremmalla onnella vastaava kuva 
olisi voitu ottaa Helsingin Olympiaregatasta. Kuvan 
julkaisuluvan antoi ystävällisesti Helen Furu Norsk 
Sj0fartsmuseumista. 

'Jl 



Ens'm ä'nen kesä 

J arl Lindblomin piirtämä, Turun veneveistämöllä 
vuonna 1938 rakennettu vitonen Lina oli ostettu ki
saveneeksi syksyllä 2002. Kesän vihdoin saavuttua 
edessä oli myös ensimmäinen lomapurjehdus. Poi
kaystäväni Santtu- yksi Linan omistajista- minä sekä 
ystävämme Juha saimme omia kaunottaren kolmen 
viikon ajaksi. 

Lina oli varusteltu retkikuntoon Hangon regatan 
jälkeen ja kisamiehistö, muut omistajat Kimmo ja 
Marko, olivat antaneet tilaa lomapurjehtijoille. Oli aika 
irrottaa köydet. 

Matkaan 
Purjehdimme vihdoin ulos Hangon satamasta. Vat
sanpohjassa tuntui jännityksensekaista kihinää, olin
han ylipäätään vasta kolmatta kertaa purjeveneessä 
Pieni kiekka Harmajan ympäri oli tehty ja päivän 
pikakurssilla Wilhelmina Sailing -purjehduskoulussa 
olin saanut hämärän käsityksen siitä, mitä kaikkea pi
täisi osata. Mastolla tai purjeissa kiinni olevat köydet 
olivat kuitenkin minulle vielä täysi arvoitus, melkein 
yhtä suuri kuin se miten kapealla kannella voi kukaan 
pysyä putoamatta. 

Suuntasimme Linan keulan kohti Saaristomerta. 
Seuraavan kolmen viikon ajan määränpäät päättäisi 
tuulen suunta. Alkumatkasta turvamieheksikin kutsut
tu Juha hoiti gastin hommat Santun kipparoidessa. 
Minulla oli täysi ohjelma ihmetellessäni käsittämättö
män kaunista saaristoa. 

Ensimmäinen yö veneessä nukuttiin Högsårassa. 
Hyttysiä. Mutta ruhtinaallisesti tilaa! Femman retkie
tuihin kuuluvat loisteliaan pitkät makuutilat keulakan
nen alla. Aamulla kävelimme täydellisen saaristoidyl
lin halki kahville siniseen huvilaan. Sitten olikin aika 
jatkaa matkaa. 

Suuntasimme länteen ilman tarkempaa määrän
päätä. Nyt jo minunkin sormeni alkoivat syyhytä 
vaatien ihan oikeaa tekemistä. Ensimmäinen kerta 
pinnassa oli varsin hämmentävä kokemus - vähitel
len aivot kuitenkin suostuivat toimimaan ja vene alkoi 
kulkea myös suoraan. Katsokaa mikä kryssil Venepo
rukkaan oli saatu kolmas leveistä levein hymy. 

Päädyimme yöpymään Borstössä, jossa lopulta 
pidimmekin vielä päivän verran navakaksi yltynyttä 
tuulta. Kävimme ihmettelemässä Borstön akkaa, 
pesimme pilssin ja pelasimme korttia. Seuraavana 
aamuna lähdettäisiin kohti Jurmoa. 
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Borstö - Vänö- Nauvo 

Aamulla tuuli kovaa. Säätiedotukset lupasivat kuiten
kin laantuvaa, ja pari tuntia odoteltuamme irrotimme 
köydet ja kryssimme ulos Borstön pienestä väylästä. 

Jo parin vendan aikana alkoi tuntua että keli on 
ihan toisenlainen kuin aikaisempi leppeä myötätuuli. 
Saarten suojasta päästyämme huomasimme että 
niin todellakin oli. Tuuli tuli suoraan vastaan, kovaa. 
Keula törmäsi rysähtäen jokaiseen aaltoon. Siirryin 
vaivihkaa istumaan veneen pohjalle. Tuuli yltyi, 
suuntasimme koko ajan ulommas merelle. Tavaroita 
putoili, retkipenkit irtosivat paikoiltaan. Yritin pitää vir
nettä suupielessä. Rytinä alkoi kuitenkin käydä vähän 
hermoille. 

Jurmo jäi haaveeksi. Hetken matkaa rymisteltyäm
me kippari teki päätöksen: käännytään myötäiseen, 
ennen kuin jotakin hajoaa. Juha kannelle laskemaan 
isoa. "Ja pidä kiinni sitten - saat meinaan turpiin, jos 
putoat", kuului kipparin tiukka komento. Siinä kohtaa 
panin silmät kiinni ja laskin kymmeneen molskahdus
ta odotellen. 

Molskahdusta ei kuulunut, vaan purje laskettiin ja 
käännyttiin ihanaan myötäiseen. Vaihtoehtosatama 
16 m/s tuulen kryssille Jurmoon löytyi illansuussa 
Vänöstä. Jälleen kerran vitoselle löytyi tilaa lähes tu
paten täydestä satamasta. Kierros laiturin kupeessa 
ja ystävälliset veneilijät jo viittoivat sopivaa paikkaa, 
johon sujahtaa. Vapaapalokunnan kuppilan terassil
la nautitut oluet kruunasivat päivän ja kun myöhään 
illalla päästiin vielä kaivattuun saunaan, oli kaikki 
täydellistä. 

Aamulla matka jatkui paahtavassa auringonpais
teessa Nauvoon Kimmon kesämökille. Laskette
limme virsikirjalla komeasti Nauvon sunttia. Lina 
jäi paraatipaikalle vierasvenesatamaan ja I'Escalen 
herkkujen jälkeen illanvietto jatkui Kimmon saaressa 
vartin busterimatkan päässä. 

Nauvo - Kustavi - Nauvo 
Nauvosta purjehdimme eteenpäin kahden hengen 

miehistöllä Juhan palattua töihin Helsinkiin. lnnos
tukseen sekoittui vähän jännitystäkin: nyt oli meikä
läisen hoidettava gastin hommat ensimmäistä kertaa 
kokonaan itse. Kun iso nousi ensimmäisen kerran ja 
pääsimme hyvin matkaan, tuoreen gastin teki mieli 
paukutella henkseleitä. 

Suuntasimme ystävän kesämökille Kustaviin. Mah
tavassa myötätuulessa matka taittui vauhdikkaasti. 
Reilussa neljässä tunnissa olimme jo näköetäisyydel
lä laiturista. Rantautuminen ilman moottoria jännitti 
eniten, mutta pahempia kommelluksia ei sattunut. 
Ensimmäisellä kerralla tosin ankkuriköysi loppui 
kaksi metriä ennen laituria, mutta pienen kierroksen 
jälkeen toinen lähestyminen onnistui nappiin ja pää
simme nauttimaan mökkeilyelämästä. 

Kustavista palatessa jumahdimme paahtavaan 
pläkään niin kuin melkein joka päivä joksikin aikaa. 
Ei tuulen virettäkään. Laskimme lepattavat purjeet ja 
käynnistimme korttipelin. Välillä tiirailimme moottoreil
la ohi kulkevia veneitä. Noin tunnin kuluttua peli päät-

Mo"o7inP ?004 



tyi, ja nostimme katseet taas merelle. Kuin tilauksesta 
näyttikin olevan tulossa koraa. Gasti kannelle, purjeet 
ylös ja kuin kaasua painamalla taas liikkeelle. Linan 
pehmeä liuku pienessäkin tuulessa sai jo minutkin 
herkistymään. Palasimme Nauvoon virnistellen ja 
teimme kaupan päälle täydellisen rantautumisen 
vierasvenesataman keskilaituriin. Ilta sujui mukavasti 
tuttujen Janin ja Anitan seurassa I'Escalessa. 

Nauvo - Gullkrona - Kasnäs 
Nauvosta lähtiessä tuuli tietysti suoraan nokkaan. 
Sunttia kryssiessä pinnan alla kihisi taas into siitä 
että homma hoitui omin voimin. Kampi toki piti kaivaa 
esiin koska ihan omin voimin eivät skuutit siinä tuu
lessa sittenkään tulleet sisään. 

Suntin suun lähetessä piti tehdä päätös. Lähteäkö 
kryssimään kapeasta kapeampaa väylää, vai jäädäkö 
odottamaan hinausapua. Pirautimme takana tuleville 
Janilie ja Anitalle ja jäimme ankkurissa odottamaan. 
Pian he olivatkin kohdalla ja pääsimme suntin suusta 
hinauskyydillä. Maitohapoilla olevat käsivarteni kiit
telivät avusta. Purjehdimme porukalla sen päivän ja 
illansuussa saavuimme Gullkronan laituriin. 

Gullkronassa vietimme kokonaisen päivän Janin ja 
Anitan korjaillessa moottoriaan, johon oli ilmaantunut 
mystinen vika. Kun kone taas toimi, jatkoimme yhtä 
matkaa Kasnäsiin, jossa Juha palasi mukaan retku
eeseen Helsinkiin siirtoa varten. Minä kiiruhtaisin töi
hin jo Hangosta. Högsåran suntissa juuri ennen Kas-

näsiä minussakin alkoi jo viritä kilpailuinnostus, kun 
saimme kryssil lä kiinni yhden jos toisenkin kaukana 
edellä purjehtivan. Mitäs jos pienellä treenauksella 
joskus kisamiehistöönkin ... 

Noin kaksikymmentä silmäparia seurasi rantau
tumistamme Kasnäsin satamassa kuunari Helenan 
kannelta. Jenny alas kun oltiin jo poijussa kiinni, 
naps, keulaköysi vastassa odottavan Juhan käteen 
ja askel laiturille. Täydellistä. Olin haljeta ylpeydestä 
kippariani katsellessa. 

Kasnäs - Hanko 

Seuraavana aamuna suunnattiin Kasnäsistä jo 
tuttuja vesiä kohti Hankoa. Retki alkoi väistämättä 
olla lopuillaan. Hangon luotsitornin jälkeen kumautin 
vielä retken kruunuksi puomin päähäni kuin gastin 
kasteeksi. 

Puomivammalie otettiin jalluhuikka ja toinen vielä 
laiturissa. Haikeus tunki väkisin ajatuksiin. Mieleen 
palautui hetki Vänöstä, kun kävellessäni laiturille syli 
täynnä vesipulloja huomasin Linaa katsoessani tun
tevani lämpimän liikahduksen sydämessäni. Jo silloin 
sitä tiesi olevansa mennyttä. 

Ensi kesää odotellessa, 
Marjo 
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CASTREN & SNELLMAN 

TÄ VDEN PALVELlJN LI I KEJlJRW.II KKAA 

Caslren & Snel lman tatjoaa korkealaa
tuisia oikeudel lisia palveluja ja ratkaisuja. 
Täyden palvelun - liikeidea mahdollistaa 
asianajopalvelujen tmjoam isen kaikil Ja 1 i ike
elämän alueilla. Ai nutlaatuiset yli 11 5-vuotiset 
perinteet ja kokemus erottavat yrityksen muista 
kotimaisista asianajotoim istoista. Toimiston 
menestystekijöitä ovat korkea laatu, syvällinen 
asiantuntemus ja vuodesta 1 888 periytyvät arvot 
ja perinteet. 

Asianajotoimisto 

Castren & Snellman Oy 

Ma2azine 2004 

PL 233 (Erottajankatu 5 A) 

0013 1 HE LSINKI 

Puhelin 09 228 581 

f'ak>i 09 601 961 
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Klassisk Sparkman & Stephens 
sexa tili Finland 

Henrik Andersin 

Som rclativt ny sexaseglarc är det 
läll atl bli överentusiastisk över 

dcssa mahognyskönheter. Det är troli
gcn det graciösa lugn och närheten tili 
vattenytan som gör seglandet av sexor 
så speciell l. En kappmstning av äldre 
sexor och renovcringar tili oyskick på
går i hela världcn. 1 Finland har vi g< II 
i stäven för utvccklingeo, klassikcrna 
har underhållits och i ståndsatls scdan 
bötjan av 80-talct. 

Efter all ha låtit renoverat min sexa 
FJN-51 ''May He VI" (en Tore Holm 
1 946) och varit mycket nöjd med 
slutrcsultatet, hade jag fått mersmak. 
May l3c VI: s skrov rcnoverades till 
nyskick, a lla beslag och riggen är 
f'örnyade. Fråga n infann sig, kundc 
man kanske göra pä annat sätl? En 
scxa var då dcn byggdes. höjdpunktcn 
av båt- och och riggkuonandcl i 
världen. Varllir då ändra på dcsigncn 
så att den innchåller moderna inslag? 

Min goda vtin Timo Koljonen 
hade möj ligheten ocb beslulsamheten 
att resa runt i sydamerika fOr att se 
världsdclens alla sexor. Hans resa är 
säkert värd en egen artikel i derma 
tidning. Dä han i april 2003 nåddc 
Argenlina hittadc han DJINN, en 
Sparkman & Stephens 6mR från 1938. 

Efter all ha övcrtygat mig i tcl<.:lbn 
från Buenos Aires att jakten vur 
renoveringsbar var jag sål<.l . Affiiren 
genomför<.lcs C lt: Kotka, sli säljaren 
arrangcradc transporten. 

1 maj erhöll jag alla ursprungliga 
vinschar och andra orginalbeslag 
via kurir. Fantastiskt fint skick pä 
vinscharna, mcn sexan hade varil 
uppe på land i 33 år! Två orginal 1948 
genuor syd<.la av Ratsey & Lapthorns 
New York Ioft. var i sämrc skick. 
De har troligcn använts pä Djinn då 
i\rgentinarncl vann si lvcr i OS Torbay 
1948 med jaktcn. 

Ti li midsommaren var jakten i 
Kotka. Båten lir så illa medfaren att 
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US 80 Djinn. S&S 6mR 1938 

En vagga som skulle halla jakten lntakt byggdes i Argendna. Silden från maj 2003 
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inte ens den långa sjörcsan besvärade 
benne. Vid inventuren av skrovet 
tillsammans mcd mina båtbyggare, 
Juha Suon;a och Allan Savolainen, 
konstaterades att c. 70% av skrovets 
orginalträ kan användas. Arbetet med 
jakten påbötjades i augusti 2003 och 
förväntas ta cirka 18-24 månader. Som 
teknisk hjälp använder vi Pasi Kaarto. 

Sparkman & Stephens i New 
York skickadc mig kopior på alla 
ritningar och p laner för Djinn. De 
var deponerade på Mystic Seaport
museet på USA:s östkust. Designen 
bär nummer 238 och är byggd för 
Harry S.Morgan, grundaren av Morgan 
Stanley, son tili den väldsberömda 
bankiren JP Morgan. Henrik Ramsay 
nämner hetT Morgan i s in beskrivning 
av guldpokalsseglingarna på Long 
lsland Sound. Sexan byggdes av 
Henry B. Nevins i New York. 

1 Olin J. Stephens 11 biografi 
och den nya boken "Lines" nämns 
Djinn som systerbåt tili "Goose". 
Gåsen är den legendatiska sexan 
som aldrig Jorloradc en tävling. Jag 
har i septembcr 2003 sett Goose i 
Seattle och jakten är snarl ik, men 
har en betydelsefull designskillnad. 
Stäven är vass på Goose, då den är 
rund på Dj inn. Jag kan tänka mig att 
i praktiken betyder detta att Djinn är 
lättsvängd, och att Goose håller bättrc 
sin riktning i kryss. 

1 dag pågår renoveringcn av Djinn 
i Kotka. Jag plancrar att bygga jakten 
så att slutresultatct blir så orginal som 
möjligt. Vi har haft vissa problem med 
att hitta rätt trävara. En ligt ritningarna 
hade Djinn trämast 1938 och en sådan 
byggs nu. 1 orginalspecifikationerna 
ges en riggnings- och beslaglisla. Den 
är komplett och kan nu användas IOr 
atl återf'öra DjinJl tili sitt ursprungliga 
uLsccnde också övcr däck. Jim 
Rcincck & Co i Massachuchetts är 
specialiserad på bronsbeslag; han 
har kontaktats och lovat hjälpa til i. 
Olin J. Stephens II kontaktades på 
senhösten 2003 och kom ihåg att Djinn 
hade haft ''lenticular slanding rods" 
dvs salmiakfonnade rods f'ör riggen. 
Dessa blir svåra all f1l gjorda, men del 
skal l nog lyckas. Scglcn blir ciaeron 
i orginaldesign, dessa skall göras av 
Ratsey & Laplhom på Cowes. 

Allt som allt är Djinu en riktig 
pärla. N i kan följa med jaktens 

renovering på www.6mr.fi. 

Djinn i december 2003 Djinn och Goose är systrar; skillnaden syns i stäven 
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Valokuvauksen ja purjehduksen 
harrastaja 

Jorma 
Rautapää 

S ynnyin Helsingissä niin kauan 
!>itten, että pääsin äskettäin eroon 
\'akinaisesta virkaryöslii ja ' 0111 

tehdä mitä itse haluan -ainakin 
teoriassa. AJoin kU\ ala puu 'venettä 
1970-luvulla, ensin satunnaisesti 
ja sitten tietoisesti etsimilliä uusia 
veneilii kohteiksi . Nyt kokoelmissa 
on kuvia noin 600 venceslii ju 
laivasta. Olen kiertänyt erilaisissa 
tapahtumissa Suomessa ja Ruotsissa 
ja Nolj<L<>sa, hankkiutunut regattojen 
lehdistöveneisiin ja ro1kkunut omalla 
'enecllä mielenlciimoisten alusten 
perässä. Iinulla ei koskaan ole 
ollut klassista puuvem:ttä cnk~i ole 
koskaan edes purjehtinut kuuloselin 
tai kahdeksikolla. Olisi kyll1i mukava 
p1Hist1i mukaan. 

