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Kla§§ikkovene -
katoava luonnonvara? 

Klassikkoveneiden määrä lisääntyi ki itettävästi 1980-
lu vulla ja kilpailuista tuli ki ihkeämpiä ja kiinnosta

vampia. Seuraavall a vuo ikymmenellä tapahtui toisenb ista 
liikehdintää ja me'letimme monta vanhaa arvokast~ puu
venettä ulkomaille. 

Kilpailut olivat edelleekin kov ia, mutta veneiden kunto ei 
monessa tapauksessa pysynyt ikääntymisen edell yttämässä 
tahdissa. Vasta viime vuosina korjaaminen ja entistäminen 
on saanut uutta tuulta purjeisiin. Useat retkikäytössä olleet 
"käyttöklassikot" ovat löytäneet uuden, veneen arvon tun
tevan omistajan. Li säksi moni seisoksissa ollut projekti on 
liikahtanut vauhdilla eteenpäin. 

Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää tästä viime vuoden 
Viaporin Tuopissa Vuoden Kunnostuspalkinnon saanutta 
kuutasen May Be VI:n omistajaa Markku Hakosta. Mies 
yritti monin keinoin hankkia varoja pysähdyksissä ollee
seen entisöinti in. Lopulta hän tek i, miti.i miehen pitää e li 
myi asuntonsa ja sijoitt i rahat veneen korjauksee n. 

Hakematta tulee mielefn muutamat naapurivaltiot, joissa 
entisöinnilW on vankat perintee t ja lisäksi valtion tu ki. 
Suomessakin on perinne lai varekisteri, johon kelpuutetut 
laivat saavat yhte iskunnan tukea ja lainaa. Tuen kohteena 
olevaa lai vaa ei saa myydä ulkomaille tai muuten joutuu 
maksamaan tuen markkam~iäräisest i takasin. 

Ehdotankin perustettavaksi pe ri nnerekisterin klassikko
vene i 1 Ie .i·• hakemuksesta myönneU:i ·1~W ent isöi nt i tukea. 
N:iin voitaisiin taata olemassa oleva venekannan s~i i lymi

nen purjehduskunnossa t:nsi vuosituhannelle. 

Kimmo Kienanen 
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Hannu Krohn 

Pitkän matkan kuutospurjehtija 
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Göran Olofsson 
Göran Olofsson on täyttänyt 76 mutta 
purjehtii yhä pitkiä matkoja. Taustalla 

on nykyinen Boo-Hoo. 

Vaikka kuutonen on 
suunniteltu 
ratakilpaveneeksi, sillä 
voi tehdä pitkiä 
matkapurjehduksiakin, 
todistaa Göran Olofsson. 

O lofssonin suku on purjehti
jasukua. Göran Olofsson on pur

jehtinut koko ikänsä. Hän oppi purjeh
timisen isältään Oskar Olofssonilta, 
joka joka samoin oli purjehtinut aivan 
pikkupojasta lähtien. Isoisä o li meri
kapteeni. Göranin setä E inar Olofs· 
son oli tunnettu paitsi purjehtijana 
myös suunnittelijana - hänen kynäs
tään on lähtöisin koko joukko menes
tyksekkäitä kuutosia kuten Anja (L 
14), Arneta (L 17), Antineo (L 24), 
Anitra (L 25), Maj-Lis (L 29) ja 
Elinore (L 35), ja näiden lisäksi kaks
kakkosia, kolmekymppisiä ja niin 
edelleen. 

Edellä sanottu "koko ikänsä" tarkoit
taa Göran Olofssonin kohdalla todella 
pitkää aikaa, seitsemää vuosikymmen
tä. Vuonna 192 1 syntynyt Göran pur
jehtii edelleen, kahdestaan Maija-vai
monsa kanssa Boo-Hoolla, joka sen
tään on yli 12-metrinen, 9-tonninen 
vene. 

Sanonta "still going strong" tuntuu 
kovin miedolta ilmaisulta Göranin 
kohdalla. 

Kuutosia 
Kolmisenkymmentä vuotta Göran 
Olofsson purjehti pääasiassa kuutosil
la. Enimmäkseen kuitenkin matkapur
jehduksia, ei kilpaa. 

- Isäni oli purjehtinut nuorempana 
paljonkin kilpailuja veljensä Einarin 
kanssa, muttajätti sen, kun 30-luvulla 
kuutasilta vaadittiin kallis Lloydsin to
distus, joka piti uusiajoka neljäs vuosi. 
Toinen osasyy oli se, että Anjassa oli 
"ylipitkä" spinnupuomi, jota kaikki 
katsastajat eivät hyväksyneet, vaikka 
se oli otettu huomioon mittaluvussa 
se oli silloin uutta Suomessa. 

Oskar Olofsson osti Anjan 1929, ja 
se oli perheen käytössä vuoteen 1946 
saakka. Anja oli se vene, jolla Göran 
varsinaisesti oppi purjehtimaan. 

- Se oli rakas vene ja hyvä opettaja. 

Se oli niin tasapainoinen, että kovassa
kin kel issä sai pinnaa pitää kahdella 
sormella, kertoo Göran. 

Vuonna 1952 Göran Olofsson osti 
yhdessä Ole Forsanderin kanssa kuu
tosen, jonka alkuperäinen nimi oli 
Wire. Se oli rakennettu 1938 meren
ku lkuneuvos Antti Wihurilie ja myy
ty 1943 ravintoloitsija Martin Törn
roosille, joka antoi sille nimen Boo
Hoo. Nimi on peräisin amerikkalaises
ta elokuvaiskelmästä, jossa se on inti
aanitytön nimenä. 

Boo-Hoo oli siirtynyt sitten puutava
rakauppias Sergej Belajeffille, joka 
käytti sitä vain päiväpurjehduksiin. 

-Se on niin pieni vene, ettei siinä voi 
olla missään, oli rouva Belajeff sano-
nut. 

Pieni vene? 
- Kolmikymmenluvulla Belajeffeil

la oli oll ut Vi ipurissa 12mR-vene Bar
carole, jossa rouva istuskeli takakan
nella teittatuoJissa parasoll in alla, 
muistelee Göran 

Boo-Hool/a Göran Olofsson purjeh-

1930-luvulla tuli Olofssonin GmR Anjaa (L-14) vastaan useinkin purjein kulkevia 
laivoja, mutta huvinveneitä oli vähän. 
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Hiljaista menoa Götan kanavassa 1954. Boo-Hoo on matkalla Osloon. 

ti1 12 vuotta, enimmäkseen pitkiä mat
kapurjehduksia Ruotsiin, Tanskaan ja 
Norjaan saakka. Hän myi sen 1964 
kesälomapurjehduks~n päätteeksi 
Sandhamnissa Stefan Bågelle, joka 
antoi venee lle nimen Taifunll. Vuonna 
1989 vene ostettiin takaisin Suomeen. 

Vuonna 1965 Göran Olofssonille 
valmistui Sparkman & Stephensin 
suunnittelema meriristeilijä, joka sai 
saman nimen kuin edeltäjänsä . Tällä 
Boo-Hoo/la Göran purjehtii edelleen. 

- Venettä tilatessani olin päättänyt, 
että sen pitää olla nopeampi kuin kuu
tonen. Mutta tarkkana tälläkin saa olla, 
että kuutoset pysyvät perän takana. 

Nopeita matkoja 
Kuutosta ei ole suunniteltu matka-

veneeksi, eikä Göran Olofssonkaan 
sitä sellaiseksi kehu. Kuutasen ainoa 
etu matkaveneenä on sen nopeus. 

-Henrik Ramsay kertoi laskeneen
sa koko kesän kaikkien purjehdusten 
keskinopeudeksi viisi solmua, muiste
lee Göran. Meidän Oslon-reissullam
me keskinopeus oli 3,2 solmua, mutta 
siinä ovat mukana myös yöpymiset sa
tamissa! Koko matka tehtiin neljässä 
viikossa. 