Kauniista vcnecsUi saa kauniitu 
ku via. Minua viehäträvUl vanhojen, 
klassisten veneiden mittojen ja 
muotojen sopusuhtaisuult. Modemeista 
matkaveneistä löytää har"llln 'lamaa 
hannoniaa. Valkoiset purJeet, smanen 
Lm\as Ja tumma men a1hcuuavat 
teknisiä vaikeuksia kuvien luomiselle 
- dia tai mustavalkoinen ncgatiivi ei 
aim1 toistajyrkkiä sävyjti oikein cikti 
kuviin saa valoja ja v~ujojn sellaisina 
kuin silmä ne näkee. Kauniiden 
kuvien saami nen itselle JU veneen 
OllliStajalle on yksi syy I..U\UUmiSCen 
- tomcn on veneiden Jil purJchduhen 
dokumentointi. tallentammen 
tule\ aisuuleen. 

Km ia en ole ··manipulomut" 
digitaalisesti. sävyjä vain on korostcllu 
uitn kuin va lokuvia tehUicssii aina on 
tnp(l ollut. 

Olen iloinen, jos kuvat t unt tavat 
katsojille mielihyväti ' 
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No1jan Risör ' issä näkee suurenmoisia vanhoja veneitä- tässä no1jalaiscn kympin kaunis keu la. 
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Kuutoset tiukassa tilanteessa lieisingin regatassa muutamia 'uosia sitten. 
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Sateen kastelemat kalliot kiiltävät ja saaristoristeilijä Swing ohittaa Koiraluodon mahdollisimman läheltä. Ollaan Viaporin 
Tuopissa 2001. 

Viapotin Tlloppi viime kesän1i. Sadetta ja aurinkoa - mustat pi lvet antavat dramaaltiscn taustan veneille. Modernit välill iset 
pu1ject ovat tulleet klassisiin puuveneisiinkin. 
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Sveitsiläisen kahdeksikon kultaiset purjeet (totta kai ! ) 1-lelsingissii maailmanmcslaruusregatassa. 



Klara Sljärna Hangon maailmanmestaruusregatassa Hangossa. 
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KahdeksLkko Sposa yri ttää lentoon Helsingin regatassa 

Mustat purjeet ja valkoinen runko sinistä tavivasta vasten on vaikuttava näky merellä. Vene on kanadalainen kahdcksikko 
maai lmanmestaruusregatassa Helsi ngissä. 
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Sphinx At anti aJ Teksti Susu Toukolehto 
Kuvat Lilli Toukolehto 

BmR World Cup La Trinite-Sur-Mer kesäkuu 2003 
Vuoden 2002 Helsingin MM-kisojen jälkeen monet suomalaiset kasit harkitsivat osa llistumista 

seuraavan kesän kisoihin Ranskan La Trinite-sur-Merissä. Syksyn jälkeen innostus kuitenkin hiipui, 
niinkuin kovin usein käy. Keväällä enää muutama venekunta harkitsi tosissaan lähtöä, kokemusta 
veneen kuljettamisesta niinkin kauas ei ollut, ja kulujenkin arvioiminen oli vaikeaa. Mutta Sphinx lähti, 
ja se kannatti. 

Viimeksi suomalaisia kascja ol i nähty 
Ke~ki-Euroopassa Medcmblikin ki
soissa Hollannissa 1995. Sphinxissä 
oltiin nyt ehkä kaikkein innokkaimpia. 
kun menestys Helsingissft oli y l l ~i ttänyt 

myönteisesti. Sekä miehistö eltti omis
tajat olivat moli voituneitn. 

Aloitettiin jätjcstclyt, joista 
cn~immäisenä piti aioiltaa ~ponsorien 
kosiskclu. Tehtiin alusta\ aa budjcllia: 
listaa tan illm ista hankinnoista ja 
kuljetukscMa ja siihen mahdollisesti 
Ulf\ iltavasta kalustosta. 

Yksi suurimmista ongelmista 
oli päättmi, millä tavalla' enc 
kuljetettaisiin kisapaikalle. Vaihtoehto 
toisensa perään joudutti in hylkäämään. 
Liian kallista, liian paljontyötä ja liian 
vähän aikaa. Tarjouksia pyydettiin 
Jatku' asti kuljerusfirmoilta, ja aika 
kulut huolestuttavan nopeasti. Eikä 
sponsoreita kuulunut. Oli sits pakko 
tehdii päätös. 

Päätimme Hihtcä joka tapauksessa. 
fludjelista poistclliin kaikki 
yli mää räinen ylell isyys, ja picnil lli 
kotikuloisilla kompromisscilla 
edessä oli loppujen lopuksi pwjchdus 
Hangosta Kieliin, josta vene 
1-.uljetetti in maatHeitse Bretagneen. 
Venettä piti matkaa vanen varustaa 
avomerikelpoisemmaksi ja mm. 
lamata Najalta perämoottoria. 
Kaikenlaista pientä askanelua 
normaalm kevätkunnostuksen lisäi-si. 
Sphinx sai mm. ihka ensimmäisen 
tyköistuvan pcitteen<>ä, jota ommeltiin 
omin voim in Fiskarsissa. 

Matka alkaa 

Kylmän tah en jäljiltä oli men 'ielä 
pitkälle ke' ääseen jäässä. Jännityksellä 
"curalliin jäätilanncua, sillä esikisat 
alkaisivat jo 1 0.6. NiinpU pcrjantai
:tamuna 23.5. täpötäytcen veneeseen 
pakauiin l i s~iks i va ltava m1iiirU ruokaa 
ja Wmpimäsli pucllu miehistö: Antti , 
K laude, Mikko ja /\nssi. Tyhj ~is tä 

llangon satamasta lähdettiin II SF:n 
kunnialaukauksen saattelcmtna. 

Alkumatka sujui nom1uulissa 

vastatuuli ja kylmä. Vi byssä lämpöä 
oli 30 astella. ja koko loppumatka 
sujuikin lämpimämmissä säissä 
mutta vastatuulessa. Visbyn lisäksi 
pysähdyttiin Bornholmissa,josta 
matka jatkui perille l .<tboccn (salama 
Kielin pohjoispuolella) asti. 

Kaikki sujui suunnitelmien mukaan, 
ja pojat olivat pcrillä jo muutama 
päivä ennen sovittua tapaamista 
Rostockista saapuv ten aliloi Ie\ ien 
apujoukkojen kanssa. Siinomiehistö 
luonnollisesti yöpyi veneessä. 
muna muiden piti ctstä Laboesta 
iltakymmenen ai knan vielä huoneet. 
Ajoimme siis illahämiirissä rantakatua 
ja löysimmekin hiljniscsta kylästä 
avoinna olevan bierstuben. josta 
huoneita mentiin kysymään. Siellä 
istui paikallisia juoppoja. joista yhi 
kuitenkin paljastui Suomessakin 
vierailleen saksalaisen kasin (Om) 
eotiseksi omistajaksi. !luoneet 
löytyivät samasta talosta ja meille 
tatjotti in i llall i ncn saksalaiseen tapaan 
sauerkrautin kera. 

Seuraavana pti ivii nU vene nostelliin 
ja pakattiin ku ljetuskuntoon jo 
saksalaisen kuljetusfirman kuskit 
saapuivat noutamaan kallisarvoisen 
lastin. Pientäjännitystä oli ilmassa. 
ja erityiseslt kippari jännittt nostoja 
ja kuljetusta. Mutta heltcessäkin 

suomalaisessa kevätl-.cli~sii: 1-.ylmä. Näkymä laiturilta rantakadulle. 
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nahl-a-asuun ja mustiin bootseihin 
pukculllncet pitkätukkaiset kuskit 
olivatkin Uiysiä ammattilaisia ja 
pikemminkin tunsimme olevamme 
tiellil kuin valvomassa tai antamassa 
neuvoja veneen asettamisessa lavcti lle. 

Niin pUäsimrne jo puolenpäi vä n 
aikann lähtemään matkaan, kaikki 
kolme henkilöautoa ja rekka. Pidimme 
matl-.alla peukkuja Sphinxille, että 
kaikki -.ujuisi hy' in, vaikka se 
JOUtuikin kaksi 'uorokautta tekemtiän 
matkaa niin erilaisella tavalla. 

1600 km ajelliin Saksasta llollannin 
ja Belgian kautta Ranskan halki La 
Trinitccn, jonne saavuimme aamu
yhdeksältä 21 twmin ajon jälkeen. 
Matkalla huomattiin. että oavigointi 
on maaliakin joskus hankalaa, kun 
'icraan maan opasteet olivat välillä 
vail-ctla } mmänää (mikä hemmetin 
dc\ t:llion?!). vaikkaranskankielen 
vcrbejä kcrralliin matkalla ahkcra!:>li. 
Väsymyskin piiäsi yllätlämään. 
vursinkin kun eräs kuljcttajammc ei 
suostunut aja maan tyhjällä Brctagnen 
moottoritiellä kuin 60 km/h. 

La Trinite 

Peri lle saapuessamme satot, Ja koko 
yön ajon jälkeen sää tuntui muutenkin 
ham1aammalta. Seuraavaksi piti lö)tää 
talo, Jonka olimme vuokrannect tule-



Vipinää rannassa kisojen alettua. 

viksi kolmeksi viikoksi. Sään se ljettyä 
kyW alkoi näyttää huomattavasti baus
kemman näköiseltä kuin aivan ensim
mäinen vaikutelma oli ollut. 

Tämä siis on pu1jehduksen Mekka. 
Satama on suojainen, se sijaitsee 
joen su istossa ja venepaikkoja on 
enemmän kuin vakituisia asukkaita. 
Asukasmäärä tosin vähintään 
tuplaanluu sesonkikuukausina. Kylä 
on täynnä venetarvikemyymälöitä 
ja rantakadulla kahviloitaja baareja 
ri ittää. Näistä pmjehtijal suosivat 
Le Carre -nimistä kuppilaa, 
josta saa kylän parhaat mojitot. 
Sphinxin porukan lisäksi s iellä käy 
mm. kaiken laisia Dubois-nimisiä 
yksinpurjehtijoita. Rannassa on 
myös kalahall i josta löytyy ka ikkea 
hummereista ostereih in. 

Sphinx saapui sitten perille 
seuraavana iltana 3.6. Aikaa oli hyvin 
vielä tutustua paikallisiin olosuhteisiin 
ja turvottaa vene uudestaan helteisen 
matkan jälkeen. 

Sataman telakalla ol i todella hyvä 
ja asiantunteva palvelu . Henkilökunta 
tosin oli huolestunut rimaamattoman 
veneen ylimpien !autojen läpi 
näkyvästä auringosta: Est-ce que c 'est 
possih/e qu 'il.flolle? Mahtaako se 
pysyä pinnalla? 

Siellä vi ihtyivät myös turistit ja 
kasifanit, joista varsinkin nuoret pojat 
olivat eksoottisen suomalaisvcneen 
innokkaimpia ihailijoita. Paikall is illa 
koululaisilla kun on yhtenä 
oppiaineena ptnjchdus, voi siis 
kuvitella ellä kiinnostuneita katsojia 
riittää. 

Ni in, ja kyllähän Sphinxin 
epätasa ista pol~aa säälivinkin katsein 
vilkui ltiin, vaikkajohansitä viime 
vuonna tasoiteltiin. Modemit hiovat 
3 -tonnisella paperilla ja Cuttyn 
miehistön kanssa keskustelimme si iUi, 
pitäis ikö pohjaa hioa kevyesti pyörivin 
li ikkein oit comment c;a va mieux, 
alors? Vai miten oikein ol is i parempi? 

Läpäiseekö Cutty Toun pohja viimeisen tarkastuksen? 
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Ensimmäisellä viikolla saimme 
kutsun illallisille Raffrayn perheen 
luo (Hispania V1) Le Bonon 
kylään parinkymmenen kilometrin 
päähän. Sinne sitten mentiin 
koko konkkaronkka, ja meidät 
esiteltiin suomalais-ranskalaisdle 
"kumm iperheelle", jollainen oli va 1 ittu 
jokaiselle kisoihin Osallistuvalle 
venekunnalle. 

Kosteahkon illan päätteeksi 
sovimme siis, että Leena ja Bruno ja 
Leenan poika lähtisivät paikallisella 
asiantuntemuksella esittelemään 
lähellä sijaitsevaa upeaa Morbihanin 
s isämerta saaristoineen Sphinxille. 
Siinä sivussa s itten saisi miehistö 
oppia vuorovesistä, joka oli kaikille 
uusi kokemus. Vuorovesihän vaihtelee 
tällä alueella neljästä kahdeksaan 
metriä. 

Sunnuntai-aamuna retkelle lähtijät 
pakkas ivat mukaan eväitii sekä 
vuorovesi- ja virtauskartat. Retki 
vcnyikin sitten yli vuorokauden 
mittaiseksi, kun virta vei ja vene 
kiinn ittyi tukevasti pohjaan . 
Valitettavasti laskuvesi alkoi 
samanaikaisesti eikii mitään ollut 
tehtävissä ennen seuraavaa nousuveltä . 
Sitä odoteltiin pahimmillaan 40 
asteen kallistuskulmassa noin 
kahdeksan tuntia, jonka jälkeen piti 
odottaa vielä saman verran seuraavaa 
laskuveWi, sillä kapeasta saimesta 
pois sisämereltä ei pääse ulos kuin 
laskuveden aikaan virtauksen mukana. 
Väsynyt miehistö palasi kotiin hieman 
entistä kuulu isampina seuraavan 
päivän aamuna ... 

Kisat 
Kisojen alkaminen lähestyi, ja sa
tamaan alkoi saapua lisää kaseja. 
Saapuessamme paikalla ol ivat jo mm. 
Sposa ll, Gaulois (moderni), Cutty Tou, 
Suzette, Vision ja Amorevita (ex-Tlde
rim), joka tos in seisoi telaka lla ilman 
peräsinUt aivan kisojen alkuun asti. 
Telakalla tuijoteltiin avoimen kii nnos
tuneina varsinkin modernien veneiden 
uudistuneita "Fieur dc Lys" -mallisia 
siipikölejä. Näitä taisi ennakkotiedoista 
poiketen olla jopa neUällä veneellä. 

Atlantic Cupin eli esikisojen 
ensimmäinen startti oli 1 L.6. , ja 
se ptujehdilliin kevyessä tuulessa 
Viaporin tuopin tyyppisenä 
etappikisana. Fleur de Lys hukkasi 
ylivoimaisen johtonsa, kun se lähti 
kiertämiiän väärää merkkiä. 

Kisat eivät sujuneet Sphinxi ltä aivan 
odotusten mukaisesti, väli llä tuntui 
ettei vene liiku ollenkaan. Ni inpä 
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rannassa sukellettiin ja huomattiin 
peräsimen rikkoutuneen kivilleajossa. 
Ennen World Cupia oli siis saatava 
vammat ko1jattua. Koko köli oli 
naarmttUIJtunut ikävästi ja pcräsimcslä 
irtoili palasia. 

Vene ylös, ostoksille ja hommiin. 
Onneksi oli kaksi piiivää aikaa 
ennen cnsimmiiistii starttia, eikä 
Allantic Cupistakaan tarvinnut 
jättää väliin yhtään starttia, joista. 
loput kaksi pmjehdittiin normaalina 
ratapu1jchduksena. 

Lopputuloksissa käytettiin . 
jonkinlaisia tasoituksia joista e1 
hu llukaan ota selväii. 

Kisoissa oli mukana yhteensii 20 
venettä, joista seitsemän moderneja. 

Nyt koko kisamiehistö täydellisenä 
mukana ensimmäistä kertaa, tässä 
ranskalaisessa jiitjestyksess~i: n:o 1. 
Mikko Mene, n:o 2 Atso Leikas, n: 
0 3 Mika Kehä, n:o 4 Lasse Sihvoin, 
n:o 5 Pekka Mustakallio, n:o 6 Antti 
Toukolehto, n:o 7 llly Brummer. 

Vähän tuulta aamupäivällii. Klo 
14.00 tuuli loppuu kokonaan ja 
aurinko paahtaa arn10llomasti. Sa ma 
kaava melkein joka päivii, joten oli 
tärkeää saada lähtö ajoissa. Joka 
päivälle oli merkitty kaksi startti~: 
joistA sitten ainakin toista odotettiin 
yleensä turhaan. 

Ensimmäinen startti: 1. Fleur de 
Lys, 2. Bona (+3 min), 3. La~u.yeuc. 
Yquem mokasi startin pahasti .Ja ol1 . 
lopputuloksissa vasta seitsemäs. Uus1 
tuttavuus Cutty Tou osoittautui heti 
pahaksi vastustajaksi: se oli viidentenä, 
Sposa lJ oli kuudes ja Sphinx 
kynunenes. Ei mitään hävettävää, 

edellä vain kovia veneitä. Sposan 
hyvä sijoitus hieman huolestuttaa, 
mutta toisaalta se on myös hyvä 
merkki om ista mahdollisuuksista. 
Oltiinhan Helsingissä jo pahimpia 
kilpakumppaneita. . 

Jokaisen päivän päHtle<.:ks1 
julkistetaan päiv~in tuloks.ct ~·uns.aan 
samppanjataijoi lun kera, Ja JOkaisena 
iltana on joko sponsoroitu illallinen 
ilmaisine juomineen ta i kuten eräänä 
piiivänä esim. kaikki miehistöt 
illastavai "kummiperheen" luona. 

Toinen startti: 1. Fleur de Lys, 2. 
Lurayclte, 3. Yyuem. Cutty Tou j~tkoi 
vaarallisen kovaa vauhtiaan. Spblnx 
yhdestoista... . 

Olikohan se tänä ihana kun oh se 
kaupunginjohtajan tarjoa~a ~rin.~s.~l 
ja teltassa tarjottiin osterelta Ja nnta 
oli niin paljon ettei kyllä koskaan ole 
nähty! Ja s itä samppanjaa tietysti. 