Tällainen matkanteko edell ytti tie
tysti myös yöpurjehduksia avomerel
lä. Siinä oli omat hankaluutensa, kun 
navigointivälineitä ei ollut muuta kuin 
.kompassi. Ei ollut Jokia, muista nyky
aikaisemmista keksinnöistä puhumat
takaan. Göranin itse rakentama ra
diosuuntimalaite oli , mutta "ei siitä 

Boo-Hoo (§ L·43) vauhdissa. Kuvasta voi nähdä, että ruoripinna on sijoitettu 
poikkeukselliseen tapaan kannen alle. 
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Kihdillä 20 m/s tuulessa vuonna 1953. 

paljon apua ollut". Kartalle tehtiin 
"kuollutta Jaskelmaa" ja sitäkinhiukan 
suurpiirteisesti . Niinpä paikanmääri 
tys maata lähestyttäessä oli toisinaan 
ongelmallista. 

Tällainen tilanne sattui Landsortin ja 
Öölannin välisellä purjehduksella, kun 
Boo-Hoo joutui yllättäen myrskyn 
kouriin juuri yön pimetessä . Aallokko 
kasvoi niin suureksi, että vene alkoi 
surfata kyljellään aallonharjailta alas. 

-Se oli todella vaarallista, sillä sur
fatessaan vene menettää ohjattavuu
tensa, toteaa Göran vakavana. 

Boo-Hoon kannen etummaiset aukot 
oli kyllä peitetty kiinni ruuvatuilla luu
kuilla ja irrotettavalla doghousella, 
mutta ruorimiehen aukko oli avoin. 

- Siinä piti istua selkä tiiviisti sitloo
dan reunaa vasten, että sai torjutuksi 
enimmät vedet tulemasta sisään, ker
too Göran. 

Näin taisteltiin läpi yön . Aamun val
jetessa keli laantui jonkin verran. Rät
tiväsyneen miehistön oli pakko päästä 
lepäämään. Oli vain summittainen ar
vio siitä, millä kohdin oltiin. Rannik
koa lähestyttiin hyvin varovasti, ja vä
hitellen saatiin selville, että oltiin Hä
radskärin tienoilla. Onneksi havaittiin 
Ruotsin laivaston linjat, joita pitkin 
päästiin suojaisaan satamaan. Kun 
Boo-Hoo oli kiinnitetty, miehistö köm
pi kalliolle nukkumaan- siellä oli sen
tään vähän kuivempaa kuin veneessä. 

Kovassa kelissä . 
Toinen hankala tilanne sattui Anjalla 
joskus 1930-luvun alkupuolella. Oli 
lähdetty Korpoströmistä Kihdin yli 
kohti Ahvenanmaata, kun tuuli yltyi 
luoteismyrskyksi. Kihdin ylityksen 



jälkeen hakeuduttiin suojaan ja ankku
roitiin Säisän luotsiaseman edustalle. 
Luotsiasemalta oli nähty purjehtijoi
den tilanne, ja heidät haettiin maihin, 
vaatteita kuivattelemaan luotsiaseman 
tupaan. Jonkin ajan kuluttua saman sa
taman suojaa haki tulli laiva, jonka ma
nööverit eivät sujuneet suunnitellulla 
tavalla, vaan se laski ankkuriosa suo
raan Anjan kannelle. Laivan 300-400-
kiloinen ankkuri teki pahaajälkeä kuu-

Valokuvien joukosta löytyi myös tämä 
piirros. Se on Einar Olofssonin 1930· 
luvulla tekemä ehdotus kuulosluokan 
tunnukseksi. Tämä ehdotus voitaisiin 
ehkä ottaa uudelleen käsiteltäväksi 
vai kuinka? ' 

tosen hyvin hoidetulle pinnalle. Tästä 
möhläyksestä ja kovasta merenkäyn
nistä huolimatta Anjan ankkuri piti ve
neen tiukasti paikallaan- se oli nimit
täin saanut hyvän otteen kaapelista. 

-Kovassa kelissä kuutosta piti pur
jehtia hyvin varovasti. Erityisen arkoja 
olivat 30-luvun takilat, alumiinimas
tothan tulivat vasta sodan jälkeen, to
teaa Göran. 

- Hennot puumastot oli tuettu 3- 5 
saalingilla. Aallokossa mastoilla oli 
taipumus notkua siten, että latva taipui 
leehen ja keskikohta pullistui luuvart
tiin . Jollei tässä vaiheessa ollut tarkka
na, masto tuli luuvartin puolelle alas. 
Omalle kohdalleni tätä ei sattunut, 
mutta näin useita tällaisia tapauksia, 
kertoo Göran. 

Boo-Hoon puumasto oli tuettu kol
mella saalingilla, joiden väliset vantit 
oli "linkitetty" maston jäykistämisek
si. Riki oli siksi hiukan tavallista pai
navampi mutta myös vahvempi. 

Pumpulipurjeet 
Myös purjeita piti käsitellä huolell i
semmin kuin mihin nykyisin on totut
tu. Pum pulipurjeet eivät kestäneet sel
laista vetoa ku in nykyaikaiset teko
kuidut. Uudet purjeet pi ti "ajaa si
sään", venyttää varovasti oikeaan 
muotoonsa. 

Jokai sen purjehduksen jälkeen pum-
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"Öresund 1954. Den andra fullrigga
ren lämnades på babords sida", 
kertoo Göran Olofssonin kuva-albumi. 

pulipurjeet piti levittää kuivumaan. Jos 
halusi pitää purjeet puhtaina homeesta, 
piti joka aamu ennen auringonnousua 
levittää puomille laskostettu, yökas
teessa kostunut isopurje. Jollei tätä 
tehnyt, jo muutamassa tunni ssa saattoi 
purjeeseen ilmestyä homeraitoja. 

- Ja useimmiten siitä lähdettiin sa
man tien jatkamaan matkaa, hymyilee 
Göran Olofsson, matkapurjehtija. 

Yksi kuuluisista Por1<kalan reimareista. 
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Alibaba 1/:n lokiki1ja on puolen vuosisadan aikana täyttynyt mitä 
värikkäimmistä tarinoista lukuisten eri pwjehtijoiden eri kielillä kirjoittamana. 

Kaksikielinen on tämäkin artikkeli. Ennen nykyisen miehistön puheenvuoroa 
kertoo Pekka Barck veneen historiasta ja aiemmista gasteista. 

Pekka Barck 

Sexan Alibaba II (fi S 61, senare fi L 
50) har hatt en ärevördig historia. 
Hon har representerat Sverige i 
OS 1948 och Finland i OS 1952. 
Bägge gångerna vann hon brons. 

Förra sommaren har Alihaha II återen 
gång övertygat sexaseglarna. Med 

ny ägare och besättning har hon igen 
blivit en vinnare efter en aktiv och fram
gångsrik säsong. Våren 1998 sjösätts 
Alihaba II renoverad med nytt däck inför 
hennes jubileumssäsong. Hon fyller 50 
år. I denna artikel redogörs Alibahas 
öden under de olympiska seglingama 
1948 och 1952 samt några andra viktiga 
händelser ur hennes historia. 

Konstruktör Tore Holm fick en svår 
uppgift av skeppsredare Sven Salen 
hösten 1947. Han skulle rita en ny sexa 
med tanke på OS-seglingarna i England 
1948 och den skulle vara betydligt bättre 
än Sal<!ns senaste sexa, May Be VI ((2 S 
54). Tore Holm ritadeAlihaha II och han 
seglade själv med henne OS-sommaren 
1948. Visserligen vann Alihaha II uttag
ningsseglingarna inför OS och brons för 

50-års jubilaren 

Sverige, men Salen var inte nöjd med 
detta, utan han sålde henne påföljande år. 

När sexoma för sista gången deltog i 
OS 1952, hade Alibaba sålts tili Finland 
och fått namnet Ratia. Salen hade vänt 
sig tili den amerikanska konstruktören 
Olin Stephens för att han skulle bygga 
en möjligast snabb sexa för OS-seglin
garna utanför Helsingfors. Den nya se
xan fick namnet May Be VII ((2 S 66) och 
meningen var att Sai en med denna skulle 
vinna OS-guldet i sexmetersklassen. 
Detta var något han längtat efter allt 
sedan han vann Guldpokalen med May 
Be ((2 S 2) i USA 1927. Ironiskt nog, 
petade Ratia bort Salen från prispallen i 
Helsingfors. Efter detta var Salen Tore 
Holm trogen och beställde två sexor tili 
av honom. 