La Trini tessa on yhtäkkiä valtava 
miiärä suomalaisia. Kylässä tai 
lähistöllii asuviakin on kummiperheen 
l i s~iks i Orummcritja Mikaela 
von Koskull, joka osallistui myös 
Atlantic Cupiin A luctten miehistöss~i. 
Mutta tuttuja kisaturisteja on varta 
vasten saapunut paikalle varmasti 
toistakymmentä. . 

Kolmas Startti: Sphinx yhdestotsta. 
Kisa on todella tiukkaa Sposanja 
Cutty Toun kanssa. Radalla pörrtisi 
joka päivä helikopteri kuvaamas~a 
ja katsojavcneiUikin oli valtavas~~ · 
Raniikalaiscssa mediassa seurallun 
kisoja tarkkaan ja Sphinxi nkin kuv~ oli 
muutaman kerran melko cdustavast1 
esillä. 

Ennen kisoja ranskalaiset kyseli vät 
kiinnostuneina uusista ptujeistamme, 
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ja kun myönsimme, ettei mei llä 
ole kuin uusi spinnu, meidät 
rankattiin kyllä ennakolta ihan sinne 
häntäpäähän. Tuntui se sujuvan 
ilmank in ; esim. Gaston Sehmalzin 
entinen vene, modern i Gaulois 
hävisi mei lle yli puolet starteista. 
Keräsimme kyllä sympatiapisteet tällä 
varustelutasolla ja saimme paljon 
myös paikallisia kannattajia . 

Neljäs stal1li: Kovatoimet 
sähläi levät startissa ja kahdeksan 
venettä diskataan, mm. Larayctte, 
Yquem, Cutty Tou ja Catina :'1. 
Sphinx nousee pHivän nlloks1ssa 
kahdeksanneksi ennen Sposaa. 

Tässä vai heessa alkaa e läm~i oliajo 
aika rankkaa, juodaan välillä jotain 
muuta! 

llallisella Monsieur Raflhy vinkkaa 
sy1jään ja sanoo, että järjcstäj~t . 
haluavat tukea Sphinxin osalllstwmsta 
kisoihin j a esimerki llä rohkaista 
muitakin osa lli ~tumaan aktiivisemmin 
eurooppalaisiin kilpailuihin. 2500 
euroa! Kiitos järjestäjille. 

Viides startti: Sphinx johtaa 
ensimmäisellä ylämcrkillä!! ... tai 
melkein .. . startti oli surkea, mul.la 
saimme mahtavan shiftin lähes 
ainoana oikean laitavalinnan ansiosta. 
Multa siihen onni sitten loppuikin: 
voimakas virta ajaa Sphinxin pii in 
mcrkkiii ja Mon Dieu! takana tulevat . 
tietysti osaavat väistää virtausta .. ~uus1 
venettä menee siinä hetkessä oh 1 Ja 
Sphinx on maalissa yhdeksäs. 

Aivan loppuun asti jännitetiiän, 



Yquem, Aluette, ja Lafayette merkillä 

Lafayette ja Yquem heti maaliintu
lon jälkeen. 

Bona menee edestä, mutta Cutty 
Tou ... ei! 

ehtiikö Sphinx ennen Bonaa, ei ihan, 
19 sekuntia eroa. Mutta Cutty ei päUse 
ohi vaikka maalissa eroa on vain vajaa 
vencenm itta. mahtavaa! 

Sposakin jää reilusti taakse. Hyvä! 
Vision kulkee itscvam1asti omia 
polkujaan ja on sijoittunut tasaisesti 
seitsemätmelle tai kahdeksannelle 
sijalle jokaisessa startissa. Miehistö 
on sekoitus alkuperiiisiä ja Hispanian 
porukkaa, niinpä sitä alettiin kutsua 
Hispioniksi. 

Monet pllljehtijat ovat väsyneen 
näköisiä, huomaa että edellinen ilta on 
venynyt hieman liian pitkäksi, j a si is 
muillakin kuin suomalaisilla. KyHin 
kapakat menevät kiinni jo yhdeltä 
multa lähin disco on vain neljän 
kilometrin päässä Camaeissa.Kuudes 
startti: Huonoi n sijoitus, viidestoista. 
Aina ei voi onnistua! Tiimä oli 
ensimmäinen kerta kun Fleur de 
Lys ei voi ttanut. vaan Gefion oli 
ensimmäisenä maalissa. Onnea Benoit 
ja miehistö! 

Seitsemäs ja vi imeinen startti: 
Toinen kerta kun "Fieuris" ei voittanut, 
Ui llä keriaa sen ansaitsi muuten 
kisoissa hieman kovaonninen Yquem. 
Kakkoseksi tuli toinen Sveitsi läisvene 
Aluette. 

Sphinx jälleen heti Bonan jälkeen 
yhdeksäs. 1 licnoa, Sposa jäi jälleen, 
mutta ei ihan tarpeeksi loppusijoitusta 
ajatellen ... 

Haikea! tunnelmat kisan jälkeen. 
Hätäisimmät alkavat jo pakata. 

Mahtavat järjestelyt. ja sitä 
juhlatelttaa t1.rlee kyllä ikävä ja kaikkia 
paikallaolijoita. Järjestäjät saivat 

porukan pysymälin hyvin kasassa, 
eikä kylällä kyl lä muutenkaan 
voinut pitkään kävellä tötmäämättä 
johonkuhun tuttuun. Lisäksi 
katsojaveneitä oli järjestetty useita, ja 
niissä sai kuninkaallista kohtelua. 

Kisat oli vai helleesUi huolimatta 
mukavaa katsottavaa ja suoritukset 
kaikilla veneillä vaihtelevia. 
Esimerkiksi Fleur de Lys näynää 
paperilla täysin ylivoimaiselta, mutta 
kisoja seuratessa se oli usein aika 
pienestä kiinni. Kisoissa ei ollut yh!Uän 
täysin ylivoimaista venettä, toiset 
vain tekivät viihcmmän virheitä, ja 
taktinen puoli oli kin hyvin ratkaiseva. 
Parasanti oli ehkä se, että myös 
kilpakumppanien suorituksia oppi 
arvostamaan enemmän, kun huomasi 
kaikkien sortuvan inhimillisiin 
virheisiin . 

Cup Cartierissa taso oli hyvin 
vaihteleva. Ykkönen oli tietysti 
Bona, mutta kakkosena ilahduttavasti 
Amorevita ja kolmas Catina VI. Loput 
vi ntage-vencet pitivät häntäpään 
sijoituksia hallussaa n. 

Palkintojen j:1ko 

Lauantaina 2 1.6. oli vielä vuorossa 
Trophee Franck Guillet, kilpailu 
kanaalissa. eräänlainen paraati kisojen 
päätteeksi myös ylcismi ajatellen. 
Tähän kisaan luonnollisestijälli moni. 
varsinkin modcmi vene osallistumalla. 
mutta kuitenkin kovassa seurassa 
Sphinx sijoiuui kolmanneksi. 



Maalista suoraan telaka lle ja veneen 
lnstaus ja pakkaus paluumatkaa "arten 
alkoi. l luolestunci na vilk uilimme 
kelloa. kuljetus oli tilattul-.amaksi 
illak-.i ja lisäk i palkintojen jako 
alka1si klo 17.00. Kuski saapu i 
paikalle ajois a mutta mastokin oli 
vidä pakkaamatla. 

Palkintosijoja kun ei ollut 
odotcllavi:-.sa, muutoin kuin Troph~c 
Franck Guil lctin kolmas sija. IUhlivlil 
Susu ja Lilli cdushmHwn Sphinxiii 
palkintojcnjukoon jn varsinai nen 
miehistö jäi heltceseen pakkaamaan 
veneitä. Yllätys olikin suuri kun 
'phinxiä kut uuiin , ·astaanottarnaan 

useampiaki n palkintoja, ja hl\<':.. 

poskisuudelmia. Kaunein vene. 
pohjobin vene. ku\flllhcllisin \Cnc. 
tyylikkiiin miehistö (kiiiinnös\ irhc?), 
jne. Onneksi ei tarvinnut pitiiii 
puhclla.Noloina kannoimmc 
va lta\ an röykkiön palkintoja talolle 
miehbliin saapuessa paikalle hikisinä 
ja rätti' ä~ynein~i. .luu-u, nää kaikki 
me saatiin! \!tutta upein palkinto oli 
Pii sonin hclikoptcrbta ottama kll\a 
~phinxistä. Kaikki 'enect sa ivat 
lnhjaksi omasta vcnccst/Hin yhden 
kuvnajnn valitseman originnali11 
ju li!> tt:kokoisena. 

Kotiinpaluu 

Sunnuntai. viimeinen p~iivii ennen lnh
töii. Pitkä matka edessii kaikilla. PLii,äli 
'ietettiin IIIy ja Marianna Brummerin 
luona \anhalla -.iideritilalla. Illalla sää 
muuttui Ja saimme kokea upean ukon
ilman llretagnessa. Salamoi ja satoi 
monta tuntia mahtavasti. 

Maanantaina pakattiin kimpsut ja 
kampsut ja IUhdcttiin paluumatkalle. 
1 ni' an lähtöön oli aikaa. joten 
piiätettiin ettei ajc1a tiillii kertaa yhtä 
menoa koko matkaa. Valit:-.imme 
,;ihiinmerelli:-.cmmiin reitm.ra 
kii\ 1111111C 'ilkai~l·ma-.:-.a \1ol11-
• nint-Mic.:hcliii kanaalin wnnalla 
Nonmmdiassa. Se olikin upea ja niikyi 
todella pitkä lle. mutta pettymys oli 
saapuu sinne laskuveden niknon. cihiin 
merta niikynyt ollenkaan! Pclkkiiii 
l1 iekkapuhjm1 si lmilnknntunHtl t omii n. 

Yön vietimme vanhassa 
kylpyläkaupungissa Herek-sur
Mcrissä, jonne . aavuimme liihempänä 
puoltayötii. Seuraavana päi\änä 
jatkoimme Calai.,in ja 1 )unquerqucn 
kautta laa!> huri ... tellen Hollannin ja 
Helgian läpi Labocen. Sphinx oli siellä 
jo valmiina oclottumas~a ' esillelaskua 
ja jätimme si irlom ichbtön hommiin. 
Jälleen Rostock iin josta Finjetill ii 
Helsinkiin. 

Saksassa riehui kova myrsky, joka 
aiheulli Sphinxin Hihdli llc hicn1<111 
viivytysUi. l larmillisesti sen jälkeen 
sillen luuli ticty~ti loppui ja kolme 
päivää kului tUydcllisessä pläkässä. 
Olimme laskeneet. että he ehtisivät 
lähtöpaikkaam.a l lankoon sopivasti 
regattaan, mutta moottoria joudulliin 
epä\·akaissa olosuhtebsa käyllämään 
valitettavan paljon . 

Visbyssä jouduttiin taas 
odottelemaan tuulen tyyntymistä. 
Miehistö oli v~i ynyt ja vene märkä. 
joten Visbyn kirjasto tuli tutuko;i 
kuivana ja lämpimänti paikkana. 

Matkaa jatkettiin. Vi byhyn asti 
oli ollut pelkktiii \astatuulta. ja nyl 
se vihdoin kiiiintyi myötliiseksi mutta 
niin kovaksi. ellei toivoakaan spirHllln 
nostamisesta ollut. U tös~:en nsli ajett iin 
myrsky li.>ka lla. 

Kilpamiehislii j a eutering
henkilökunta odottelivat l langossa 
75-vuotisj uhlavuottaan vielliivtiti 
sankaria kärsimätlömä-;ti. Regal<ln 
ensimmäiseen tarttiin c1 enHii 
keskiviikkona uskottu veneen 
ehti,·än. mutta lauantain starttia vielä 
jännitettiin. 

iinpä 4.7. perjantai-iltana klo 23 
nähtiin Sphinxin saapu\'an Hangon 
satamaan upea:-.ti MM-kisoista 
kisasaaliiksi ta11tunut virall inen 
kasilippu föro;taagil-:-.a liehuen. 
Lauantain start is::.a otettiin sitten hieno 
ykkössija! Illa lla juhlituin puluuta ja 
synt) mäpäi' i5 kakun ja 'iamppanjan 
kera. 

Voilå! Olipa rei~~u jok:1 bnn:llli 
tehdäl 

Ki itos kaikille LUeslaja 
ka nnustu kscsla, eri tyisesti Suomen 
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HmR-Iiitolle avustuksesta, Najallc 
moottorin lainasta (tuli tarpeeseen), 
lroquoi:-.ille keulapurjeesta, sekä 
kilpa- että siirtomiehistölle. 
IIIyiie ja Mariannalle avusta ja 
asianruntemuksesta ja kaikille 
ranskalaisille upeista kisoista, 
'icraall\ araisuudesta ja lcipomoillc 
tuoreesta leiviislä! 

WORLD CUP TULOKSET 
1, Fleur de Lys (FRA 29) to t. 7 p. 
2.Yquem (SUI 8) tot. 19 p. 
3. Lafayette (NEO 2) tot. 22 p. 
4. Gefion (SUI 7) tot 25 p. 
5. Aluette (SUI 11) tot.25 p. 
6. Mystery (CAN 33) tot. 26 p. 
7. Bona (1 16) tot. 38 p. 
8. Cutty Tou (FRA 25) tot. 44 p. 
9. Vision (KC 3) tot.44 p. 
10. Sposa II (GER 5) tot. 56 p. 
11 . Gaulois (FRA 28) tot. 58 p. 
12. Sphinx (FIN 4) tot. 58 p. 
13. lf (GBR 27) tot. 78 p. 
14. Amorevita (S 16) tot. 79 p. 
15. Catina VI (SUI 1) tot. 82 p. 
16. Ayana (GER 6) tot.85 p. 
17. Suzette (K 24) tot 1 02 p. 
18. Enchantement (F 8) tot. 102 p. 
19. Aile VI (F 1) tot. 11 6 p. 
20. Silk (F 48) tot. 121 p. 

SIRA CUP TULOKSET 
1. Bona (11 6) tot. 38 p. 
2. Cutty Tou (FRA 25) tot. 44 p. 
3. Vision (KC 3) tot. 44 p. 
4. Sposa II (GER 5) tot. 56 p. 
5. Sphinx (FIN 4) tot. 58 p. 
6. lf (GBR 27) tot. 78 p. 
7. Amorevita (S 16) tot. 79 p. 
8. Catina VI (SUI 1) tot. 82 p. 
9. Ayana (GER 6) tot. 85 p. 
10. Enchantement (F 8) tot. 102 p. 
11. Suzette (K 24) tot. 102 p. 
12. Aile VI (F 1) tot. 116 p. 
13. Silk (F 48) tot. 121 p. 



Jean-Pierre, Tan ja Fred jakavat palkintoja. Vuorossa kisan kakkonen Yquem 

Marianna, naapuri Mikaelaja IIIy . Vieraille tarjotaan sampanjaa. 



Pu~ehtij to'nen ot' 
Piksborg 



Vanhalla klassikkoveneellä kUpapwjehdusta 
harrastava joutuu kilpamatkoillaan yöpymään 
milloin missäkin, y leensä ahtaastija 
epämukavasti kilpaveneesssään. Lasse Sihvoin 
ja Leena Romppanen yhdistivät kilpailumatkat 
ja lomailun: int 5m Barbron tukialus on 
klassinen saionkivene mly Piksborg. 

Lasse ja Leena ovat putjehtineet Barbro !Ia 
vuosikaudet. Näinä vuosina tämä vi iloskaunotar 
on kokenut täydell iscn renovaation 
ruffatusta matkaveneestä täysiveriseksi 
klassikkokilpuriksi. Ruffin poistamisen 
myötä katosi myös osa asumismukavuudesta. 
Vii tasenkin puhdetyöt kävivät vähiin, joten 
pariskunta päätti hankkia uutta puuhasteltavaa. 

Löytö Göteborgista 
M/y Piksborg rakennettiin 191 5 Englannissa 
British Home Fleetille. Se myytiin Ruotsiin 
Borås-konsernille 1920- luvun alkupuolella, 

jolloin sen nimi oli m/y Skum. Vene oli 
Ruotsissa käytössä molemmi lla rannikoilla sekä 
järvi ll ä. Saionkivene oli yksityiskäytössä muun 
muassa Oxelösundissa kreiviltärellä. Vuosia 
myöhemmin m/y Piksborg oli liikennekäytössä 
Bolmen-järvellä, jonka rannalla on Piksborg
niminen paikka. Sieltä rn/y Piksborg on saanut 
nykyisen nimensä. 
Suomeen Piksborg ostetiin 1998 toukokuussa 
Göteborgista, jossa sen omisti oopperan 
orkesterin pikkolohuilisli Kenneth Wihlborg. 
Matka Göteborgista Helsinkiin ajettiin 
Trol lhättan- ja Göta-kanavien läpi Memmiin, 
josta ajettiin Riddartjärdcnin ja Slussenin 
kautta Djurgårdeniin, sieltä edelleen 
Maarianhaminaan, Gullkronaan, Hankoon ja 
Helsinkiin. 
Matkalla mukana oljvat Kari Kuusisto, Tenna ja 
Nick Glazer, Putti Tiilikka, Anders Dawidson, 
Oski Granström, Eino Svinhufvud, Reima 
Alander ja Juha Tiira. 

M ... A').,.;no 1M4 



Pientä laittaa 
Siitä alkoikin remontti, jolla ei 
tuntunut olevan Loppua. Ensimmäisenä 
kesänä vaihdettiin pätieivä sähköinen 
ohjausjärjestelmä hydrauliobjaukseen. 
Seuraavana talvena tehtiin lisää korjauksia: 
- Keulakansi purettiin ja uusittiin. 
- Ajohytti purettiin ja uusittiin. 
-Kyljet puhdistettiin ja höylättiin. 
- Salongin katon pinta uusittiin. 
- Keulasalongin ja pääsalongin sisustus 
purettiin, kyljet puhdistettiin sisäpuolelta. 
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-Perän punssiveranta purettiin. 
- Skandekit vaihdettiin. 
- Kapellien kehikot sekä pressut uusittiin. 
Mukana talvisessa aska1telussa oli lukematon 
määrä ystäviä, joita ilman näin suurta työmäärää 
ei olisi saatu tehdyksi. 

Lisää rakentamista 
Seuraavana talvena 1999- 2000 rakennettiin 
peräkannen punssiveranta (penkit Tuomo 
Nyberg). Pääsalongin sisustus rakennettiin 
uudestaan ja sa lonkiin saatiin uudet patjat 
(Lasse Vänttinen). Ajohytin ja salongin ikkunat 
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vaihdettiin ja keulakam1elle rakennettiin 
skylight (Tuomo Nyberg). Sa lonkiin 
rakennettiin pöytä (Tuomo Nyberg) ja jääkappi 
rakennettiin ajotilan kulmaan 
Piksborgin astiasto hankittiin Nick Glazerin 
avustuksella Rörstrandilta. Olli Reijonen teki 
astiastoon nimi- ja vuosilukupainatukset, jotka 
suunnitteli Margareta Nygård . 
Seuraavat talvet olivat hieman rauhallisempia, 
mutta tekemistä riitti : 2000 200 1 rakennettiin 
ajohylin kaappi ja ohjauspöytä, seuraavana 
talvena keulasalongin durkit, porrasarkku ja 
laipio. 

Vuosi sitten talvella päätettiin siirtyä tekniikan 
pariin ja moottoritila puhdistettiin , vanha moottori 
(BMC 1950-luvulta) poistettiin. Moottorin ja 
potkurinakselin väliin 
asennettiin nivel ja 2003 kesällä asennettiin uusi 
mooUori (Perkins l30M). 

Lisäksi on tehty lukematon määrä pientä korjausta 
ja rakentamista. 

Jota in varmasti unohtui ... 







5.5M KANSAINVÄLISET KISAT 
Matti Muoniovaara 

Hollannissa toukokuussa 

K ansainvälinen 5.5-metristen kilpai lu
kausi alkoi toukokuussa Hollannin mesta
ruuskilpai lulla Medemblik issä. Samassa 
paikassa pidetti in vuoden 2000 MM-kil
pailut. Mukaan oli ilmoittautunut yhteensä 
22 venettä, joista yksi Suomesta, kuusi 
Sveitsistä ja kaksi Saksasta. 

Jussi Gullichsen oli mukana uudella 
veneellään, edellinen vene Kandoo oli 
myyty Hollantiin. Uusi omistaja on Frank 
van Monsjou, Helsingin MM-kilpailujen 
classic -vainaja. Jussin uusi vene kastel
tiin Sveitsissä ja sai nimekseen Addam3. 

Se on kolmas Addam-sarjan vene. Veneen 
on suunnitellut sveitsiläinen Sebastien 
Schmidt. Rakentajana on niinikään sveiisi
läinen Christor Wilke. Vene on ul tramoder
ni: takila on hii li kuitua ja kölissä on trimmi
peräsin. Veneen North-pUJ:jeet ovat grafiit in 
väriset ja niissä on käytetty hiilikuitua. 

Vene testattiin Thunerseellä Sveitsissä 
toukokuussa. eikä siitä löytynyt mitään 
moittimista. Jussi kertoikin: "Taisi olla en
simmäineu kerta kun uusi vene toimii ilman 
lisävirityksiä". 

Kilpailussa Jussi oli ylivoimainen. Hän 
voitti kuudesta kilpailusta neljä ja yhdessä 
oli toinen. Viides voitto oli jo tulossa, mutta 
varaslähdön takia hänet haettiin pois radalta 
johtopaikalta! Toisesta lähdöstä on valo
kuva suunnilleen stmttipaukun hetkellä. 
Ainakin siinä vaiheessa Addam3 on linjan 
alapuolella. Ilman hylkäystä tuloksena olisi 
ollut viisi voittoa ja yksi kakkostila. 

Miehistönä Jussilla oli ahvenanmaalai
nen Henrik Lundberg ja turkulainen Timo 
Telkola. Jussi puhkui intoa ja kertoi venecs
tään: "Se kulkee kuin juna ja on vaihteeksi 
kiva olla kilpailuissa yhtä hyvilHi vehkeillä 
kuin muut." Kilpailussa oli mukana kaksi 
muuta samanlaista uutta venettä (Artemis 
XII ja Wildcat) ja kolme (Marie Franryoise 
XV, MaHressc ja Pungin) kahdelta edellisil
tä vuodel ta. 

Kultapokaalikisat 
Sveitsissä 

Edell isenä vuonna Sveitsin .li.lrg Menzi oli 
voittanut Kul tapokaalikilpailun HelsinJ,>issä. 
Sääntöjen mukaan voittanut maa voi vali ta 
seuraavan kilpailupaikan. Ennen vanhaan 
se automaattisesti oli voittaneen maan koti
vedet. Ki lpa ilupaikaksi valittiin Thun-jiirvi, 
jonka rannalla jä1jestävä seura Thuncrsee 
Yacht Club s ijaitsee. 

Toukokuussa Kul tapokaaliki lpailun web
sivuiUa olleen mahdoll isen osanottajaluet
telon mukaan siitä näyui tulevan kaikkien 
aikojen Kultapokaal ikilpai lu. 18 osanolla
jaehdokkaan joukossa näkyiviit nimet R. 
Couus, J. Sehlimann, T. Grael j ne. Silloin 
oli jo tiedossa, että Kul tapokaalik ilpailu on 
tarkoitettu vain amatööreille eli America 's 
Cup -pwjebtijat eivät saa osallistua kilpai
luun. 

Lopulta ki lpailuun ilmoittautui erlllä
tysmäärä osal listuj ia, 12 maata, joista 
Ruotsi jäi pois jtturi ennen regatan alkua. 
Sveitsiläiset olivat vuokranneet veneet 
USA:IIe, Tanskalle, Englannille ja Norjalle. 

Kultapokaalirata sisältää kolme koko
naista kierrosta ja maaliin tullaan aina myö
UHuulessa. Kolmen kilpailun jälkeen vain 
voittajat jatkavat kilpailua ja kolme voittoa 
ensin saanut voiuaa pokaalin. 
2217 tiistai 

Ensimmäinen ki lpailu käyti in kolmen
neljän metTin tuulessa. Rata oli SIJOitettu 
järven keskivaihei lle ja re itti kulki viistosti 
yli järven. Gullichsen sai hyvän lähdön ja 
johti vielä luovin puolivälissä. Marazzin 
kanssa he kuitenkin menivät 'väärään· 
suuntaan. Luovin puoliväl issä norjalainen 
Ncrgaard sai hyödyn ruulen kääntymisestä 
ja meni johtoon juuri ennen kääntömerkkiä. 
Seuraavan ' lenssin' jälkeen norjalaisten 
johto oli kasvanut 20 sekuntiin, jonka be 
pitivät ja purjehtivat voittoon. Marazzi 
purjehti toiseksi. Gullichsen sai lopulta 
tyytyä viidenteen sijaan. Päivän yllättäjä 
oli tanskalainen Dannesboe, joka purjehti 
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kolmanneksi Felix Bihuksen hiukan muita 
vanhemmalta Ranalla vuodelta 1996. 
Classic Cupissa kilpail i kolme vene(lä 
J lollannista, Italiasta ja Suomesta. Suomen 
Chaje 3 johti kisaa ensimmäisen kierrok
sen. Lähdöstä kaikki kolme venettä löivät 
melko pian oikea lle ja Cbaje oli keskellä, 
Topaze luuvartissa lakana ja Cibele ll lees
sä myös takana. Chaje löi ensimmäisenä yli 
järven ja lisäsi johtoaan ylämerki lle tulla
essa. Myötäluuliosuudella muut tavoillivat 
Chajea ja seuraavalla luovilla ne menivät 
ohitse. Hollannin Piet van Opzeelandin 
ol~aama Topaze pmjehti tästä eteenpäin 
jokaisen luovin oikealla puolella rataa ja oli 
maalissa ensimmäisenä. 
2317 keskiviikko 

Yöllä olleen ukonilman jälkeen tuu
li asettui ja toiseen kilpailuun järvelle 
lähdettiin lounasaikaan. Lähtölinja oli 
vedetty jarvt:n luoteispäähän aivan sata
man lähellt:. EnsimmäiseHi:i ylämerkillä 
johdossa oli Englanti hollantilaisten 
kanssa. Englantilaiset menettivät johto
aseman ylämerkin jälkeen epäonnistuneen 
spinaakkerin noston takia. Nyt johdosta 
taistelivat Hollanti, Sveitsi, Suomj ja NOJ:ja. 
Norjalaiset olivat nousseet kärkijoukkoon 
lähdettyään viimeisenä. Toisella luovilla 
tuuli heikkeni hieman ja kärjen järjestys oli: 
Hollanti. Sveitsi, Suomi ja N01ja. Toisella 
'lenssillä' n01jalaise1 leikkasivai toiselle 
puolelle kuin muut ja menivät johtoon. 
Kolmannen luovin aikana tuuli heikkeni 
ni in paljon, että ki lpailun enimmäisaika 
meni umpeen ja lautakunta joutui keskeyt
tämään ki lpai lun. 

Klassikot olivat aloittaneet toisen myötä
tuuliosuuden ja keskeytyshetkellä Chaje 3 
oli jumi mennyt johtoon perässään Topaze 
ja Cibele II. 
2417 torstai 
Thun-järven epävakaan sään takia lau
takunta kokoontui kolmantena päivänä 
kipparikokoukseen päättämään seuraavien 
pwjehdusten aikataulusta. Odotettavissa 
oli ukkosta ja sen jälkeisessä ' reboundissa' 
tuul ta on aina - yleensä. 

Joukkueet olivat s iis paikalla aamuvar
hain odoHamassa merkkiä siirtymisestä 
radal le. Sää oli S<l teinen ja sumuinen. 



Addam 'Cube' valmistumassa W ilken veistiimöllä 
Sveitsissä Leissigenissä. 

Odotusta jalkui aina kello viiteen ihapäi
vällii ja pu~jchdukset lykättiin jälleen scu
rmwa lle päivälle. Nyt oli j tiljell ii va in yksi 
ki lpail upäivä ja vähintään kaksi JJLiljchclusla 
oli saatava victyä l!ipi. 

25/7 perjantai 
Nclj(intcnä päivänä aamiainen Spie~in 

Sccganen hotellissa jäi jälleen nautlimall<i 
p olimml! klubilla kuuden maissa jälleen. 
Toinen uusiuava lähtö ammuttiin auringon 
paisteessu ja 3-4 metrin kaakkoistuulessa 
matkaan kello 7.00 järven liinsipäilssä. 
Ki lpa ilua johti Sveitsi aina loiselle myötii
luuliosuudclle asti kunnes norjalaiset nou
sivat nc lj ~innehä sijalta ykkösiksi. Muknn:. 
seurasi Gull ichsen. joka pysyi n. minuutin 
piiässä Nergaardista aina maalilinjalle 
asti. l lollantilaisct jättivät toisen kilpailun 
väliin. Norjalla oli kaksi voiltoa. muilla ei 
mittiän! 

Clas~ic Cupissa Hollanti sai loisen voi
ton. 

ll tapilivllllii tuuli oli kääntynyt 180 
astetln j11 voimakkuudeltaan samnt J-4 
motrili. Gullichsen lähti kthjessii Murazzin 
k<~nssu ja he purjehtivat koko ajan yhdes
~u. Kolmannelle luoville Gullichsen lUhti 
vasemmalle järven yli ja Maratti ·varjoMi' 
tuulen yl!lpuoldla. Nergaard oli kolmantena 
ja sai tilaisuuden mennä omille teilleen pit
kin jiirvcn koillisrantaa. Tällä puolella tuuh 
oli 40 (lStella oikealta. Viimeisellä yltimcr
kiiHi Nergaard oli mennyt johtoon ja tnis
tc.:luptu i Suomi-Sveitsi oli selvilsti jiiljcssii. 
NU in No1jn purjehti Kult<lpokaulivoilloon 
kolm:mncn ja ratkaisevan kermn. 

Classic Cup pääuyi llollrmnin voittoon. 
Topazc ja Piet uusivat Class1e Cup \ o•t
tonsa 'uoddta :woo kun siitä kilpailtiin 

Hll 
\t. 

Thunjärven olosuhteet ovat kum Inarista: kylmää vectä 600 metria ja lumista vuoria. Tosi cool! 

ensimmäisen kerr.m Mcdcmblikissä. Pietun jossa jyrkcmmät rinteet ovat, ol i suosiolli
miehistönä oli Frank Koppcrs ja Peter nen. h 1len vi imeisenä pä ivänä. Skylla 4 tul i 
Parmentier. 

Bi ollut mikiiän ylltitys, että No1ja me
nestyi. Miehistö oli kokcnulla. Nergaard on 
voittanut Kultapokaalin aikaisemminkin. 
Nergaard kuuluu lisäksi Melges 24 luo
kan kärkinimiin kuten middle man !Iarry 
Mclges III, Buddyn poika. llany on itse 
suunnitellut Northin 5.5-purjeeL, joten hän 
tiesi miten ne trimmataan. Keulamiehenä 
toimi, pokaalin jo uikaisemminkin vuon
na 2000 voillanul, Petter r:jeld, jonka 
toinen lempiluokka on ollut Finn-jolla. 
Gull ichsenin kanssa pllljchtivat Timo 
Telkoiaja Erkki Heinonen. 

Sveitsin mestaruus 

Kultapokaalikilpailun jtilkeen pmjehdittiin 
Sveitsin mestaruudesta. ·1 iimli kilpailu ke
rää vuosillain suurimmat o~:JIIisllljamääriit 
n. 40 venettä. 

Ki lpai lut kiiyl iin t:dellcen va ihtelevissa 
kevyen tuulen olosuhteissa. Väli llä luul i 
jopa yltyi 6 metriin sekunnissa. Aluksi tuuli 
pysytteli kaakossa ja viimeiset piliväi pu
halteli luoteesta. Viimeisenä p11ivllnii iuuli 
heikkeni alle 2 metrin. Usein koillisranta, 

viimeiselle olomerkille vi imeisenä veneentl. 
Sii tä se lnhti sumaun oikealla rantaan asti. 
Tällä viimeisellll osuudella se ohitti 19 ve
nenäja oli mrwlissa 23! 

Sveitsin mestaruuden voittijo kuudennen 
kerran per'.ikkäin Jilrg Menzi \akioporu
kallaan Leonard Gaume, Daniel StampOi. 
MenLin !.arja ( 1-1-5-1-3-1-dnl) oli vakuut
tava. 1 Hinen ei tarvinnut purjehtia viimcistii 
lählliä lainkaan. Toiseksi sarjalla (3-2-J-6-
l-4- l) pu~jchti Ronald Pieper, joka oli saa
nut l<1inmnnansa Kultapokaalin voi ttaneen 
veneen ~(! tukaisin ja myös miehistöönsä 
llarry Mclgesin. Kolmanneksi tu li Jussi 
Gull ichsen tuloksella (2-3-1-4-5-2-2). 
Edellisen vuoden maailmanmestarin vauhti 
ei ollut enää niin hy\ä kuin Helsingiss!i 
Marauin pojat eivät olleet tyytyväisiä ju 
veneessä oh ttiysi perheriita käynnissä. 

Klassikoiden parhaana palkilliin Cibcle 
11 , joka pwjehti nyt v<~kiomiehistöll tiän. 

Cibck· oli kauden aikana voittanut kaiikki 
Ita lian kilpnilul. Sen meno Hiä llä oli vakuut
tavaa ja se purjehti usein sijoista 13-171 
Toiseksi klassikoissu tuli Chaje 3 ja Classie 
Cup \Olltaja rupaze oli kolmas, tosin siinä
kin oli michi!>LÖ vaihtunut. 



Open French, Benodet, ..,..~~, 
Yacht Club de I'Odet ). .. 

.- -r) 

Ranskaan ltlhdelliin neljtin veneen voi
min. Mukaan tulivat Goc.ldam (ex Addam) 
ja Addam-Addam eli koko Addamien perhe 
oli koossa. Laivamatkat tehtiin Finnlinesilla 
väli llä Helsinki Liibeek. Ajomatkaa kertyi 
kahdelle päivälle n. 1550 km. Christof 
Wilke toi Jussin Adclam3 :n Sveitsistä. 

22/8 perjantaina 

Keli ulkona näytti olevan ihanteell inen 
Chajel le. Lisäksi mei llä ol i huippukeveä 
miehistö. Painossa voi timme My Shoutin 
yli sadalla kilolla! Ja me myös voit imme 
heidät ensimmäisessä kilpail ussa 46 sekun
nilla! Chajcn vauhti oli nyt paljon parempi 
kuin Sveitsissä. Tclkola oli tehnyt isompaan 
tok.kaan uuden ehsli ikin ja pUtjc näytti toi
mivan hyvin. 

Ensimmäinen kilpailu oli kaikille suo
malais ille menestys. Jussi Gull ichsen oli 
Addam3 :1 1a toinen 58 sek. Jiirg Menzin 
Marie Fran<;oise' n perässä. Muut suoma
laiset tulivat maali in peräkkäin Addam
Aclclam 7 sek. ennen Chajea ja Goddam 
yhdeksäntenä 24 sek. Cbajesta. Tässä ke
lissä 7 sek. Addam-Addamin lenssivaudilla 
merki tsee 14 metriä! Goddamiin välimatka 
oli 46m. Jorma Savolaisen Goddam oli en
simmäisen. kryssin jälkeen viides ja vielii 
viimeiselle Jenssille lähdettäessä 71 

Päivän saldo: .Jussi ne ljällä pisteellä 
loinen Menzin johtaessa kahdel la pisteel
lä. John B kolmantena kuudella pisteellä. 
Seitsemäntenä Anssi Kienanen Addam
Addami lla I I :l lä pisteellä. Cibcle ll oli 
parhaana klassikkona kahdeksas 2 1 :llä 
pisteellä ja II. sijalla oli Chaje toisena 

klassikkona 5 pistettä perässä. Goddam oli 
pisteen Chajen edellä. 