Sexomas uttagningsseglingar inför 
OS 1948 var de järnnaste som ditti lls ägt 
rum. May Be VI , Alibaha II, Why Not ((2 
S 59) och Trickson VI (Q S 62) möttes 
och bildade en järnn kvartett. (Den före
gående meningen skallläsas: May be six 
- Alibaba too. Why not Trickson six? 
Inte undra på att uttagningsnämnden var 
konfunderad. [förf. anm.]) Med undan
tag av Trickson VI, som konstruerats av 
Arvid Laurin, var alla ritade av Tore 
Holm. Den höga klassen på jaktema be-

Elva sexor deltog i Helsingforsolympiaden. Dessa var: 

Segelnr. Nation Namn Konstruktör Ar Rorsman 
A12 Argentina Djinn Olin Stephens 1938 R. R. de Ia Torre 
G 40 Västtyskland Nirwana W. Elsner 
164 ltalien Ciocca Olin Stephens 1948 E.M. Poggi 
K22 England Titia David Boyd 1952 K. H. Preston 
KC6 Kanada Trickson Arvid Laurin 1948 N.W. Gooderham 
L50 Finland Ralia Tore Holm 1948 Ernst Westerlund 
N 80 Norge Elisabeth X Bjarne Aas 1947 Finn C. Ferner 
S66 Sverige May Be VII Olin Stephens 1952 Sven Salen 
SR 5 Sovjet Circe A.E. Luders 1937 N. Ermakov 
US83 USA Llanoria Olin Stephens 1949 Herman F. Whiton 
Z42 Schweiz Yilliam VIli Olin Stephens 1952 Louis Noverraz 
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tonas av att May Be VI vann Entonnar
pokalen tre gånger och Guldpokalen en 
gång och Trickson VI lyckades också 
vinna båda pokalema. Uttagningsnämn
den hade giv it order åt rorsmännen att 
inte kappsegla, dvs. de skulle segla i fria 
vindar, undvika taktiskt spel och chans
ningar. Nämnden ville endast veta viiken 
båt som var snabbast- inte viiken rors
man som var bäst! 

Alibaba Il:s första kappsegling utföll 
väl då hon vann de två första uttagnings
seglingarna. Skillnadema var små. I den 
andra seglingen var alla i mål inom tol v 
sekunder. Efter att May Be VI vunnit den 
tredje seglingen vann Alibaba II två seg
lingar och gav därmed uttagningskom
mitten tillräckligt med belägg för sin 
jämnhet. En knapp månad stod hon på 
däcket på motorfartyget Anglia med des
tination Torquay. 

OS·uttagning 
Alihaba II tog dock skada under trans

porten. Hon fick ansen liga skavanker 
under vattenlinjen och på akterspegeln. 
Den svenska besättningen var tvungen 
att spackla och slipa i stället för att trim
ma in båten. Motgångarna var inte slut 
med detta. Den engelska mätningsman
nen ville inte godkänn a att roderbladet 

Båtens meriter 
OS silver 1948 

Guld- och Entonarpokalen 1949 
OS brons 1948 
Guldpokalen 1951-52 

OS guld 1948 
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OS·besättningen på Ralia år 1952: 
Fr.v. Ernst Westerlund, Paul Sjö· 
berg, Adolf Konto, Rolf Turkka 
och Ragnar Jansson. 
gick ovanför mätmärkena och beordrade 
att den överskjutande del en skulle kapas. 
Tore Holm blev mycket besviken över 
detta som igen tvingade besättningen tili 
snickarverkstaden. Han visade inte sin 
oro åt de övriga svenskarna som frågade 
om detta skulle ställa tili med problem, 
utan skrattade bort det genom att säga att 
det bara var ett varumärke. 

Alla sexor var inte nya och välskötta. 
Signaturen Cheerio skriver i "Tili Rors" 
att "Frankrike startade med en tolv år 
gamma/ sexa, som uppvisadefantastiska 
omkanter i horden hade en hotten som 
såf? ut som en nyplöjd åker". I samma 
tidskrifts Olympianummer beskrivs be
sättningen på Alihaha i Torquay: Tore 
Holm "är det personijierade lugnet", 
avdeln ingschef Martin Hindorff"är en 
lugn och omdömesgi/1 hest man om
hord", rederitjänsteman Torsten Lord 
"torde vara en av de mest rutinerade 
f ördäcksgasterna", civil ingenjör Karl 
Robert Ameln "är en lugn och kunnig 
pojke, mästare på snahha spinnakersätt
ningar" och studerande Gösta Salen "är 
en spänstig pojke". Av dessa lever 
Ameln fortfarande i Stockholm och han 
har bidragit med uppgifter tili denna ar
tikel. 

Alihaha II mötte tio andra sexor bland 
dessa den finländska representanten 
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Raili (6 L 30). Efter fyra seglingar följde 
tre vilodagar. I det skedet låg Alibaba II 
väl tili. Hon låg pä andra plats med pla
ceringama 5-2-2-1, inte långt efter le
dande Llanoria (Q US 83) från USA. 
Under vilodagama lyftes Alibaba II upp 
på hangarkryssare Victorius däck för 
bottenputsning. 

Efter den femte seglingen passerade 
Alibaha Llanoria i resultattabellen, men 
ledande position övertogs av den argen
tinska Djinn (Q A 12) och det stod klart 
att dessa tre skulle göra upp om medal
jerna. Sverige förlorade i praktiken 
chansen tili guldet då Alibaba II i den 
sjätte starten diskvali ficerades efter en 
protest av Djinn, som framhöll att Aliha
ba II hade tilltvingat sig plats vid märket. 
Före den sista seglingen stagades Aliba
has mast om. Den sista seglingen bjöd 
på rivande byig landvind med pustar på 
över 17 sekundmeter. A/ihahas motgån
gar fortsatte. Redan under den första 
kryssen brast styrbords undervant, varpå 
Tore Holm lugn gav ordern "slag". Det 
dröjde inte länge innan även den andra 
undervanten brast, varpå Holm kom
menderade "storseglet ner". Med enbart 
genuafock kunde jakten segla i mål som 
sjätte båt (fem båtar avbröt) och därmed 
säkra bronsmedaljen. Guldet vanns av 
L/anoria före Djinn. 

Alihaha deltog inte i flera seglingar 
sommaren 1948 och Sven Salen sälde 
henne tili direktör Helge Norlander, 
som även han var medlem av KSSS. 
Norlander kappseglade inte, utan segla-
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de gärna med sin ketch Elisabeth, ritad 
av Max Oertz 1925. I Sandhamnsregat
tan 1949 seglade Tore Holm Alibaba II i 
hennes tredje kappsegling. KSSS Års
bok 1950 refcrcrar: "Tore Holm på Ali
baba II debuterade med enny /ättmeta/1-
mast, Iikadan som Stmwaggons, men 
den såg inte bra ut. Seglet stod som ett 
tvättbräde, och Alibaba halkade efter 
från bö1jan." Alibaba avbröt och Tore 
Holm riggade om henne med en trämast. 
Efter detta gick det bättre. Alibaba fick 
två tredjeplaceringar och en seger. Som
maren 1950 del tog Alibaba II i KSSS:s 
120-ärsjubileumsseglingar i Sandhamn 
med Kenneth Nordenskiöld som rors
man men framgängarna uteblev. 

År 1951 såldes Alibaba II tili Harry 
Melander. Jakten deltog i Mariehamns
regattan samma år. Första dagens seg
ling bjöd på fri sk vind och grov sjö. 
Mellan Resningama och Kobba Klintar 
brast en vantspridare på Alibaba II och 
masten gick överbord. Man bärgade 
stumparna och seglen och bogserade 
henne i hamn vid ÅSS. Lyckligtvis hade 
jakten en reservmast i Sveri ge, som nu 
kom väl tili pass. 

Yåren 1952 köptes Alibaba II tili Fin
land av ett konsortium lett av bergsrådet 
Yrjö 0. Riisla . Jakten fick namnetRalia 
och målsättningen var att få en konkur
renskraft ig båt tili de olympiska seglin
garna pä banorna vid Gråhara. Ratia ins
krevs i Merenkävijät med segelnummer 
L 50. Den olympiska komm itten vi lle 
stryka sexoma ur segli ngsprogrammet 



mcn tack vare nordiska pätryckningar 
kunde sexoma segla i OS för nionde 
gången. 

1 de fin ländska uttagningsseglingama 
i sexmetersklassen mötte Ratia Raili (fi 
L 30) och Violet (.6 L 48), vilka gav gott 
motstånd 111en fick ge sig för Ernst 
" Mollan" Westerlund, so111 var rors-
111an påRalia. Merenkäv~jät-veterane~a 
Kai Tiiainen och Ramer Packalen 
beskrev i en intervju i januari 1998 be-

/ . R "J " sättningen på Ra w: agnar ana 
Jansson var 111est erfaren efter Mallan. 
Han kände båtarn a väl och var sailing 
111aster. Paul "Bronte" Sjöberg var en 
kunnig seglare 111ed bakgrund so111 fiska
re. Jouko" Jon kka" Konto hade tidiga
re OS-erfarenhet från Raili 1948. Rolf 
"Rolle" Turkka var en 111ångsidig id
rottsman. Han hade haft stora fral11gån
gar på 111ästerskapsnivå i gy.111nastik, 
tyngdlyftning och backhoppntng. Ge-
111ensa111t för de111 alla var att de tyckte 
0111 äventyr. De seglade 111ycket tillsal11-
111ans och trivdes gärna långt utanför 
farlederna. 

os 1952 
So111 värdar för de olympiska segling
ama var NJK:s HSS:s och Merenkävi
jäts ha111nar och klubbhus. Kölbåtarna 
seglade på en havsbana utanför Gråhara 
111ed åtta fasta vänd111ärken bildande en 
cirkel. Av dessa användes tre under en 
och sam111a kappsegling. Denna gång 
var den sovjetiska sexan Circe sä111st 
utrustad. Hon saknade nä111ligen nedha
lare för spinnakerbo111111en. Då de blåste 
hårdare hängde en 111an i spinnakerbol11-
men för att hålla den i rän läge. 

1 själva seglingarna hade Finlands rep
resentant Ratia en jämn serie. Den femte 
seglingen gav en efterlängtad seger. Det 
var lätt vind och Ratia gick särskilt för
nämt på kryssarna. Affe Alftan skrev i 
tidskriften "Frisk Bris" referat från seg
lingarna: "Under andra varvet skedde 
ingaförändringar i ordningsfö/jden och 
Ratia vann med knappa 4 min. tili godo. 
Ralias seger wlöste en spontan glädje 
och blev vårt /ands bästa insats i spelens 
seglingGI: Ä ven de utländska seglarna 
ansåg båten vara värd denna fram
gång". 

lnför den sjätte seglingen var spännin
gen på topp. Ratias seger lockade ut 
många åskådarbåtar som tili sin be
svikelse fick se henne tjuvstarta men 
inte återvända, vilket ledde tili di skva
lificering. Kampen om guldmedaljen 
stod sedan mell an USA och Norge och 
bronsmedaljens öde avgjordes mellan 
Finland och Sverige. Då USA vann 
finalseglingen och Norge blev femte, 
lyckades Herman F. Whiton med 
Llanoria försvara OS-guldet från 
1948, vilket är en sällan skådad pres
tation inom segling. Ratia lyckades 

hålla May Be VII bako111 och kund~ 
därmed erövra Finlands första medalJ 
inom sexmetersklassen. Den ameri
kanska segem ansågs överraskande, 
trots att Llanoria försvarade OS-guldet 
frän fyra år ti ll baka. Sara två år tidiga
re var Llanoria totalt chanslös i Gu ld
pokalseglingama i Sandhamn. 

Den svenska seglarveteranen Pelle 
Gedda, som bland annat har vunnit OS
sil ver i drakklassen 1952, berättade i en 
intervju 0111 OS-regattans sista dagar: 
tnför den sista seg/ingen var det möjligt 
att tre svenska håtar kunde vinna medal
jel: Det var femfemman Hojwa, sexan 
May Be !V och så var det draken Toma
do, som jag seglade. Då inhjöd Sven 
Sai en oss att efter seglingamas s/ut sam
/as omhord på hans mot01jakt Romany 
Ray. Den tåg ute 1•id hanan och vi skulle 
få en drink på vägen i han111. 1 alla fa/1 
fick Saten stryk i den sista seglingen och 
han stack i hamn direkt med Romany 
Ray. Där stod vi förvånade och tittade." 

Efter de olympiska seglingama sålde 
konsortiet Ratia tili sjöfartsrådet Matti 
Nurminen, Merenkävijät. Nurminen 
berättade att båten kappseglade spar
samt, och att han även seglade lång
färdsturer med henne. De följande 
åren var Ratia framgångsrik i kampen 
mot de få täv lande sexor, som fanns 
kvar i Finland. I och med att jakten 
användes som tävlingsbåt, undgick 
hon att bli ruffad. Finlands sexmeters
eskader hade krympt b~tänkligt ge
nom export tili utlandet. Ar 1958 köpte 
Veikko Innanen Ratia och hade hen
ne ti li 1964. 

Sexoma gjorde en kort visit på kapp
seglingsbanorna i Finland vid NJK:s 
1 00-årsjubileum 1961. Finlands seglare 
kunde möta många kända personligheter 
på kajen , såsom Kung Olav av Norge, 
Britton Chance, amerikanska OS-guld
medaljören från Helsingfors, Poul Elv
ström, dansk OS guldmedaljör, Ernest 
B. Fay, olje111iljardör från Texas, Aage 
Hempel, fårgdirektör från Danmark, Al
bert Krupp von Bohlen, industril11ag
nat frän Tyskland, eller Knud H. Rei
mer, svensk jaktkonstruktör. 

Kapten E.F. Teddylock sparade inte 
på krutet när han berömde stämningen i 
regattan i "Yachting World Annual 
1962": "Outside Britain, the greatest 
yachting event was the regatta he/d at 
Helsinki to celebrate the centeneary of 
the Nyländska Jaktkluhben ... Finnish 
hospitatity was overwhetming and this 
great event which took place almost on 
the borders ofRussia wasofa magnitude 
and status such as Britain has not seen 
since the tate Victorian and Edwardimi 
eras". 

Ralias rorsman var självskriven. Det 
var naturligtvis Mollan Westerlund. 
Trots glamouren var Ralias framgång-
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Hangarkryssaren Victorius prydde 
upp bukten och tjänstgjorde som 
varv åt Ali baba II och Slaghöken 

ar bland sexoma mager. Hon placerade 
sig fjärde b1and fem i seglingama on: 
Heatherbells Yandringspokal, då E1ghi 
(fi F 1 05) vann. Övriga sexor var May Be 
IX (.6 S 67), Yam Sing (.6 N 83) och Hankö 
(fi N 82). Raili var anmäld, men deltog 
inte och Li/levi (Q L 49) fick avbryta 
regattan efter haveri. Därpå följde inter
nationella öppna kappseglingar som 
vanns av Hankö och Ratia blev nästsist. 

År 1964 återbördades Ratia tili Sve
rige och fick tillbaka sitt ursprungliga 
namn och nummer. Köpare var Harry 
Melander, som 13 år tidigare sålt henne 
tili Finland. Följande år sålde han Ati
haha tili L. Kyander, som omedelbart 
Iät henne ruffas. Atihahas vidare öden 
i Sverige är outrönta. 

År 1982 köptes A libaba tilihaka tili 
Finland av Mikko Mäkelä. 1983 seg-
1ades riggen överbord i Hangöregattan 
och jakten var därrned borta från vida
re deltagande. Atihaha II fick ny 
mast och nya segel tili följande säsong. 
Ibland blixtrade Atihaha tili under 
kappseglingarna, men i allmänhet kla
rade hon sig medelmåttligt. 

Alibabas nya kappseglingsera inled
des dä Mäkelä sä1de Atihaba tili segel
makare Tom Lindström & Co. kon
sortium. Atibaha förbättrade sina pla
ceringar år för år och hennes segling 
kulminerade i världsmästerskapen för 
sexoma i Sandhamn 1995, där hon 
kom på fjärde plats. År 1997 köptes 
hon av Kenneth Peränen, som 
lyckats samla en sammansvuren be
sättning. Alihaha blev en vinnare, nä
got som både Sven Salen och Mollan 
Westerlund hoppats på, men som ödet 
inte beseglat. 