Ensimmäisessä kilpailuissa ptujehdimme 
1-2 tuntia korkean veden jälkeen. Virta oli 
ulospäin suuntaan 100-160 astetta. Tuuli oli 
2-4 m/s suunnasta 190. Toisessa lähdössä 
tuuli kääntyi oikealle ja ylsi parhaimmil
laan 4 m/s. Vi1ta oli edel leen ulos 2-3 tuntia 
PM:n (PM = l'heure de Ia pleine mer eli 
korkea vesi) jälkeen. Virran nopeus oli 0.3-
0.4 solmua ja melkein tuulta vasten joten 
se aiheutti lyhyemmän ja terävän aallokon 
ja tämä piti osata ottaa pmjeidcn säädöissä 
huomioon. 

23/8 lauantai 

Tuuli on hiukan heikompaa kuin edellisenä 
päivänä. K.ryssi on kohti Penmarc'hin nie
meä lännessä. Virta paapuurista 170- 190 
astetta ja 0.4 solmua. Vasemmalla halss il la 
saa lifliil ja oikealla kurssi laskee. Lenssillä 
leikkauskulmat ovat erilaiset.. 

Parhaiten 'kikat' osasivat Jussi , Hentti 
ja Tclkola Addam3 :11a ja voittivat Menzin 
49 sekunnilla . .lack Fre i11 Topas li oli tul
lut mukaan ja oli melkein kuusi minuullia 
Jussistal Addam-Addam oli tasan 7 minuut
tia Jussista 7:1lä sijalla. Chaje oli klassikko
jen ensimmäisenä (tol. 1 0.) 10:2 1 Jussista .. 
Goddam hyytyi spinnulcgilläja oli maalissa 
22. 15:05 voittajasta. Klassikko Cibele ll oli 
Chajesla 1 :22 perässä. 

Neljännessä lähdössä tuuli oli edelleen 
sama. Virta 190 astetta 0.4 solmua. Menzi 
oli tarkkana ja voi tti .loker 71 :n 2: 15 ja 
Jussin 3:17. Addam-Adc.lam oli voittajasta 
7:05 perässä. Chaje ' nykäisi' muihin klas-

sikoihin selvän eron. Carabella perässä 3: 
20 ja Cibele ll 4:25. Viime vuoden classic 
mestari "juustopää" eli Caeskop oli kauka
na. Goddam 12:08 voittajasta. 

Tilanne neljän kilpailun jälkeen: 
1) Marie Fran~oise XV (1-1-2-1) 5p.; 2) 

Addam3 (2-2-1-3) 8p.; 3) Onvermijdelijk 
(suom. ehdoton, pääsemätön, väistämätön) 
(6-5- 11 -6) 2Rp.; 4) Fortuna (1 0-6-6-7) 29p.; 
5) .John 13 (3-3- 16-R) 30p.; 6) Pungin (4-R-
5- 13) 30p.; 7)Addam-Addam (7- 11 -7- 10) 
35p.; S) My Shout (ocs-4-4-5) 42p ... II) 
Chaje 3, Cl, (8-18-10-12) 48p.; 12) Cibclc 
ll , Cl, (14-7-13-20) 54p.; ... l6) Carabclla, 
Cl, ( ll-15-17- 19) 62p.; . .. J 9) Goddam 
(9-16-22-22) 69p.; .. . 24) Caeskop (ocs, 
ocs,21-21) 1 OOp. 

Ranskan mestaruus ja toinen sija ovat 
selvät jo neljännen kilpailun jälkeen. Menzi 
voittaa mestaruuden ja .Jussi hopeaa! 

24/8 sunnuntai 

Lauantaina oli jaossa vain pronssimitalit, 
johon vahvimmin oli ehdolla My Shout kun 
se voi pudottaa ocs:n ei i 21 pistettä pois. 
John B:IIä, Punginil la ja Onvermijdelijkillä 
on myös mahdollisuudet. Klassikoissa 
Chajen johto Cibeleen on kuusi pistellä ja 
Carabella ei käytännössä voi enää uhata. 
Adc.lam-Addam säilyttänee sijansa tasaisel
la pw.:jehduksella. Chajessa vaihtuu gasti. 
Tuisku ou tullut Waterloosta tänne ja saa 
t1111tumaa veneeseemme. 

Tuuli pyörii aikansa idän puolella ja 
asettuu !50 asteeseen ja viimeinen lähtö 
ammutaan liikkeelle 13: 19 kaksi tuntia 
ennen ' l'heure de Ia pleine mer'. Virta on 



sistiän 0.2-0.4 solmua ja tulee oikealla kun se kiertää f>enmarc'hin 
niemen ja menee sisään Pemuarc'hin altaaseen ja I'Odet jokeen, 
jonka varrella kuuluisan ranskalaisen purjehtijan Eric Tabarlyn talo 
sijnttsee. Tuuli heikkenee toisella luovilla paljon ja vaivoin pääs
Hiän maaliin lyhennetyllä radalla. Tänäiin mukaan tullut Paragon, 
vuoden 200 1 maailmanmestari, voiitua My Shoutin 2:30. Pungin on 
kolmantena (3;06)ja vauhtia sa<1 nul Felix Bibus Davosista Ranalla 
on neljil (4: 19).Addam-Addam on kymmene~ 7:50 voittajasta 1 :43 
cnncn John B:tä. 

Klassikoissa Carabella 'karkasi' muilla ja oli 17. sij alle tullutta 
Chajea 4:15 edellä, josta 12 sekunnin pllä~:;ti oli Cibcle Il Caeskop 
hävisi Carabellalle 7:45. 

Kolmann<!ksi Ranskan mestaruudc:.ta tuli My Shom 15 pisteellä 
ja neljäs oli Pungin 20 pisteellä. Pura!> evoluutio-vene oli No Stres!> 
kymmenennelJä sijalla 45 pisteellä. Goddam ol i sijalla 22. ja loinen 
kolmesta evoluutio-veneestä 83 :l la pisteell tl. 

('haje voitti klassikoiden mestaruudeu 47 pisteellä ja oli koko
na iski lpailussa II. Cibele II jiii 15. sijallnau neljän pisteen päähän 
nelj ti pistettä Carabd lan edellä. 

T~itnän ki lpailun perusteella maailmanmestaruuskilpailussa vah
voi lla olisivat Marie Fran~oise XV, Addam3 ja Paragon. Jos samat 
kelit jatkuvat klassikoissa kärjes~i olisivat Chaje ja Cibele II. 

Illalla cocktailit. erepesejä ja siidcriä vanhassa linnoituksessa 
' Fort du Cock'issa' . jossa Vacht Club dc l'Odct ennen sijaitsi me
ren rannalla. 

Maailmanmestaruuskilpailu, Benodet, 
Yacht Club de I'Odet 

25/8 maanantai 

1000 kilometriä länteen alkoi muodostua matalapaineen keskus, 
jonka liikkeitii yritettiin ennustaa. Lopulta kävi ni in, että se pysäh
tyi keskiviikkona Atlantille ja vähitellen haihtui ilmaan eikä tullut 
rannikolle. Bretagnen pohjoispuolella oli kovempi luul i ja huono 
slHi. Meillii koko elokuun kestuneet heiteet va in jatkuivat ja kevyet 
tuulet vallitsivat. 

Bcnodet' hen oli kerääntynyt kaikki parhaat edellisten vuosien 
maailrnanmestatit , mutta Marazzj ja Pieper olivat jääneet pois. Sen 
sijaan paikalla oli Kultapokaalivoiuaja Kristian Nergaard Pieperiltä 
vuokraamaliaan Artemis Xll:llä. Tämä elegantti vene on varsi
nainen 'tykki' ja väriltään grafiitin ham1aa, johon myös grafiitin 
väriset hii likui tuvabvisteisel purjeet sulautuvat. ''Mestari"-veneitä 
on useita: Artemis XTI , Addam3 (llollanni n), Paragon (MM 2001) 
ja My Shout ( 1998). 

Uusia veneitä on useita: Artem is XII , Addam3 , Wildcat Wilken 
tehtaalta Sveitsistä. Koko joukon crikoisin uusi vene oli 34 forevcr. 
Vene on varsinainen kummajainen hollantilaisen Van de Stadt in 
toimiston suunnittelema. Se ns. 'klass inen· moderni vene. Fokka 
skuutat.aan vinssi llä. muna skuullikiskoa ei voi sivusuunnassa 
säätä1i. Barduunat ovat kuin hai-vcnecssii ruorimiehen kohdalla. 
Custom made masto on alumiinia 124mm:n minimiprofiililla ja se 
rotutoi mastojaJassa, mjkä on kiellett y. Fredriksen oli valmistanut 
erikoishcloja veneeseen. Vene on hirvciin leveä, varsinkin peri!s
tUH n, ei kä se taatusti kulje kevyessä tuulessa. Venettä ihmcteltjin 
pari pii ivM kltnnes se vetäytyi kilpailusta. 

Ensimm!lisessä kilpai lussa tuuli on eteltisHi mereltä 2-4 m/s, 
Thcun: de Ia pleine mer'iin 3 tuntia eli virta on sisään hiukan 
oikealta 0.3-0.5 solmua. Virran vaikutus luovilla eri puoli lla rataa 
ei ole sama tuuleen verrattuna. Lähtölinjalla Addarn3 ja Chaje me
niv~lt oikealle. mutta hiukan liian. Ylämerkille Addam3 tuli sille 
vaatimattuma~ti kahdeksantena. mutta l'hajc oli sittenkin tullut 

vapaissa tuulissa hyvin ja oli suunni lleen 15 porukassa ja tärkein 
kilpakumppani Cibele II oli takana monta sijaa. Addam3 purjehti 
jatkossa paremmalla taktiikalla ja venevauhdi lla ottaen kärkeä kiin
ni tasaiscst i. Maalissa enää Paragon oli l :43 edellä. Kohnanlena 
tuli Artcmis XJ I 38 sek Jussistu. 

John B aloitti hyvin ja oli neljäs maalissa. Menzi oli vasta kuu
des 4 minuuttia voittajalle h~i vinnecnä . Hollannin 34 Forcver voitti 
toiseksi viimeisenä Cybelcn,joka tul i maaliin 16:08 ensimmäisestii 
veneestä. Tänäiin oli vain yksi kilpailu ja piiäsimmc maihin jo vi i
den paikkeilla. 

26/ 8 tiistai 

St:uraavaksi päiväksi tuuli ei ollut yhtään parantunut ja tuuli nousi 
hitaasti kunnes se asettui eteHikaakkoon ja lähtö tapahtui vasta 14: 
10. Virta oli voimakkaimmillaan 3 tunt ia ennen korkeaa ve ttä ja 
oli 0.3-0.6 solmua sisään. Luovitliin ulos merelle ja oikealta näytti 
löytyvtin paras vauhti ja luul i. Artcmis. Marie Fran~;oi se XV ja 
Addam3 purjehtivat tiiviinä ryhmiinä kiirjcssä koko kilpailun ajan. 
Toisella ylämerkillä Artemis johti ja Addam3 oli toisena. Leussi llä 
Addam3 meni ohitse, mutta alamcrkilll! Nergaard ajoi ollitse. 

Sen jälkeen se heitti koko ajan päälle ja tuli ensimmäisenä maa
liin 36 sek ennen Addam3 :ta. Nergaardin kanssa purjehti monin
kenainen maailmanmestari Mark Covell ja Peter HaufT. Kolmas, 
Marie Franvoisc XV. oli 24 sek. rer~issä. Seuraavina tulivat Paragon 
(3:26), Fortuna (3 :54). Phenix (4:23) ja paras evoluutio-vene 
Sunrise (5:08). Anssi Kienasen Addam-.t\ddam putjehti ki lpailujen 
parhann sijansa ja oli 14. Cibclc II (26.) oli paras klassikko. semaa
vina Carabella ja Chaje. Cibelc II ja Chaje olivat nyt tasapisteissll, 
mutta etu oli jillkimmäisellä. 

Kolmanteen lähtöön olosuhtet!t eivät juuri muummeet, mutta 
kilpailu voitosta oli kilpailusarjan tiukin. Rata oli lyhennetry ja vii
meinen luoviosuus jäteuin pois. Viimeisellä ylämerkillä Addam3 



Jussin Gullichesen ja miehistö Timo Telkola ja Hentti Lundberg ovat vielä voitossa kiinni ja tasapisteissä Norjan Artemiksen kanssa torstain lähdössä. 

ol i yli 20 sek. Marie Pranc,:oise'n edellä. He 
jatkoivat oikealle samalla halssilla. multa 
Menzi jiippasi het i merkillä ja le ikkasi 20 

astella vasemmalle. Lenssin loppupuolella 
veneet kohtasivat ja Jussi joullli ji ippaa
maan Menzin viereen. Menzi ajoi maalin 
sivulle kunnes ji ippasi ja Uul lichscn illa ei 
ollut enää mi tään mahdollisuutta ohituk
seen. Maalissa ero oli 4 sek eli 7.9 metriä. 
Nergaard tuli kolmantena l: I I kärjestä 
ja hänestä 1:04 perässä tul i Jngate My 
Sboutilla. 

Klassikoissa Cibele II pllljehti hyvin ja 
oli maal issa 19. seitsemän sek. Sunrisestä. 
Chaje hävisi Cibelelle 2:12. Kovemmassa 
tuulessa vi ihtyvä Carabella oli hidas ja hä
visi Cybelellekin. Sen pllljehdus myös hy
lättiin varaslähdön takia. Goddam oli 8 sek 
ennen Cacskopia maal issa ja 34 Foreverin 
milta tuli täyteen ja se keskeytti kilpailun ja 
lähti Hollantiin. 

27/8 keskiviikko 

Neljänteen kilpailuun luuli asettui jo melko 
varhain Jso· :een ja pysyi kevyenä. Lähtö 
oli varhain jo kello I I :29 kuusi tuntia ennen 
' l'heure de Ia plcine mer 'iä jolloin virtaus 
on lähes paika llaan. 

Tuuli 'shirtaili ' paljon ja alku meni 
Addam3 :11a huonosti ja se oli yhdeksän
nel Jä sijalla. Loppua kohden se kuitettkin 

nousi hyvin sijalle 3. Nergaard sai kilpai
lusarjan toisen voittonsa ja 'runncr up' oli 
l lans Nadoq1 Ma"itressellä 38 sck. jäljessä ja 
Gullichsenia 32 sek. edellä. Hollannin 'tuli
terä ' Schmid!/Wilke vene Wildcat oli neljäs 
ja Paragon viides. Yhteispisteissä Nergaard 
meni Gullichsenin edelle yhdellä pisteellä. 

Menzil lii kilpai lumeni huonosti ja hän oli 
kuudestoista viisi minuuttia ensimmäisestä 
veneestä. Tässä lähdössä erol olivat pienim
mät koko kilpailupäivien aikana, mm. kah
den minuutin aikana tuli 10 venettä maaliin 
suunnilleen 10 sekunnin välein. 

Whisper oli paras evoluutio-vene sijalla 
10 ja Cibele l 1 paras klassikko sijalla 26. 
Addam-i\ddam oli 18. ja hävisi kä tjelle 
vain 5:06. Chaje teki huonoimman tulok
sensajaoli30. vain t) sek. ennenCarabellaa. 
Carabella on vastikään Australiasta hanki Hu 
modifioitu klassikko ja vuoden 1970 maa
ilmanmestari. Silloin käyt iin ensimmtiinen 
maailmanmeslaruuski!pai lu, jossa veneissä 
sall ittiin erill inen peräsin. Chaje oli täällä 
ainoa klassikko. jossa erillistä peräsintä ei 
ole, 

Viides put:iehclus aloitett iin 14:23 ja virta 
oli hieman voimistunut. 

Taas oli toisen kilpailun kolmikko kär
jessä. Viimeiselle luoville Addam:l käänsi 
ensimmäisenä perässään Artemis XII ja 
Marie Fran~oise XV. Kun takana olevat ve
neet lähtivät eri puolille piti val ita kumpaa 

vahtii. Taktisista syistä valitt iin tietysti pa
hin uhkaaja Artemis. Näin Marie Fran,.oise 
XV pääsi vapaasti pllljehtimaan ja voitti 
ki lpai lun. Jussi piti Kristianin takanaan 34 

sek. ja väliin pääsi vieJä sopivasti Paragon 
puolentoista veneen mitan päässä. 

Vielä ei ollut aavistustakaan kenesHi tulee 
maailmanmestari. Nergaard ja Gull ichsen 
ol ivat tasapisteissä (Rp.) ja etu notjalaise lla. 
Menzi oli noussut kolmanneksi I I pisteel
lä ja Paragon oli neljäntenä 13 pisteellä. 
Pisteet olivat tasoittum:et kun huonoin tulos 
voitiin jättäii pois. 

Evoluutio-veneistä johdossa oli Whisper 
(46p.) ja toisena Sumise 59 pisteellä. Jorma 
Savolainen ei saanut pu1jeisiinsa vieläkään 
kaipaamaansa kovempaa tuulta ja oli 31. 
1 15 pisteellä ja evoluutio-veneiden kuudes. 

Klassikoiden paras oli Cihele 11 (2 1.), toi
nen Chaje (24.) ja kolmas Cm·abclla (27.). 
Kokonaistilanne oli: 1) Cibele II, t)6p.; 
2) Chaje 3, 1 07p.; 3) Cm·abella, l l6p.; 4) 

Caeskop, 123p.; 5) Cybcle, 133p. 