Fotnot: Läs mera om Alibaba, Sven 
Saten, Tore Holm och andra sexor, 
konstruktörer och segtare i böckerna 
"Sexornas jakt" och "May Be !V lubi
/eumsskrift". Dessa finns att köpa på 
Finlands 6mR -förbund, Pro Saitor eller 
av Pekka Barck. Samtidigt understöder 
du enfondför underhåtl av gamla sexor. 
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Alibaba II tänään 
Kristian Räme 

Vuosi 1998 tulee olemaan Alibaba 
1/:n historiassa monella tapaa mer· 
kittävä vuosi. 50 ikävuoden saavut· 
taminen on kenen tahansa elämäs· 
sä tärkeä rajapyykki. 

K uluvan talven aikana vene kunnos
tetaan paraatikuntoon ja vuosi hui

pentuu elokuussa Englannin Isle Of 
Wightilla, Cowesissa, purjehdittavaan 
6mR-Iuokan Euroopan mestaruuskilpai
luihin. Tållöin voidaan katsoa erään ym
pyrän sulkeutuneen, kun Alibaha II 
huippukuntoisena, tasan 50 kuluttua 
ensiesiintymisestään Lontoon olym
pialaisissa, palaa saarivaltakuntaan 
taistelemaan kullasta ja kunniasta. 

Uudet tuulet 
Viimeisin luku Alihaba 11: n historiassa 
alkoi maaliskuussa 1997 Kenneth Pe
räsen ostettua veneen. Kenneth Peränen 
oli vuosia aikaisemmin menettänyt läh
temättömästi sydämensä kuutosten kau
neudelle, eikä vuonna 1992 alkanut 
osakkuussuhde May Be IV:een ollut tun
teenpaloa sammuttanut. Viehätys ja 
myötätunto kulttuuriperinteeseen oli 
johtanut muun arvokkaan tuen ohella 
May Be IV -kirjan kustantamiseen. Ali
haba 1/:n hankinta oli luontevaa jatkoa 
näiden uljaiden kilpapursien vaalimiselle. 

Omistajan li säksi vaihtui myös Aliba
ha ll:n kotikaupunki, kun veneen pe
rään vaihdettiin HSF:n lippu. Uudessa 
kotisatamassaan ei Alibaha II ehtinyt 
paria viikkoa pitempään kesän aikana 

huiJata. Niin kova oli sen kiire ehtiä 
kilpailusta toiseen. 

Veneen ohella on myös miehistö ollut 
hyvässä hoidossa. Kiitollisena sai mie
histö kuluneen kauden aikana nauttia 
monimuotoisista tukipalveluista niin 
maalla kuin merelläkin. Tulevina kesinä 
on mesenaatti luvannut kasvavassa mää
rin osallistua myös itse kiihkeätempoi
siin kilpailuihin. 

Mielenkiintoisen li sän kuutosten kil
pailukalentereihin tuo ensi kesänä jär
jestettävä Kenneth Peräsen edustaman 
Biometin nimeä kantava tapahtuma Bio
met Cup. Vuosittaiseksi aiottu kilpailu 
purjehditaan 6.-8.7. Hangossa, regatan 
välittömässä yhteydessä. Ohjelmassa 
tulee olemaan ratakilpailuiden lisäksi 
myös yksi matkakilpailu, iltaohjelmaa 
unohtamatta. 

Alibaba ja viisi rosvoa 
Alkuvuodesta 1997 alkoi tulevaan kau
teen valmistautuminen ja uuden miehis
tön kokoaminen. Eero Lehtisen ja osit
tain sattumankin avulla toisensa löysivät 
lopulta Henrik Tenström, Nappe Mo
lander, John Blässar, Timo Laurila ja 
Krisu Räme, joka kuului myös edelli
sen omistajan miehistöön. Epäselvää 
edelleenkin on, kuinka paljon Krisun ve
neessä pysyminen alensi veneen kaup
pahintaa. 

Rungoltaan vene oli kohtuullisen hy
vässä kunnossa, ja mahdollisten suu
rempien kunnostustöiden toteutusta 
päätettiin harkita ensimmäisen kauden 
jälkeen, tarpeiden mahdollisesti ilmetes
sä. Kesäkuun alussa, Veistokaari Oy:n 
saatua rungon ja kannen kevätkunnos
tustyöt päätökseen, pääsi Alibaba II 

Alibabassa ehdotuksia, pyyntöjä, komentoja ja vaatimuksia esitetään 
ainakin neljällä (tunnistetulla) kielellä. 
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omaan elementtiinsäja rikaustyöt voi
tiin aloittaa. Edellisen omistajan hank
kima May Be IV:n vanha masto sovi
teniin paikalleen ja kansiheloitukseen 
tehtiin joitakin pieniä muutoksia. 

Kauden ensimmäinen kilpailu , Me
renkävijöiden juhlaregatta, meni pitkälti 
viritellessä osalle miehistöä jo vene
luokkana tuntematonta kuutosta. Hel
singin regattaan mennessä oli uusi yh
teistyö saanut siivet alleen ja tulostakin 
alkoi syntyä. Sormin laskertavilla sentti
metreillä otettu regattavoitto May B e 
IV:stä antoi osviittaa tulevasta. Historia 
tulisi toistamaan itseään. Liekö jokin 
maaginen vihkimisrituaali , osoitus kuu
losluokan mainiosta yhteishengestä, 
vaiko sittenkin vain tuoreiden temppu
jen tuloksena, on ensimmäinen kausi 
kuutosissa ollut perinteisesti tulokkaalle 
varsin menestyksekäs. Kunnialla tuli
kasteesiaan selvinneennä ei Team Aliba
ba kuitenkaan aio jäädä laakereilleen le
päämään, vaan tulee tekemään parhaan
sa myös jatkossa. Riittääkö se, siitä 
voimme lukea viimeistään, Pekka 
Barckin kirjoittamana, vuoden 2048 
Magazinesta. 

Alusta lähtien on nopeasti yhteenhit
sautuneen Team Alibaban yhteistyötä 
värittänyt huumori ja pääasiassa rehti 
keskinäinen naljailu. Oman värinsä on 
tuonut miehistön monikielisyys. Tåtä 
kirjoitettaessa on ehdotuksia, pyyntöjä, 
komentaja ja vaatimuksia esitetty työn 
tuoksinnassa ainakin neljällä (tunniste
tulla) kielellä. Ihme ja kumma, tai ehkä
pä juuri siitä johtuen, ovat lähes kaikki 
viestit menneet perille ja usein jopa tul
kittu oikein. Alibaba II:a onkin kiitelty 
erityisesti kanssakilpailijoiden takti
koiden optisen havaintokyvyn säästä
misestä, jatkuva höhötys kun kertoo 
veneen sijainnin kilpa-areenalla. 

Juhlakuntoon 
Tietoisuus tulevasta peruskorjauksesta 
soi miehistölle harvinaislaatuisen tilai
suuden kokeilla surutta eri laisten heloi
tusvariaatioiden toimivuutta vanhassa 
kannessa. Loppukesästä, kannen muis
tuttaessa paljolti Emmental -juustoa, al
koi tulevan kannen lay-out hahmottua. 
Oma onnenpotkuosa oli peruskorjauk
sen järjestyminen Granströmien ansiok
kaalle venetelakalle Hankoon. Kesän 
havaintojen , Pekka Barckin Det Norske 
Veri lasista jäljittämien alkuperäispiirus
tusten ja Antero Kairamon laskelmien 
avu lla voitiin optimointitöiden suunnit
telu yhdessä telakan kanssa aloittaa. 
Korjaustöistä ja talven operaatioiden 
päämääristä raportoi seuraavassa artik
kelissa hyvin herkkään sävyyn multivir
tuoosimme Jolle Blässar. 



Operation Alibaba II vintern 1997-98 
John Blässar 

Med åren hade Alibaba lllite glidit 
ur sin bästa form. Vi beslöt boka in 
vär älskade pä en sän där "klinik" 
över vintern 1997-98. 

V id 50-års åldern börjar månge n 
skönhet, mot sin egen vilja, känna 

av slitna leder, övervikt och får veck i 
hyn. Detta känns inte så bra och speciellt 
inte för dem som står den kära nära. Så 
också Alibaba II. Mången skönhet 
(kändisar och mindre kända) har genom 
tiderna fått bot på detta, åtminstone till
fälli gt, genom större och mindre kirur
giska ingrepp. 

Alihaha II har med åren lagt på sig 
lite extra vikt och al la plankor kanske 
inte såg ut som för 50 år sedan. Många 
år av väde r och vind gör sitt även på 
den vackraste. Med åren hade Alihaha 
II lite glidit ur s in bästa (optimala) 
form. 

Med tanke på hur hon om några år 
kunde se ut beslöt vi boka in vår älskade 
på en sån där "klinik" över vintern. 

Med detta och regelboken i handen 
kontaktade vi kirurgerna Granström & 
Granström i Hangö under sommaren 
och diskussionerna om olika kirurgiska 
ingrepp kom igång. 

Vid närmare studie av de kopior på 
originalritningar och mätebrev som vi 
kommit över är planema att försöka op
timeraA/ihaha II tili sin original mäte
tal. Vilket lätt sagt betyder "mindre" 
kirurgiska ingrepp av branschens 
främsta specialister. 

Beslutet att börja operera på sin när
maste är alltid svårt och framför allt bes
lutet om vi lka ingrepp som skall göras 
har medfört livliga diskussioner under 
sommaren som gått. Nedan några kom
mentarer från förda diskussioner med 
diverse specialister. 

Först kom problemet med övervikten. 
"Hon ser lite tung ut, aktem hänger!" 
"Okej, vi tar bort 120 kg från kölen." 
Specialistema höll med och vi hartagit 

bort lovade kilon plus 5 extra för säker
hets skull. "Det är lätt att samla på sig 
övervikt men det är svårt att banta!" 

Sen kom problemet med utseendet. 
"Okej, vi gör ett nytt däck av lärkträd, 

lackat tack." 
Kirurgerna höll med och gick tili 

skogs för att få lla ett lämpligt träd. 
Chaufförens sittbrunn (Aiihaha II har 

3 st sittbrunnar för an hålla sämjan 
ombord under kontroll) komme r också 
att få ett nytt utseende . Detta för att 
c hauffören skall kunna stå på bänken 
och köra utan att slå huvuden i bommen. 

I samma veva som däcket är borta byts 
de pinnar och pl ankor ut inuti som ser ut 
att vara i behov av att föm yas. Bland 
annat visade sig akterspegeln vara gjord 
mest av spackel och kitt. Vilket i och för 
s ig är bra för man kan ju se konkurren
terna även om man är under däck. 

Sen kom problemet med formema. 
"Okej, vi slipar och målar om skro

vet. " 
Efter slipning visade det sig att skrovet 

var i rätt så bra skick och större ingrepp 
på bordläggningen behövs inte. Fören 
har. dock fått lite ny formgivning. 

Ovriga ingrepp som kommer att göras 
på Alihaha II är bl.a. att förstaget fl yt
tas lite framåt, nya vinschar, skenor 
och beslag komme r att installeras. Ett 
nytt batteri behövs också för att lam
pan i loggen ska lllysa starkare. Några 
mindre ingrepp i däckslayouten kom
me r också att göras för att göra livet 
lättare för de n lata besättningen. 

Vid sjösättning kommer troligen även 
vissa mått på mast och bom att justeras 
för att Alihaha II skall mäta in i 6 mR. 
Detta i s in tur kan leda tili att vissa 
segel måste göras om e ller förnyas. 
Tillsvidare har livliga diskussioner 
med diverse segelmakare förts främst 
om var och av vilket mate ria! förva
r ingspåsarna unde r däck skall place
ras. 

Ri sken med att gå och peta på något 
som visat s ig vara bra (och snabbt) kan 
föra med sig större problem nästa som
mar. Men vi tror ändå att vi genom att 
försöka optimera våra älskade träbåtar 
inom mR-reglerna kommer att få jämn
are båtar och intressantare kappseglin
gar. 

Om inget annat så kommer Alihaba II 
nästa sommar åtminstone an skina och 
g länsa som vi iken yngre utmanare 
som helst. 

"Okej, vi gör ett nytt däck av lärkträd, lackat tack." 
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Timo Telkola, 
Purjeneulomo Niiniranta Oy 

S pinakkerin keksijästä ei ole vannaa 
tietoa. Kuitenkin on oletettavaa, että 

spinakkeri vietti olemassaolonsa JOO
vuotisjuhlia vuonna 1966. Spinakkeri on 
ollut osa purjehdusta ainakin vuodesta 
1866 alkaen. The Oxford English Dic
tionary (OED) kertoo sanasta spinakkeri 
seuraavasti: Spinakkerin nimi tulee en
simmäisenä yleisesti purjetta käyttäneen 
Sphinks-veneen nimestä. Nimi esiintyi 
ensikertaa painettuna venelehdessä 
1866: "The Sphinks set a spinnaker, "a 
kind of /arRe hal/oon jih ... ". On kuiten
kin todenn äköistä, että William Gordon 
veneellään Niohle käytti ensimmäisenä 
spinnua match racing -ki lpailussa Eng
lannissa 5.6.1865, neljäkymmentä vuot
ta ennen kuin kuuluisa kuunari America 
voitti samoill a vesillä kilpailun , josta 
myöhemmin tuli kuuluisa America's 
Cup. William Gordon, southamptonilai
~en purjeentekijä, myi samanlaisen pur
Jee~ Herbert Moudslaylle, joka käytti 
purJetta veneessään Sphinks seuraavana 
vuonna. 

Toisenkinlainen versio on luettavissa 
Tom Diaper 's Diarystä, joka julkaistiin 
1939. Tom Diaper oli englantil ainen 
~i lp~purjehtija, jonka isä ja isoisä pur
Jehtivat ruorimiehinä Niohlessa. Isoisän 
mukaan, kun purje ensimmäisen kerran 
nostettiin , kuultiin miehistön sanovan: 
"T_ha~ ~~tght to. make her spin", jonka 
mteh1sto muutll muotoon "spin-maker" 
(vauhdin tekijä). Tåstä muovautui vähi
tellen purjehtijoiden keskuudessa ni
meksi spinnaker. 

Ensimmäiset spinakkerit tehtiin ke
veästä puuvillakankaasta ja ne olivat 
~uodoltaan epäsymmetrisiä ja muistut
tivat lähinnä nykypäivän genakkeria. 
Spinakkerit olivat tosin pinta-alaltaan 
~elkeästi pienempiä, ja tapana oli myös 
Jalustaa ne etustaagin sisäpuolelle. 
. S~inakk~rin käyttö yleistyi nopeasti , 
JOSkl~ purJeen k_ä~ttö oli vaikeata ja ai
heutti monenlats1a ongelmia. Hunt 's 
Yachting Magazine kirjoitti kesäkuussa 
1869: "Rosehudsin miehistö sai suuren 
edun oppiessaan käyttämään tätä 'troub
lesome customer' - hankalaa vierasta". 
Pu~jeen suunnittelu on mennyt hui

masti eteenpäin kuluneen sadan vuoden 
aikana, ja nykypäivän spinakkeri on hel
posti hallittava ja aerodynaamisesti te
hokas, ja sillä voidaan hallita leveä tuu
li al ue. 

Spinakkerin suunnittelu 
Kulun~iden 1 3~ vuoden aikana on spi
nakkenn suunnittelu käytännössä kulke
n~t neljä ~.ri vaiheen kautta nykypäivän 
letkkauksnn. Ensimmäisen todelli sen 
harppauksen eteenpäin kehitti Ratsey & 
Lapthorn New Yorki ssa 1920. Si lloin 
sii rryttiin Niohlen ja Sphinksin käyttä-

mistä pienistä epäsymmetri sistä purjeis
ta todelliseen symmetriseen spinakke
mn. 

Purjeen leikkaus oli ns. Ratsay-Cut , 
jossa purjekankaat kulkivat pysty
suoraan keski saumaa kohti (kuva 1 ). 
Tätä seurasi Ted Hoodin 50-luvulla ke
hittämä Cross-Cut spinakkeri. Hän käyt
ti kankaiden leikkauksessa samaa ideaa, 
jota käytettiin myös isopurjeissa ja keu
lapurjeissa, eli ns. horisontaal i-leikkaus
ta. Hood oli myös ensimmäinen, joka 
ymmärsi projisoidun pinta-alan merki
tyksen; spinakkerihan on "tuulta kerää
vä" purje. Samaan aikaan sii rryttii n li
säksi purjeen V-muodosta U-muotoon 
eli käytännössä spinakkereista tuli sel
keästi harteikkaampi a. 