28/8 torstai 

Kuudetta lähtöä odotettiin puoli kolmeen 
ast i iltapäivällä. Lähdön ajaksi se asettui 
lounaaseen. mutta vaihteli jatkuvasti ja tu
loksen etsiminen olikin aq1apeliä. 



Edellisen päivän nousija. Mnnre:.se. 
voitti kilpailun ja !;veitsiläiscn Alfred 
Mar1in Phenix oli toisena 12 sekunnin 
piHlssii. Artemis voitti Addam3:n ja jiilleen 
veneet olivat tasapisteissä yhteistuloksissa. 
Marie Frans:oise XV sai huonon tuloksen 
ja Pamgon nousi kolmanneksi sen edelle. 
Yhden parhaimmista tuloksista tek i Cibclc 
II kun se oli kilpailun 12.! 

1-'inaalissa ku llasta tulevat taistelemaan 
Suvmi ja Norja ja sveitsiläiset Paragon ja 
Marie Fran~oise XV ratkaisevat pronssi
mitalicn kohtalon. Muut olivat jo ulkona 
mitalitaistosta. 

29/8 perjantai 

Viimeisenä päivänä tuuli näylti hieman 
piristyncen. mutta vain aluksi. Radnllc l!ih
deuiin ;tikaisinja lähtö ammutt iin liikkeelle 
jo kello II :26. Tuuli luli länsiluoteesta 
Pcnmarc · hista ja oikutteli. 

Voiuaakseen mestaruuden Addam3 :n 
pitää olla vlihintään neljäs ja Artemikscn 
sen takana. Jussi saa hyvän lähdön ja 
kaikki meneekin hyvin. Artemis on ta
kana j<t hi ukan luuvartissa. Ensimmli iscn 
luovin puolessavälissä tulee 30 asteen 
'shi ll i' vasemmalle ja kun Arternis on si llli 
puolella vaikkakin jäljessä se saa edun ja 
piiäsee edelle. Norjalaisten ainoa taktiikka 
onkin 'jarruttaa' suomalaisten menoa ja he 
· fcllaavat ' päälle. Näin meno hidastuu ja 
suomalaiset putoavat neljännen sijan ala
puolelle. Ohitse ei pääse millään ja lopussa 
Addam3 putoaa sijalle seitsemän. Artcmis 
XII pL11jehtii maa li in kolmantena ja voittaa 
rmwi lmanrnestaruuden. 

Nor:ja laiset onnistuivat täydell isesti , s iili! 
o livathan he jo heinäkuussa Thun-j!lrvellä 
voittaneet Skandinaavisen K ultapokaalin. 
Norjalaisten tarkoituksena oli myös saa
da seuraava MM-kilpailu kotimaahansa 
kun l-lankö Yacht Club täyttää 50 'uotta. 
MM-kilpailut päätettiin kuitenkin pi
tää Garda-järvcllä 1taliassa. Sen sijaan 
Norjassa purjehditaan kesä-heinäkuun 
vaihteessa Kultapokaalista, Classic Cupista 
ja ~uroopan mestaruudesta. 

/\ddam3:n saldo koko kaudelta oli 27 
kilpnilulähdön jälkeen: kuusi ykkössijaa, 
II kakkossijaa, 4 kolmossijaa. 2 nelossijan. 
1 viides sija. 1 l.ciL-;emäs sija ja 1 ocs. Jussi 
oli todella tyytyväinen hopeamitaleihin, 
si llä minkiiänlaista mitalia hän ei ole MM
ki l pailu~sa aikajsenunin saanut kun hHn 
on sitfi vuodesta 1961 lähtitm tavoitellut . 
TlimU kerta oli Jussin 14. Viisi kertaa htln 
on ollul EM-kil pailussa mukana jn sicltii 
on hopeamital i vuodelta 1986 kun ki lpa ilul 
j}irjestettiin Helsingissii. Syksyllä Suornen 
Pu~jehtijaliitto valitsi Jussin vuoden kip
pariksi. 

Kevytcä yäpilveä, cuull ,0,5 ja vlrca 3m sekunnissa. Chajen cyylinäyce merkkiä lähestyttäessä. 

/ 



RUOKARESEPTI 

Letut saariston tapaan 
Viime kerralla Magazinen ruokasivuilla annettiin ohjeet, miten vorschmack valmistetaan 
kuutosessa. Jollei siitä saanut tarpeekseen, voi nauttia jälkiruoaksi letut saariston tapaan. 

Teksti Hande Krohn 
Kuva Anssi Kienanen 

Opin tuntemaan tämän mainion reseptin lähes 
30 vuotta sitten, tarkemmin sanottuna 1976. 

Si itä lähtien se on ollut ehdoton suosikki paitsi 
minun myös monen muun purjehtijan jälkiruo
kal ista lla. 

Sain reseptin Heikki Erviltä, jonka kanssa 
satuimme hakeutumaan tuulensuojaan ( 16 m/s) 
Junnon satamaan. Sittemmin kerrottiin, että 
Hessu oli vaihtanut koko omaisuutensa Swaniin 
ja lähtenyt seilaamaan maailman ympäri. Sen 
jälkeen en ole kuullut Hessusta mitään. Jos Hessu 
tai joku joka hänet tuntee sattuu lukemaan tärnän, 
niin terveisiä. 

Silloin kun tutustuimme, Hessun vene s/y 
Siprina ei ollut sen kummempi kuin Jasmine 25, 
mutta se oli hienosti varustettu . Siinä oli ruori oh
jaus, joka ei kuulunut Jasimen alkuperäisvarus
tukseen; siinä oli jääkaappi, joka oli isommis
sakin veneissä äärimmäisen harvinainen tuohon 
aikaan; ja kaiken kukkuraksi veneessä oli mukana 
radiopuhelin, koska Hessu oli ammattilentäjä ja 
saattoi saada kutsun keikalle kesken pwjehduk
scn. Ei ollut kännyköitä silloin, ei ol lut. 

Lettureseptiin niinkuin kaikkiin hyviin resep
teihin liittyy tarina. Siprinaan oli viikonloppu
pllljehdukselle kutsuttu rouva Ervin esimies, ja 
rouva laittoi tietysti pöydän koreaksi. Pääruokana 
ol i sisäfileestä paistetut muhkeat pippuripihvit 
ja jälkiruokana, kuinkas muuten, letut saariston 
tapaan. Kahviin ja konjakkiin päästyä kylläincn 
johtaja piti lyhyen kiitospuheen, joka kuului 
näin: 

"Jaa-a, kyllä minä nyt alan ymmärtää teitä 
purjehtijoita. Kun on viikon hyörinyt t1rolla suur
kaupungin yltäkylläisyydessä, niin si tä vannaan 
varmaan kaipaa tällaisiin karuihin saariston 
oloihin!" 

Karuissa saariston oloissa purjehtija valm istaa 
letut tähän tapaan: 
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1) Paistetaan lautasen kokoinen lettu, tai räiskäle, mahdol
lisimman rapeaksi, jotta se imee mahdollisimman paljon 
nestettä. 
(Rapeaksi paistaminen vaatii suurta taitoa, mutta harjoittele
maHa sen oppii.) 

2) Lirutetaan letun päälle Grand Marnier -likööriä niin pal
jon kuin lettu imee, ei kuitenkaan niin paljon että se kelluu. 
(Puna- ja mustanauhainen Grand Marnier sopivat, huokeam
paa keltanauhaista ei suositelfa.) 

3) Levitetään letun päälle Nestlen maitotiivistettä. 
(Tämä oli tärkeää siksi, että tuohon aikaan sitä ei saanut 
Suomesta, mutta Hessuhan olikin lentäjä.) 

4) Levitetään letun keskiosaan hiukan hilloa tai marmela
dia. 
(On syytä valita laatu, joka sopii Grand Marnierin makuun; 
appelsiini sopii ehkä parhaiten mutta mansikkakin käy.) 

5) Asetetaan keskelle köntäle jäätelöä. 
(Tämä korostaa sitä, että veneessä on jääkaappi.) 

6) Kierretään lettu rullalle ja syödään. 

Toivotan herkullisia jälkiruokahetkiä kaikil le klassisten 
luokkien purjehtijoille! 
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Jalopuuta: 
Mahonki; khaya
sapeli, lroko, teak, 
tammi, saarni, pyökki, 
oregon-pine, yms 

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

Veistämömme: 
Sahaa ja höylää valit
semasl puut ohjeittesi 
ja pllrustustesi 
mukaan 

Puh: (05) 355 7155 
Fn.t: (05) 3557040 
GSM: 0400-750 9# 

lctJyd8l,. taldlatatvlldce 
asusteet /B tuiVBIIissucJStsr
vlkkeet venehelat mittarit ja 
vene-elektroniikka 
kansikatteita 
sisustuskankaita ruuvlt ja 
naulat maalit ja /akat 
sä/1/öt ja tankit 

Mtikt'limktlllktUiutie l8 
.J.9490 NEUVOTON 
Cmnil: 
St'IIJ1nlnu(rflveue-tnrvike.illel fi 

SEPI'tiLAN 

( * U€nE TARUIH€ * ) 
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KANSAINVÄLINEN 5M - 75 VUOTTA AALLOILLA 

Viitosi lie vuosi 2004 on pelkkää 
juhlaa. Vuonna 1929 Union des 
Sociates Nautiques France esitteli 
IYRU:n (lnternational Yacht Racing 
Union) pysyvän komitean kokouksessa 
sääMöi uudelle lnternational 5 m 
- luokalle. Ranskalaisten aloitteesta 
kehitettiin kalliiksi muodostuneen 
6mR-Iuokan rinnalle edu llisempi 
konstruktioluokka. llallöan 1 lansenin 
40-luvulla ki1joittamassa Yaehtseilas
nimisessii ki1jassa kerrotaan veneen 
tulleen heti suosituksi, va ikka se onkin 
tyypi ll inen kilpapUijehdusvene ... Tiinä 
vuonna 75 vuotta täyttävän säännön 
mukaan on rakennettu vuosi na 1929-
1957 useita satoja veneitä. Suurin 
osa niistä purjehtii Wnti pä ivänä 
Ruotsissa ja Suomessa. lnt 5m - luokan 
veneitä on edelleen myös Svei tsissä, 
Ranskassa, Italiassa, Argentiinassa, 
Saksassa ja Tanskassa. 
Luokan kansainväliseen imagoon 
sopivasti Åbo Bätvarf Ab rakensi 
vuom1a 1936 Argentiinan laivastolle 
12 koulutusvenettä s/y Linan (FIN-
12) piirustusten mukaan. Pari 
vuotta sitten Suomen viilosliittoa 
lähestyi sähköpost itse 75-vuotias 
hen·a nimeltään Luis Jose 1\nzizar 
- hänellä oli yksi noista Argenti inaan 
kulkeutuneista veneisW jn hiin oli 
mitä innokkain vaihtamaan ajatuksia 
suomalaistc.:n kanssa. Kieli kiiiin ei 
ollut cslc.:, si ll ~i espanjaksi mcilailevan 
Luisin aatoksia ymmlirsi onneksi 
jokunen viitospurjehtija. Luis omistaa 
Zeph ir-nimisen viitosen (A-17), 
jonka riki on hieman erilainen, kuin 
eurooppataisi lla sisarveneillään. 
Zephir majailee 800 muun veneen 
seurassa Buenos Airesin satamassa, 
jonka kommodori Luis-herra on ollut 
useiden vuosien ajan. Nyt Luisilla 
on p~Uilläiin Suomen viilosliiton paita 
ja h~in on saanut luettavakseen myös 
vuoden 2003 Maga7inen. 

Nykyinen venekanta on siis 
rakennettu vuoteen 1957 mennessä. 
Ruotsissa tosin valmistui kesän 2003 
pllljehduskaudeksi uusi vi itonen 
edelleen timmissä kilpakunnossa 
olevan Yvonncn (S-72) piirustusten 
mukaan ja puusta tehtynä. Tämii 
uusi Tyra-nim incn viitonen pwjchtii 
Tukholman vesil lii, kuten Yvonnekin. 
Suomen viiloskanta niiytt1Hi olevan 
hyvien omistajien käsissä. Vanhojen 
puuveneiden vuosihuollon 1 isäksi yksi 
ja toinen veneistU piHisee vuorollaan 

58 

1 
1 

ryhdikkään omistajan huomassa myös 
perusteellisempaan kunnostukseen. S/y 
Carolaan on uusittu parin talven aikana 
liihes kaikki kaaret. Perusteellisessa 
pohjaremontissa on parhaillaan s/y 
Birgitta, joka saanee tulevaksi kesiiksi 
myös uuden kannen. Olematonta 
hattua on nostettava eri tyisesti näi lle 
kahdelle projekti IIe, joita veneiden 
omjstajat vievät ihmeeli isell ti tarmolla 
päämäärätietoisesti ja taitavasti 
eteenpäin. 
Viime kesän purjehduskaudeksi 
Suomen viilosliitto salli veneisiin 
rullattavan keulapllljeen ruotsalaisten 
jo vuosikausia noudattaneen mallin 
mukaan. Ensimmäisenä - ja tähän 
mennessa amoana tämä varustelu oli 
s/y Liss Gun Tfl :lla. Vene ja miehistö 
on ollut nopea ilman rullaakin 
- mllattomat pistivät silti hyvin 
kampoihin, joten tämä kilpavarustelun 
ensi askel ei mitenkään viitosniittiä 
hetkaultanut. Ainoa myönteincn asia 
Liss Gunin rullassa oli se, e!Ui Visa 
ja Göranjä1jcstiv~iltoisten viitosten 
kannel la lepäileville dynaamisi lle 
vi itosptujehtijoi Iie mukavaa ohjelmaa 
ährätessään rullan shakkcleiclen kanssa 
keulapurjetta kiinn ittäessään tai 
irrotLaessaan ... 
Viilosen masto on puuta. S/y Ghitalla, 
s/y BarbroHaja s/y Carolalla masto 
seisoo kannella, mui lla venci llii 
mastonjalka on kölit11kiu pääiW 
kannc.:n alla. Ruotsalaiset ovat säännön 
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75-vuotisjuhlavuonna intoutuneet 
avaamaan keskustelun alumiinimaston 
ja -puomin hyväksymisestä. 
Kommentit Suomen viilosliiton 
sähköpostissa ovat olleet kielteiset. 
Uuden puumaston teettäminen on 
ruotsalaisten käsityksen mukaan 
kalliimpaa kuin vastaavan alumiinisl::n 
hankkimincn. Suomcssa viimeksi 
uusi masto on hankittu s/y Barbroon 
ja s/y Liss Gun II r:een, jotka 
molemmat löysivät folkkar in mastosta 
kohtuuh intaisen ja toimivat ratkaisun . 
Uuden maston saa Tanskasta suoraan 
kaupan hyllyltä ja hinta on ilman 
heioja Suomeen tuotuna n. 1500 
curoa. Ruotsalaiset tulevat ilmeisesti 
muulaman veneen voimin Muste
reganaan BS:IIc elokuussa. Silloin 
keskusteluja varmasti jatketaan. 
Mitä tekee viilospurjehtija kaiken 
tämän teknisen kehityksen 
pyörityksessä? Todennäköisesti ottaa 
talven rauhallisesti ja tutkailee, mitä 
muut saavat kevääseen mennessä 
aikaan. Kesällä hän istuskelee jonkin 
vi itosfliittiin kuuluvan veneen 
kannella, nauttii suosikkijuomaansa 
pussikaljaa ja jutustelee lctkeästi 
toisten vii tospUJjehtijoidcn kanssa. 

Viirospllljehtija on kansa invälinen 
- kuten veneensä! 