Sekä Ratsey- että Hood-mallissa oli 
~olemmis~~ ~eskisauma, eli purje oli 
pettu kesktltnJastaan samanlaisiin osiin 
ja purjeen kaista! kiertyivät kes
kisauman mukaan. Tåm:i aiheutti sen 
~t~ä etenkin pinta-alaltaan suurissa pur~ 
Jelssa kankaan venymää ei voitu hall ita 
varsinkaan purjeen yläosassa. 

Tåmä johti radial-leikattujen purjei
den kehittämiseen 1960-luvulla. Tåtä 
kehitystyötä johtivat lähinnä kolme eri 
purjeneulomoa: Bruce Banks kehitti 
Star-Cutin 1969 erityisesti sivutuuli a 
varten, Hard Sails 1970 Radial Head 
-s~ina~keri~ ja North Sails heti perään 
Tnrad1al-spmakkerin, joka mahdollisti 
kankaan venymän paremman kontrollin 
purjeen koko alueella . Tåstä alkoi todel
linen purjeen aerodynamisen muodon 
kehittyminen, koska pienentyneen ve
nymän ansi~sta purjeen ns. flying shape 
-mu?to (purJeen muoto purjehdittaessa) 
saatnn vast~amaan paremmin purjee
seen suunntteltua ns. design shape -
muotoa. Triradial-leikka us on yhä edel
leen ehkä eniten käytetty muoto purjeen 
leikkauksessa. 

Aerodynaamisesti yksi huomattava 
e?istysaskel oli purjeen pussikkuuden ja 
Sivusuhteen yhteyden ymmärtäminen 
jolloin purjeen yläosa latistui huomatta~ 
vasti ja purjeiden Coca-Cola-pulloa 

Kuva 2. 
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Kuva 1. 
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~uistuttava muoto muuttui. Purjeen top
P~ _kul'!la j~ sivuliikin kaarevuus pieneni
v~t, JOIIom saavutettiin myötätuulis
ptnakkerin tärkein ominaisuus eli mah
dollisimman suuri projisoitu pinta-ala, 
koska purjeen muodostama voima koos
tuu lähes kokonaan vastuksesta, jota spi
nakkeri aiheuttaa (kuva 2). Samalla saa
tiin aerodynamisesti purjeen muoto te
h?kkaam~aksi, mikä helpottaa purjeen 
tnmmaam1sta ja sen pysymistä auki vai
keissa olosuhteissa. 

Sivusuhde • aspect ratio 
Spinakkerin muotoa määriteltäessä yksi 
tärkeimmistä kriteereistä on sivusuhde. 

Sivusuhde määritell ään seuraavasti: 
Spinak~erin sivuliikki (SL) jaetaan spi
nakkenn leveydeltä (SMW). Viime vuo
sikymmenen aikana sivusuhde on nous
sut uusien rikityyppien myötä. 1970-lu
vulla yleisesti käytetty sivusuhde matka
veneissä oli noin 1.75 ja kilpaveneissä 
1.8. Tånään matkaveneissä sivusuhde on 
noin 1.83 ja kilpaveneissä 1.9- 2.0. 

Miten tämä kasvanut sivusuhde vai-
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Kuva 3. Sivutuulispinakkerissa virtaus pysyy osittain kiinni leen puolella. 

Kuva 4. Myötätuulispinakkerissa koko purje sakkaa. 

kuttaa spinakkerii n? Korkea ja kapea 
spinakkeri on tehokkaampi sivutuu lella 
kuin myötätuulella. Sivutuule lla ka
peampi spinakkeri ei muodosta suurta 
"peittoa", jolloin spin akkeri ei häiritse 
isopurjeen virtausta, kun purjeet ovat 
enemmän irti toisistaan. Vene kalli stuu 
vähemmän ja kulkee nopeammin. Toi
saalta myötätuulessa korkea sivusuhde 
aiheuttaa sen, että spinakkeri jää ka
peutensa takia isopurjeen varjoon. Tål
löi:l spinakkerin pinta-alasta jää suhtees
sa enemmän isopurjeen varjoon, mikä 
tekee veneestä hitaamman myötätuules
sa. 

Tämä on johtanut siihen, ellä nykyis in 
käytetään ns. penalty-po lea e li ylipitkää 
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spinakkeripuomia. Spinakkeripuomin 
pituus määritellään veneen keulakolmi
on kannan, J-mitan mukaan eli spinnu
puomi on yhtä pitkä ku in mitta mastosta 
etustaagiin. "Penalty · pole" on yleensä 
noin 300-600 mm pidempi ku in J-mitta. 
Pidemmällä spinakkeripuomilla saa
daan kapea spinakkeri vedetyksi enem
män esiin isopurjeen takaa. Penalty-po
lea käytetään mm. IMS-k il paveneissä, 
joissa sivusuhde on 1.95-2.0. 

Spinakkerikankaat 
Spinakkere ita tehdään nykyisin kahdes
ta eri kuidusta, jotka ovat polyesteri ja 
nylon. Molemmilla kankai lla on omat 
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selkeät etunsa ja hajttansa. Nylon on 
joustavampaa, ja koska nylon on kevyt 
materiaali, siitä kudottu kangas on pak
sumpaa kuin samanpainoinen polyeste
rikangas ja siten vähemmän herkkä re
peämään. 

Nylonin haittana on sen ominaisuuk
sien heikkeneminen märkänä. Märkä 
nylon venyy 300 % enemmän ja murto
lujuus heikkenee noin 30 %. Vastaavasti 
polyesteriin kosteus ei merkittävästi vai
kuta. 

Miten nämä materiaalierot sitten vai
kuttavat spinakkerin käyttäytymiseen? 
Kun purjehditaan myötätuuleen varsin
kin hiljaisella tuulella, on spinakkeriin 
kohdistuva paine pieni, koska suhteelli
nen tuuli on pieni. Tållöin on tärkeää, 
että spinakkeri on mahdollisimman va
kaa. Yksi olennainen vakauteen vaikut
tava tekijä on kevein mahdollinen kan
gas. Lisäksi kankaan tulee venyä sopi
vasti, jotta spinakkeri joustaa mahdolli
sen aallokon aiheuttamien iskujen mu
kaan. 

Kolmas tekijä on purjeen leikattu 
muoto ja kankan suuntaus. Nylonin omi
nainen venyvyys sopii näin eri nomaises
ti Runnereihin ja kevyentuulen AP (all
purpose) -spinakkereihin, koska suu
rempi venymä helpottaa trimmausta. 
Kovemmalla tuulella ja varsinkin sivu
tuulilla spinakkerin muodon pysyvyys 
on tärkeää, jolloin polyesteri on erin
omainen vaihtoehto pienemmän veny
män ansiosta. 

Spinakkerin leikkaus 
Spinakkerin rakenne on tärkeä muodon 
pysyvyyteen ja purjeen käyttäytymiseen 
muuttuvissa olosuhteissa vaikuttava te
kijä. Parask in purjemuoto voidaan pilata 
tekemällä vääränlainen kaistajako. Ku
vassa 5. on spinakkereiden kaistajakoja 
joihin on piirretty kankaan vahva suunta. 
Kuvasta näkee selkeästi , että tekemällä 
usempi a vaakakaistoja kankaiden keski 
näiset kulmamuutokset jäävät pienem
miksi. Kaistajako, jossa kulmamuutok
set ovat pienempiä, on vakaampi, koska 
purjeen venymä on koko purjeen alueel
la tasaisempi. Tasainen venymä estää 
purjeen muodon su uret paikalliset muu
tokset. 

Spinakkereiden suunnittelu on ehkä 
vaikein alue purjeiden valmistuksessa. 
Nykytekniikan suomat apuvälineet ku
ten simu laatio-ohjelmat eivät pysty si
muloimaan spinakkerien käyttäytymistii 
realisti sesti. Ainoat tavat keh ittää spi
nakkereita ovat tuulitunneli ja erilaisten 
mallien kokeilu vesillä. Tuuli tunnelissa 
testauksen suurin ongelma on ollut, että 
tuulitunneli ssa ei ole pystytty toteutta
maan todell isia olosuhteit a. 