Tulokset 2004 
Helsinki Classic Regatta 28.-29.06.2003 
8m 
1) FfN-2. Sagilla, Timo Saa lasti, 1-!SS, ( 1-1-1-2) 3.0p. 2) FIN-8. Windy, Jyrki Halonen. IISS. {2-2-2-1) 9.0p. 3) FfN-6. VägspeL Kim 
Weckström. HSS. (3-4-3-3) 25.1 p. 4) FIN-1. Naja. Tuomas ruokolainen, 1-JSS. (4-3-4-4) 29.7p. 5) SWc-15. Allegro, Carl-Helge 
Löfgren, KSSS, (dnc-dnc-dnc-dnc) 48.0 
6m 
1) FIN 38. Mariana. Veljekset Kairamo, SuPS. ( 1-2-2-2) 9.0p. 2) FlN 21. Klara Stjäma. !Iarry Thuneherg, BSS, (3-1-3-1) 11.4p. 
3)FIN 60, OtTCoursc, Kaj Karu maa, HSK, (2-3-1-4) 16.7p. 4)FIN 35, Elinorc. Pasi & Antti Kaarto. VVK, (4-4-4-3) 29. 7p. S)FIN 12. 
Fridolin, Timo Koljonen, NJK. (6-7-5-5) 44.7p. 6)FIN 40 .Fandango, Veli-Malli Iivonen, Suf>S, (5-5-6-8) 45.7p. 7)FlN 43. Wire. Petri 
Hämäläim:n, II SS. (7-6-7-9) 52. 7p. 8)FIN 61. Silene 111, Tapani Koskela, AJ·i Myllylä, HTPS, (8-dns-8-6) S6.7p. 9)FIN 24, Antinea. 
Peter Dahlbcrg, NJK. (<J-8-9-7) 57.0p. IO)FIN 59, lan, Michael Cedo::n:reulz, NJK. (dns-dnc-dnc-dnc) 68.0 
S.Sm 
1) FIN-42, Adc.lam-Addam, II SS. Anssi Kienanen, ( 1- 1-1-1) O.Op. 2) L-26, Chajc 3, M. Matti, Uula & Matias Muoniovaara, (3-2-2-2) 
14. 7p. 3) FJN-35. Goddam, 1 V K, Jorma Savolainen, (2-3-3-3) 20.1 p. 4) Fl N-43, Figaro. ~M. Pekka, Malli & Panu Ervamaa, ( 4-4-dns-
4) 35.7p. 5) FIN-4 1. Rcmi, USS, Kimmo Kienanen, (5-5-dnc-5) 39.7 
Sm 
1) Fl N-33. R.0dc Orm, ( 1-1-2- 1) 3.0p. 2) FIN 26, Going, (3-3- 1-2) 14.4p. 3) FlN-2, Barbro, ( 4-2-3-3) 22.4p. 4) Fl N-35, Liss Gunn 111 , 
(2-5-4-5) 31.0p. 5) r l N-3. WhyNot, (5-4-5-7) 41.0p. 6) FIN-38, Tiara, (6-7-7-4) 45.7p. 7) FIN- 12, Lina, (7-6-6-6) 48.1 

Hangon Regatta 6-8.7.2003 
8m 
1) SWE-23. Anc.lromcda, Ola & Ulf'Nilsson, KSSS. (4-2-1) II .Op. 2) ffN-8. Windy, Jyrki Halon~n. II SS. ( 1-3-3) 11.4p. 3) FfN-4. 
Spltinx, Anni 1oukoleht(), IISS. (dns- 1-2) 19.0 4) FIN-2, Sagitta, Timo Saa lasti. IISS, (2-4-4) 19.0 5) SWE- 15, Allegro, K-H Löfgrcn, 
KSSS, (3-5-5) 25.7 6) FIN-3, Wanda, Robhie Lindberg, NJK, (5-6-7) 34.7 7) SWE-44. Birgit, Lars Widcn, KSSS, (7-7-6) 37.7 8) 1-'IN-
1. Naja, Tuomas. Ruokolainen. 1 !SS, (6-8-8) 39.7 9) FIN-6, Vågspel. Kim Weckström. IISS. (8-8-9) 44.0 
6111 
1) FIN-44. Toy. llcnrik Tcnström, HSF. (3-2-1) 8.7p. 2) FIN-21, Klara Stjäma, llurry Thuncbcrg. BSS. (2-1-6) 14.7p. 3) FIN-50. 
Alibaba II.Johnny Winquist. IISF, ( 1-6-5) 21.7p. 4) FfN-38, Mariana .Velj~kset Kairamu, SuPS. (4-4-3) 21.7p. 5) Fl -12, Fridolin, 
Timo Koljoncn, NJK, (9-8-2) 32.0p. 6) FIN-60. OtTCoursc. Kaj Karumaa. HSK. (8-5-4) 32.0p. 7) FIN-35, Elinorc, Pasi Kaarto, VVK. 
(7-3-8) 32.7p. 8) FIN-40. Fandango. Veli-Matti Iivonen, SuPS. (6-7-1 0) 40.7p. 9) FIN-43. Wirc. Pertti 1-lämäläinm, HSS. (12-12-7) 
49.0p. 1 0) FIN-6 1. Sihinc 111. Tapani Koskela, Ari Myllylä, HTPS. (5-ocs-11) 50.0p. II) FIN-51, May llc VI, 1 Jcnrik AJtdersin, NJK, 
( 14-9-9) 50.0p. 12) FIN-30, Raili , Kari Korkman, NJK, ( 10-1 0-13) 51.0p. 13) FIN-24, Antinca, Mikael Renlund, NJK, ( 11-11-14) 
54.0p. 14) FIN-3. Irma. Juha Paananen, SPS. ( 13-13-1 2) 56.0p. 1 5) FIN-59, Jan. Michael Cec.lercreutz. NJK, ( 15-14-dnf) 64.0p. 16) 
FIN-17, Arneta. Kristolfcr Öström, SSJ, (dns-15-15) 65.0 
S.Sm 
1) FIN-42, Adclam-Addam, HSS, Anssi Kienanen, ( 1-2- 1) 3.0p. 2) FIN-35, Goddam, 1 V K, Jormn Savolainen, (3-1-3) 11.4p. 3) FIN-
27, Wasa II , NJK, Antti LinrHlvuara, Alpo Kaakinen, Pasi Palmu, (2-3-2) 11.7p. 4) FJN-43, Figaro, EM, Pekka, Malli & Panu Ervamaa, 
(4-4-4) 24.0 
5m 
1) FIN-35, Liss-Gun 111, Wisa Salokangas, ( 1.-2-1) 3.0p. 2) FlN-3 J, Eystra. Uineli Aminoff, (2- 1-2) 6.0p. 3) FIN- 12, Liua, Santili 
Parikka, (J-3-4) 19.4p. 4) FIN-3, Why Not, .Jamima Löfström, (4-4-3) 2 1.7 

Viaporin Tuoppi 1 0.8.2003, SuPS, Helsinki 
8m 
1) Windy FlN 8 EMK Ville Raja Ia 15 2:25: 15 2) Sphiux L 4 II SS Antti Toukolehto 2:27:37 3) Sagiua FIN 2 HSS Timo Saalasti 2:28: 
22 4) V~gspel L 6 IISS Kim Weckström 2:30:20 5) Naja Fl 1 HSS Tuomas Ruokolaim:n 2:32: 17 6) Kitty 10 mR FIN 1 BSK John 
Fagerholm 2:50: 15 
6m 
1) Mariana, FIN-38. SuPS Velj. Kairamo, 2:28:59 2) Raili, FTN-30 NJK. Kari Korkman. 2:32:09 3) Fandango. L-40, SuPS Veli-Malli 
Iivonen. 2:33:18 4) ilcnc 111, FIN-61, HTPS Ari Myllylä, 2:34:09 5) Elinore, L-35, VVK, Kaarlo & Kaarto. 2:34:28 6) Wirc, L-43. 
HSS, Pertti llämäläincn, 2:35:47 7) Irma. FIN-3, SPS. Juha Paananen. 2:41 :20 8) Aniinca, Fll\-24, NJK, Sebastian Holmberg, 2:46:12 
9) lan, L-59 NJK, Cedcrcreull:. 2:47:52 1 0) Lyn. FIN-37. HSK. Ari llakala, 2:4X:58 II) May IJc VI. fiN -5 1. NJ K, Juha Suorsa. 3:02: 
46 12) Rorc'c II. L-63. IISS, Leo. Reenpää. drls 
S.Sm 
1) FIN-43, Figaro. EM. Mnlti Ervarnaa, 2:54:49 2) l.-9. Vis-å-vis, SuPS, Niko Rissanen, 3:10:45 3) L- 15, Benita, SaVK. Mare 
Ruokonen, 3: 18:20 
Sm 
1) FIN-35, l.iss-Grrn 111. Wisa Salokangas, NJ K, 2:58: 17 2) Fl N-30, Eystra, Roope Roininen, 3:04:54 3) PTN-33, Rode Orm, Putti 
Tiilikka. HSS. 3:10:52 4) FIN-2. !Jarbro. Leena Romppainen. HSS, 3: II :32 5) FIN-3, Why Nol, Team Why Not, HSS. 3:1 1:40 6) 
FIN-38, Tinra, Jari Soukka. II SS, 3: 17: 19 7) FIN- 1 0, Carola, Pirkka Leino. ASS, 3:2 1 :06 8) FIN-12, Lina, Sanliu Parikka, II SS. 3:22: 
14 9) FIN-37. Vit.:toria (c.~ Ann), Pcnlti Meri. SPS, 4: 14:03 

Kruunuvuorenselän regatta, BS, 30.8.-31.8.2003 
Rm 
1) FIN-4. Sphiux, Anlli Touko lehto, II SS, ( 1-2-2- 1) 4.0p. 2) FIN-8. Windy, Ville Rajnla, Jyrki llalonen. EM K. (2-1- 1-3-) 4.0p. 3) fiN-
2, Sagitla. Timo .S<~alas ti. II SS. (3-3-3-2) 8.0p. 4) FIN-6, Vägspel, Kim Weckström, II.SS, (5-5-4-4) 13.0p. 5) FIN- 1. Naja. Kimmo 
Mikkola. H ·s. (4-4-5-5) 13.0 

Maeazine 2004 



6m 
1) FIN-2 1, Klara Stjärna, Harry Thuncberg, BSS, (3- 1-1-5) 5.0p. 2) FlN-50, Ali-Baba II, E lina Eskola, V.Vento, L.Böckelman, 
T.Laurila, M.Lumme, HSP, (1-3-2-4) 6.0p. 3) L-35, El inore, Tea Ekengren, Veljekset Kairamo, Ben Wrede, VVK, (2-8-4-2) 8.0p. 4) 
FJN-38, Mariana, Kaarto & Kaarto, SuPS, (5-7-3-3) ll.Op. 5) FIN-43, Wire, Pertti Hämäläinen, J.Pitkänen, 1-l.Sunclström, P.Cederberg, 
HSS, (6-2-6-7) 14.0p. 6) FIN-30, Rai li , Kari Korkman, N.JK, (4-4-7-8) 15.0p. 7) FIN-40Fandango, Veli-Matti Iivonen, Kari Lehtonen, 
Olli Kilpi, Ismo Pakarinen, SuPS, (8-6-5-6) 17.0p. 8) FIN-59, lan, Penlli Koiranen, SuPS, (9-9-8- 1) 1 8.0p. 9) FIN-5 1, May Be VI, 
1-J.Anders in, M.Ehrurooth, .J.Linder, C.Ahlström, J.Ahlström, NJK, (7-5-10-1 0) 22.0 
Sm 
1) FJN-30, Eystra, Berndt Aminoff, Mats Sandström, JoiHin Weckman, BS, (2-1 -2-2) 5.0p. 2) FIN-35, Liss-Gun IH, Wisa Salokangas, 
Göran Schauman, Kristian Thulesius, NJK, (1-2-3-4) 6.0p. 3) F1N 33. R.0de Orm, Putti Tiilikka, llanna Westman, Outi Meri lä, HSS, (3-
3- 1-3) 7.0p. 4) FIN 26. Going, Gustav Gyl!cnbögel, .Hemik Mattson, Johan Fock, NJK, (4-4-4-1) 9.0p. 5) FIN 12. Lina, Jari Kuusisto, 
HSS, (5-5-7-5) 15.0p. 6) FIN 3. Why Not, Team Why Not, HSS, (6-6-6-6) 18.0p. 7) FIN 10. Carola, Pirkka Leino, ASS, (dnf-7-5-7) 
19.0 

Sm Luokkamestaruus, HSS, 23-24.8. 2003 
1) FIN-33, R0de Orm, Putti Tiilikka, 1-lSS, (1 -6-3-3-1-1) 11.4p. 2) FIN-35, Liss-Gun 111, Wisa Salokangas, NJK , (3-2-2-2-2) 5 17.7p. 
3) FIN-2, Barbro, Lasse Sihvoin, HSS, (6-1- 1-1-4-8) 19.7p. 4) FIN-3, Why Not, Team WhyNot, II SS, (2-5-8-8-6-2) 41.7p. 5) FIN-30, 
Eystra, Roope Roininen, HSS, (5-clsq-5-4-5-3) 42.7p. 6) FIN-26, Going, Gustav Gyl!enbögeL NJK, (4-7-4-5 3 9) 44.7p. 7) PIN-12, 
Lina, Santtu Parikka, HSS, (8-3-9-7-7-7) 58.7p. 8) FIN-1 0, Carola, P irkka Leino, ASS, (7-8-7-6-9-4) 59.7p. 9) flN-38, Tiara, Jari 
Soukka, , ( cln f-4-6-dnc-8-6) 60.4p. 

6m Luokkamestaruus 2003 
1) FIN-44, Toy, Eero Lehtinen, HSF, (2-2-1-1-7-1) 7.0p. 2) FIN-38, Mariamt, Veljekset Kairamo, SuPS, ( 1-l-2-5-8-2) ll.Op. 3) FIN-50, 
Alibaba IT, Johnny Winqvist, HSF, (4-dsq-3-6-1-3) 17.0p. 4) FIN-53, Maybe TV, Lauri Lehtinen, N.JK, (5-4-9-3-4-5) 21.0p. 5) FIN-61, 
Silenc IU, Tapani Koskela, 1-ITPS, (9-3-6-9-3-6) 27.0p. 6) FIN-21, Klara Stjärna, Henry Thunebcrg, BSS, (7-dsq-5-2-5- 1 0) 29.0p. 7) 
FIN-40, Fanclango, Vel i-Matti Iivonen, SuPS, (6-9-10-7-2-8) 32.0p. 8) F1N-12, Friclolin, Timo Koljonen, NJK, ( 10-5-4-4-10-DNF) 
33.0p. 9) FIN-51, Maybe VI, Mats Ehrnrooth, NJK, (3-R-8- 12-11-4) 34.0p. 10) FlN-24, Antinea, Peter Dahlberg, NJK, ( 12-7-12-8-6-7) 
40.0p. II) FIN-43, Wive, Pertti Hämäläinen, HSS, (8-6-11-1 3-13- 11) 49.0p. 12) L-35, El inore, Kaarlo & Kaarto, VVK, (11-10-7-10-
12-12) 50.0p. 13) FfN-3, Irma, Juha Paananen, SPS, (dnc-dnc-dnc- 11 -9-9) 57.0 

6m Pohjoismainen mestaruus 10-12.7.2003 Marianhamina 
1) FIN 12, Frido l in, Koljonen T imo & Åstrand Peter, NJK, ( 1-4- 1-3-1) 1 O.Op. 2) FfN 2 1, Klara Stjärna, Thuneberg HanyBSS, ( 4-1-6-
1-2) 14.0p. 3) FIN 50, A libaba II , Peränen Kenneth 1 Laurila Timo, 1-lSF, (3-6-2-2-3) 16.0p. 4) FIN 40, Fandango, Iivonen Veli-Matti , 
SuPs, (6-2-5-4-6) 23.0p. 5) FIN 38, Mariana, Kairamo Team, SuPS, (2-dns-3-6-5) 30.0p. 6) SWE 31, Silvervingen, Siewcrtz Richard, 
GSJS, (8-dns-4-5-7) 38.0p. 7) FIN 39, Jolanda 111, Liewendahl Christer, MSF, ( 11 -5-8-ocs-4) 42.0p. 8) SWE 6, Fågel Blä, Selin Mats/ 
Dahlman Fredrich, LUX, ( 1 0-3-ocs-8-8) 43.0p. 9) FIN 61, Silcne, Koskela Tapani & Co, !JTPS, (7-dnf-7-7-9) 44.0p. 10) FIN 24, 
Antinea, Dahlberg Peter & Co, NJK, (9-7-1 0- 1 0-ocs) 50.0p. 11) FfN 3, Irma, Juha Paananen, SPS, (dnc-clnc-9-9- 1 0) 56.0p. 12) FIN 17, 
Arneta, Öström Kristoffer, SSJ, ( 12-dns- 11-11 -11) 59.0p. 13) FIN 60, Off Coursc, Kaj Karu maa, K. Lähteenmäki , 1-ISK, (5-dnf-clne
dne-dne) 61.0 
6m World Champioship 2003, St Tropez 
Moclern 6m 
RllS/06. R2 & R3 16/06, R4 17/06, R5 & R6 18/06, R7 19/06 1) SWE-114, Notorius, KSSS, 1987, (2-4-19-1-2-5-2) 2) GER-104, 
Courage VII , WYC, 1982, (3-J-J -3-6-8-4) 3) SWE-125, Delphina, KSSS, 1989, (7-2-16-2-8-l-6) 4) F-116, Bravade VI, YCST, 1988, 
(6-3-11-9-1-2-9) 5) SUI -77, Fleau, SNG, 1981, ( J 2-9-5-7-7-3-1) 6) SWE-123, Sting, KSSS, 1989, (dsq- 14-2-6-3-4-5) 7) GBR-89, 
Rattlecry, RTYC, 1989, (J 0-8-3-clne-4-7-7) 8) MON-2, Jane-Ann, YCM, 1985, (4-6-9-4-16-9-12) 9) SWE-121, Berta, KSSS, 1988, (1-
7-13-8-10-12-17) 10) HK-G3, Thisbe, RTYC, 1987, (13-12-4-10- 11 -6-8) I I) SWE- 115, May Re XIV, KSSS, 1989, (16-10-8-5-17-10-
3) 12) GBR-99, Georgia, RSYC, 1990, (8-5-7-14-5- 14- 18) 13) GER-ll , Kontrapunkt, SCB, 2002, (1 1-11 -6-1 1- 12- 11 -14) 14) FRA-94, 
Etoile Du Midi, SNT, 1978, (5-17-12-12-13- 15-10) 15) SUI- 113, Temptation II , AVP, 1984, (9-20-10-16-14-17-11) 16) GBR-90, Lion, 
RLYC, 1988, ( 18-13-15-17-9-16-15) 17) ITA-70, Valent ina, YCI, 1975, ( 14-15-17-13-18-13-13) 18) BAJ-1- 1, Conch Fritters, NYC, 
1985, (19-16-18-18-15-18-16) 19) SUI-106, Nisida, YCA , 1982, (15-19-20-15J I9- l9-19) 20) Z-107, Gitana Junior, CVP, 1986, ( 17-18-
14-19-20-20-20) 
Classic 6m 
1) HN-44, Toy, HSF, 1938, (2-1-9-3-1-1-1) 2) FRA-1 11, Dix Aout, YCF, 1950, (3-2-5-2-2-4-4) 3) GBR-48, Caprice, RFYC, 1946, 
( 1-10-3-4-3-3-7) 4) FIN-50, Al ihaba II , HSF, 1948, (5-5-4- 1-5-5-3) 5) D-43, Dan, YCCS, 1931 , (4-4-1-6-4-6-9) 6) GBR-57, Erica, 
RFYC, 1938, (8-6-7-l 1 -7-2-5) 7) F-105, May Be VIII, CVP, 1954, (9-3-2-dsq-6-1 0-6) 8) SWE-6, Fågcl Blå, KSSS, 1937, (6-8-6-
7-rdg-rdg- 1 0) 9) F-1 OR, Royal Thames, 1956, ( 1 0-9-8-5-dns-7-2) 1 0) Fl N-51 , May Be VI, NJ K, 1946, ( 11-7-13-8-8-8-8) II) G-30, 
Mcna, 13YC, 1946, (7-13-10-10-9-11 -12) 12) D-3, Ran VIl i, CCS, 1921, (13-11-12-9-10-9-13) 13) F- 12, Soli tarNosc,APPA, 1945, 
( 12-12-11-12-11- 12- 11) 1 4) GBR-67, Alexandra, CVL, 1943, (dnc- 14-clnc-clnc-dnc-dJw-dnc) 

8m World Champio nship 2003, La Trinite 
1) PRA-29, Fleur de Lys, Jacques Fauroux, ( 1-1-1-1-1-2-3) 7.0 2) SUJ-R, Yquem, Jean Fabre, (7-3-2-ocs-2-4-1) 19.0 3) NED-2, 
Lafaycttc, Jos Fruytier, (3-2-3-clnf-4-5-5) 22.0 4) SU I-7, Gdlon, Pierre-Andre Bonjour, (9-6-6-2-6- 1-4) 25.0 5) SU I- 11, Aluettc, Peter 
Groh, (4- 12-5-4-3-7-2) 25.0 6) CAN-33, Mystery, Ronald B. Palm, ( 12-5-4-3-5-3-6) 26.0 7) 1-16, Bona, Giovanni Mogna, (2-9- 1 0-5-
8-6-8) 38.0 8) FRA-25, Cutty Tou, G. & A. Minos, (5-4-9-oes- 1 0-9-7) 44.0 9) KC-3, Vi~ion , Tan Raffray, (8-7-7-7 -7-8-14) 44.0 1 0) 
GER-5. Sposa 11, Josef Martin, (6-8-13-9-11- 12- 1 0) 56.0 I I) FRA-28, Gaulois, Jean-Pierre Gourio, ( 11-15-8-6-12- 10-11) 58.0 12) 
FIN-4, Sphinx, Antti Toukolchto, (10-1 1-11-8-9-15-9) 58.0 13) GBR-27, II~ Peter Wilson, (14- 13-12-.10- 16-14-15) 78.0 14) SWE-16, 
Amorevita, Avia Willment, ( 16-16- 16- 10 rdg-14- 11 - 12) 79.0 15) SU I-l, Catina VI, Fred Meyer, ( 13- 10-15-ocs- 15- 16- 13) 82.0 16) 
GER-6, Ayana, Karl Biller, (1 5-14-14-dsq-13- 13- 16) 85.0 J 7) K-24, Suzette. Steven Urien. ( 18-19-18-ll-18-18-19) 102.0 18) FRA-8, 
Enchantement, Alexandre GefTroy, ( 17- 17- 17-dnc- 17- 17- 17) 102.0 19) FRA-1 , Aile VI , J. Brunet-Moret, (clnf- J R-19-ocs- 19-dnf- J 8) 
116.0 20) FRA-48, Silk, Fran<;:ois Polar!., (clnc-20-20-dne-dnc-19-20) 121.0 

60 



Meilllt on jatkuvasti varastossa laaja valikoima messinki- ja pronssi heioja sekå plenia ctla isoja purje ja moottoriveneitä varten. 
Myyntrohj.,fmatnrn~ ko•hLUu ~E:ur.•ilvr,La 
tuoteryhmi~t!i . 

• laaja valikoima aitoja messinkisia sha· ja ulkovalai~rmiil 
sekä sähkolla etta oljyllå lormrvia 

• Messtnkr· Ia pronssthet.u. e Mess. kompasseja, ilmapuntarelta. laivakelloju, sekstantlefa 
• Pron)srvrnssrt ja -k.lukos.Mtc:ilartteel. ja kiikareita. 
• Me$S. pentten- ra tyhjennyspumput. e Kiintealla polttoaineelia tormrvra veneldmrnlltrmiCJ, 

PyydcttlicHll lahct,Jmmc maksutta vuoden 2004 uuden tuotelul'ttclon postitse 

• Kurten & CiuWtis 

PARSONS 
Poh~ s!1l ••.a 8 
00170 Hels111kr 
Puh (09) 628 298 
Faks• 042-550 0041 

WWW.KETC.NET 1 KC@KETC.NET 1 VERSTAS: VIIKINTIE 3, HELSINKI 1 050 327 1 272 
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5.5M PURJEHDUS 2003 
Durch Open, Medembllk, 29-31 .5. 2003 
t t 1•1!\ -n , \dthun ' · Jtt\'tl (llll ltl!h'14·t\, t l~nl l unJI)\!t~. 1 utht T dL\•In, ( 1-tk ,_,_ 1 - l-!1 f,. t)p ~)" 1 -~H-' , \I.&JI\.' 1 t.uh,:nt-..: \ \ ', 11\t~ ~h.·un 1 ),mtt:l ~l.tntpOt, h."\lnanl t r,Uifll(', t~-1 .!·3-2-1) ~Jit>- \ l 

' ' 1-"' ltt, \rh'lll'' XII. KvnoltJ l;h,:~r. U:uud ~dtcuLl' t. Rall'h JunL.cr. t , _ ,_ \ -.:!- 1---'t l l Hp -'' \11 1>-~r •• \l.uu~., .. ~ 1 lnu, N.t~•q\ 1 '·'"" ~~~~~ :--idt~lkn. fnl.. \\\.·,~dm.tn. (-1-J-5-l-4 5• 2t•.Ht">- '' 'll ll-ll, 
• h\.'Omj~f\·hJio., J..n \·.m tP\.'Idl.'l'-'11, 1\.tVIt) UI\ tK'Idc1~1t, ~t.u\ \an (io!.• ld~.--r-.,.Tl, t'-'-'- l1-.;·l) ~ .. l)f•. h) -.;t 1-2Hi, PtJJIFIIt II Jth··P~h •. -r 1.\dtttud, ( lu-t .. lttf\\llkc. '\ns Ruth. (7-U 1-1-6 6) :!'I.Op f) S l ll-1'}!. 
'iw, "ilcl.tu7h". (HU .. (,t•ld\.tn.lhif't~ 1 ml«fl..1h.(IU-,ec.,-b-~-"Y -1)J 37 Hp R1 N(0--?1. \ ludmt 111\IC">. \'t\.tl\flltt: Uu:dc.'fH.I r.m~ Jr,..•'l'l~""· 1":111! \'l·rh • .:tr.l(• 10 ~-10..~ 7t.J9.Uf\ \)t '\l 1J-Ii-.'9. Sl,,~t,)Ul,. 
R,tlf K .. ·llcr~·~~o.T. t\nthtfll....: JPhR .... •II. \l.ann llul'l\'r. (11-+ lH-•J.iJ-11) -II.Op. )(II NrO-"~. IJ.m,..·rh.t.u, Jc .. "" 1 lnlltk.'l' 1 l.ut ... \.,ht,.•J'IIIII,m. ~ K r·unl '"""(\..'\'~ ( l J ~ II (). IO·:S.J J3.0p .••• 'ID-111, K:utth"t... 
fmn~ ,.., ~h'"'f'l'~i fkn~ hcllb.'l, K.atrh H,~.l t:!-rJt-1.._11-1 '\-lnJ 55.0p. L~J ~ED<tl. Wild.,_al. ""' d .. • flnuu, 1\uu ( l1.tl\,uu, \\tll~·"' lmunch. (h-ll 11 h 1~ dnf) ;)I..Up. l.ll Nl:l).ll, \\·udr-c."'--""• Pu:·a ,,111 

tlpr-..,·Luli.J. ,\n;nU J.1n I'.J'I;IIJ..IIl, J.an-lh~ut PlltltJIJkMI~t.l f\-II-Jij;-1~-1 1-1~) ttl.Up 1~1 'ED lt•. ""''- h:mc.•n tlt: \ m.· ... l'ch..,. l'tmh.·nll,·r. lt"'L' RiJI..uncr- •1.\ "T IX l~lh-1..11 t'.S.OJl. 15) <;rR-W. ( ',m,hd.t l, 
Jt."fh l \lflh.'l ..... "'fl, ll.J~ \IUik:t t lmiHiil\ 11\,liii...CII tl7-12-l 'l-lh-11-13) (,7,Up f(•) ~ll J.J!. (n~c.-.hh.· ,\ITIIH Rcu,• M~)l"f. ~kai u.~..J,.tnL Jfll]! IHhlcr.' li~Q B U-dnt drt~ (~.(~, 17) \;rO-T\ '""'".' 
fht: Lrnc. JJH \.&n 0U)It. t-tui•Jn /~aiiiD'-:t!!cu. \\·••ui J.m ..... , .• c f(,-11 1·1 ~0 17 1~1 7(•.0r. IS' Cti:K-l2. \\,,.n ....... ~·.lt.,mn't l ,,·k. 1 "-""'""'' 'f't•ll\.'f, tfdl:' l.blhm.••L"t.. • ltJ-IS-J(,...I"-15--duJ) R2 Up t•)) Nfl)-..1 
I..M'IIU.d.l flh ~nUtl. \\.ah""' J<,,ll lll!;'. 1 etm.l!t ~uannr, tiR-Itt-!(J-IS Jf( I")X7J)J\ . ..!tJJ ' 1-U ·. Cn.'bh ••• t•m1 f.tf'r'rll,·. ~1.ntnt<' \luh.kr. ~1..rL \udr~at'.(~0-17-I"-1'1-II.)-f6)9U.tlp. :!II ~"[0-~~. \lmdhR. 
1 ,.,l.,,l:t !-.,Ilo..\ S,al.t, t l:!·l''""ln\.·~='··dn ....... II<J ln.t (lJl 1!' 'El> 1·1. 'i:\\lftSwK ..... Rctn~ K,U.. K-1h ~'· [nt.. l knn.lf\,,(~1 1~ 11 !1 dnf dntl tW ''1'· 

Skandinaavinen Kultapokaali. TYC. Thun 18-20.7.2003 
IJ 'l\.01(. \tletn" Xlt. ~ ,c;, Kn.,..mn Nl·~,MnJ. 1-t.nry \ k·IL.oc~. P~U!I l j d d. 1-1-1 l \hllln.! :!t ~ll. '\lt UJ.I'J 1 \C... Hruno, IIJ\Uh\:tt .. ·n:.h, \ t.u .vtl,"1-'·2 J • Fl,, 1\ dd:waJ . ' Jf\. Ju~si Uulh<h.'Cu, t-. rU-.1 
rtc.•llti1tMl. 1lliU1 r...•ll,,, 1, <.. 1~' 1) 1>1 ~. RJI\.J, Ii I>.Jil.lll:'!il~. M l);..~ue,o-el. M . l.t"llch~ 1~-' "'• n ,\ 11. Juhn H Onc~ .'\~Jtrl, '\; ' (. (i.t\ 111 \h.:I\.IUIII!~, Hj(im \\t•:..h:r~urtL \ 1urgan McKmn.:~. 7-3-4 it) ~.~ ' · 

\ h:IV HUI IHJ1>J'· Sltl:u, lkH. [),ln Unhhk. ,, {, 1 1J t... I.:U. M.at,li!,:-.C, RYC'K. I b n!o 'a~l\'rr· rran' \ ;m ~dh.'th:n,ll'lf.. \\ ~ .. """hu.m, 4o.tJtt,•w{t ltj ,\l ll. n \'ll. ttJ.mn.l. r.dmund Jkmdl. \\'\:'mcr B<'fge't. M:mh!iu .. 
1 IHIICf Wl'~l'l , 11-7~1uf 11 1 (iBit L Pr~ .. h 'U. 1'. l:rzbl.'ff:Cf, J. ~e~nu•ur. ~-tlltc·dnc 10. rkA, l .ltr. .. , ... uc. ( ht l\1J;\U j I :IU\t.:U~ ~\ "'hu ... tu. ''-tlnl .. dtu 111 r.rR-15-. I\.110l'l.. Oul. Uans-Jiirc.l'O ()uel~"t'l. l h-.uttt'\\tju 

\tltt ()''' '"'~ w .. tJ,h··dl"k.' I:!J '\\\'h. J~ l i.. L-r 71. dnr dnt-c.ln.: 

Roy~l Ka~g Classic Cup 18.-20.7.2003 123 
1 ~Nl· f).,. '''I'MC. t•tl1l \:111 ( 'IV~d.md, I•IJu'l.. K1)J'Jl'-"l ... , l '~h:-r Parml'nlkr. 1·1- 1 ~) II A-72. t'ihdl.' II. 1 11 \.'.1 ( 'hir it•k•I,HII, ( i i;nlltn\t \11:11\ llh, rn/t.l "lithtlli. 2 ~ ~ J) I•IN-ZC •• C hajl' 3, VP, 1\.'1.11 11, U u),, & 
\httin" t\llu•nitw:u_,,l, • ~ J 

Swiss Open Championship 21 .-24.7.2003 
II :\l il ~(n. Mun~ J t'au~·t~i~l' XV. I'V( • .llhc• Mcut i, l,clmarJ G:tumc. Daniel .St;mlJ'Ih, (\1. ( I-I .5 1 ' · 1 duJ') 1 ~.or. \dullli.h, Wil~~,: '01 ~) \ l, l 1 1u, A11cm•:-. XII , YC'St-.·1, Rum\ld Pi'-'l'~r. l l<lll)' Ml'l~l''i, 
lt,tiJlh ,I UI I~~r. \ 1,. ;~2~ \. f,. l -4· 11 1·1 (lp. Scluuitlt, W"k"' ·1).\ 3) Fl l\ -47, Add:11n1, NJK , Ju~"' ( iullichs..:u, t..:l'kki 1-ktn<II U..' Il. 1 IlU•' J~ l l\nln. tvl, • 2~J-I-4-"-:!.-2 J l·.UJI•· Sdunhlt. Wilkl: '1)3 ·f ) SU I .20(•. 
1\lihah:1, 1 \'(. ', Hn uti'· 1 l:wi• • & l{t•n,elu Mlll\ltt i, M. ($·· 1 -.!-~·4·3-b) :n .UJl. Sthundt. \ViH .. e '(12 ,5,) " l 11 ~l)J, ''tl ll~ iu. '\(. ~ 1 . tl t1tlS 1 \~h.'l' S..:llmttl, ( 'lu1 .. 1nl'\\'ill 1.·, P;l .. t::tl 1 ic~hli, ( 10·1+7-3<:! ·7 JJ J:.!JJI'· 
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Uusi älykäs Discovery 3. 

Uusi Land Rover Oiscovery 3, hinnat alk. 59 500 € . 

Moottorit: 2 .7 TDV6 (190 hv/440 Nm) ja 4 .4 VB (295 hv/425 Nm). 
EU-keskikulutus 9,4 - 15,0 1/ 100 km. CDz pliSstat 249-354 g/km. 

Vakiona ABS. EBO, EBA. CBC, ETC, OSC, HOC ja ARM. Seks runsaasti atamisen riemua. 
LisSksi mm. elektronisesti ohjattu keskitasauspylJrSstan lukko ja alennusvaihteisto. 

Auto, joka 
ajattelee puolestasi. 

Discovery 3:n jokainen yksityiskohta lähtee toi

minnallisuudesta. Tavoitteena on ollut seur aavan 

sukupolven monikäyttöinen, tyylikäs Land Rover. 

Lopputulema ylittää odotukset, sillä auto on 

perinteidensä mukaisesti lyömätön maastossa, 

mutta nyt myös ensiluokkainen tien päällä. 

Itse asiassa kaikilla alustoilla. 
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Terr ain Response™ -järjestelmä säätää mm. 

auton ajokorkeutta, moottorin ja vaihteiston 

toimintaa sekä elektronista pidonhallintaa. 

KuUettaja voi valita viidestä asetuksesta aina 

tilanteeseen parhaiten sopivimman. Discovery 3 

varmistaa perille pääsyn, niin autobahnilla kuin 

vaikkapa 70 cm syvässä vedessä. 

Onnistuneesta suunnittelusta kertoo myös 

auton istuif1järjestely. Kyytiin mahtuu haluttaessa 
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seitsemän aikuista tai yli 2,5 m' tavaraa. 

Lähin Land Rover -jälleenmyyjä kertoo mielellään 

uuden älykkään Discover y 3:n tarjoamista 

mahdollisuuksista enemmän. Kuulemisiin! 

Myynti JB huolto Land Rover Joensuu Veuekset Laakkonen Oy puh. 013 163 41 • Land Aover Kalvokoe Ie lnchcape, Karvokselan autotalo puh. 09 508 00 • Land Rover K'l)aanl Wetten Oy puh. 08 877 2411 
Lend Rover Kouvola Veuekset Laakkonen Oy puh. 05 534 41 • Land Rover Lahti ELelä-Suomen Autotelo Oy puh. 03 872 000 · Land Rover Lappeenr anta Auto-Krlta Oy puh. 020 154 582 • Land Rover Lohja 
Lohjan LaatuAutot Oy puh 019 311 311 • Land Rover Oulu Wet teri Oy puh. 08 882 2111 • Land Aover Seln!iJokl Käyttöauto Oy puh. 06 418 5111 • Lend Aover Tampere lnchcepe, Tampereen autotalo 
puh. 03 225 9555 • Lend Aover Turku lnchcepe, Turun autotalo puh. 02 283 9300 • Land Aover Vaasa Mobrla puh 06 326 6222 
Land Rover · huolto· Land Rover Espoo lnchcape, Espoon autotelo puh. 09 508 0800 • Land Rover Jyväskylä Kayttoauto Oy puh 014 3314600 • Land Rover Kuopio Veuekset Laakkonen Oy puh. 017 364 2200 

Maahantuonb lnchcepe Motors Frnland Oy www.discovery3.fi 
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