Suurin pulma on ollut gradientin puut
tuminen (tuulen nopeus ja tulokulma 
mu uttuu merenpinnasta ylöspäin ment ~i
essä). North Sails on vuonna 1995 yh-



2·out J-out 4-cut 

Kuva 5. 

May Be VI tiukassa 
slöörissä vuonna 
1948 Oscar Norber
gin kuvaamana. 
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Testausta pienoismallilla "Twisted 
flow" tuulitunnelissa. 

teistyössä Team New Zealandin (Ameri
ca's Cup) ja University of Aucklandin 
kanssa kehittänyt maailman ensimmäi
sen tuulitunnelin, jossa huomioidaan 
gradientti. "Twisted flow" tunnelissa 
tehdyt testit ovat tuoneet esiin ratkaise
vasti uutta tietoa ja on opittu ymmärtä
mään miten virtaus purjeen ympäri llä 
todella toteutuu. Uuden ajattelun mukai
set spi nakkerit, jotka on nimetty North 
Gradient -spinakkerci ksi, ovat selkeästi 
osoittaneet nopeutensa kilparadoilla. 
Mm. 1997 Admiral 's Cupissa 18 venettä 
kahdestakymmenestä käytti ainoastaan 
North Gradient -spinakkereita. Myös 
parhaillaan purjehdittavassa Withbread 
Round The World kilpailussa kahdeksan 
kymmenestä on vali nnut North Gradient 
-spinakkeri t. 

Tåmä kehitys on johtanut myös North 
Coding Systemin kehittämiseen . joka 
mahdollistaa todellisen "täsmä"-spinak
kerin/genakkerin valmistamisen, jolloin 
purje voidaan tehdä tarkasti tiettyä tuu
len ku lmaa ja tuulen nopeutta varten. 
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Keulagasti yritti saada jiipattua kuu
losen spinaakkeria, mutta ei saanut 

puomia mastosta irti. Kaveri, joka piteli 
ruoria halusi tietää, mikä on ongelmana. 
Turhautunut gasti, joka oli jo jonkin ai
kaa touhunnut puomin kanssa, antoi sa
malla mitalla takaisin : "Hei , mikset tee 
sitä itse jos olet kerran niin pirun viisas." 
Kippari jätti ruorin ja - bing bang -
spinnu oli jiipattu. Bill Luders hyppäsi 
takaisin pinnaan ja Totem purjehti kil
pailun voittoon. 

Tåmä tapahtui vuonna 1930, kun Bill 
Luders purjehti suunnittelemallaan ja 
rakentamallaan kuutosella Totem ja voit
ti sillä luokan mestaruuden 2 1-vuotiaa
na. Tåtä olisi pidetty aikamoisena saavu
tuksena niin nuorelle purjehtijalle, jos 
hän ei olisi jo viisi vuotta aikaisemmin 
tehnyt saman Hawk-nimisellä kuutosel
la. Niistä ajoista oli pitkä aika America's 
Cup'in 12-metriseen Americ:an Eagleen 
ja hänen viimeisiin 5.5:iinsa. 

Pitkän linjan veneensuunnittelija 
Bill Luders oli ns. pitkän linjan veneen
suunn itelija. Hän oli lapsesta pitäen näh
nyt miten veneet "veistettiin" ja suunni
teltiin . Lisäksi hän oli myös erinomainen 
purjehtija. Juuri hänen veneissään en
simmäisenä oli negatiivinen kaareva 
perä (Luders-perä). Kun tutkii hänen ve
neittensä linjoja, huomaa kuinka hän 
piirtää veneensä linjat kauniilla käsialal
la ja ikäänkuin hän piirtäisi koko ajan 
samaa venettä. Ja sitäpaitsi hänen ve
neensä olivatkin linjoiltaan ja muodol
taan kauneimmat niinkuin Chaje 3 ja 
Wasa II. 

Billin elämä oli luonnollisesti ollut si
dottu hänen isänsä A.E. Ludersin vene
veistämöön, Luders Marine Constructi
on Companyyn,jonka tämå oli aloittanut 
1908 Stamfordissa, Connecticuti ssa. Te
lakka sijaitsi Long Island Soundin poh
joispuolella vastapäätä Oyster Bayn 
Seawanhaka Corinthian Yacht Cl ubi a. 
Tunnetusti telakan menestys oli yhtä oi
kukas kuin Long Island Soundin kesä
tuuli , ja myös tämä telakka seurasi ajan 
taloudellisia suvantoja. Oli lukuisia krii
sejä, mutta aina lötyi jotain , mikä auttoi 
vaikeuksien yli . Pahinta oli ol lut laman 
jälkeen jolloin palkkali stoilla oli vain 
kaksi ja tietysti Bill , hänen isänsä ja sih
teeri konttorissa. Moni telakka oli si 
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Vi isvitosen 
Chaje 3 

suunnittelija 

Bill Luders 

Matti Muoniovaara 

mennyt nurin, mutta Billin isä oli pitkän 
linjan miehi ä. Hän ei ollut ainoastaan 
vanhan polven laadukas veneenrakenta
ja vaan myös mies, jolla oli järkähtämä
tön päättäväisyys. 

"Niinä laman jälkeisinä päivinä isäni 
etsi minkä tahansa venettä muistuttavan 
homman, joka kelpasi työn pohjaksi." 

He pääsivät sen myrskyn ja monen 
muun läpi. Tässä patinoitumisprosessis
sa monet isän ominaisuudet siirtyivät 
poikaan ja kenties siksi hän pääsi niin 
pitkälle työssään. 

12-metriset 
Bill aloitti työnsä 12-metristen parissa jo 
vuonna 1957, kunColumbiaaja Easter
neriä suunniteltiin ensimmäistä sodan
jälkeistä America 's Cupia varten. 1962 
hän osallistui Weatherlyn modifiointiin 
hoitamalla tankkitestejä. Weatherlyn 

Example of Luders 
Design Excellence 

COMPLE)( II/ 

BlST PlRIORMAHCE IH OllMPIC TRIALS 

Al>!OHG All AMIRICAH OISICHIO 5 5"s 
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LUDERS MARINE CONSTRUCTION CO. 
STAMfORD CONNECTICUT 
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menestyksen ansiosta tehtävät lisääntyi
vät, ja 1963 hän sai Pierre DuPontin 
vakuuttuneeksi kyvyistään ja niinpä 
suunniteltiin ja rakennettiin 12-metrinen 
American Eagle telakalla 1964. 

Tapa, jolla Luders sai DuPontin innos
tumaan, oli hänelle hyvin tyypillinen -
olihan hän kippari, suunnittelija ja ve
neen rakentaja. Hänellä oli hiljaista päät
täväisyyttäja kohleliaalla tavalla hänellä 
oli kyky olla hyväksymätiä vastaukseksi 
"ei". Seuraavina kuukausina, kun malle
ja testattiin, DuPont hämmästeli Billin 
tulkintaa testien tuloksista ja kykyä se
littää niin selkeästi ja perusteellisesti 
rungon designin hienouksia. 

Testaaminen pienoismalleilla Steven
sin isoissa altaissa oli hyödyllistä, kun 
suunniteltiin isoja ja kalliita 12-metrisiä. 
Viisvitosen suhteen investoinnit olivat 
pienempiä, ja lukuisat veneet tarjosivat 
suuren määrän suorituskykytietoa, jol
loin testaaminen pienoismalleilla ei ollut 
aina olennaista. 

Viisvitoset 
Bill Luders suunnitteli ensimma1sen 
5.5:n jo vuonna 1950. Vene suunniteltiin 
Helsingin olympialaisia silmälläpitäen 
Walbridge Taftille. Piirustukset jul 
kaistiin Yachting-lehdessä. Venettä ei 
kuitenkaan koskaan rakennettu Taftin 
huonon terveydentilan takia. 

Ray Huntin vuoden '60 Minotaur oli 
mullistanut veneen suunnittelun. Luders 
omaksui nämä uudet ajntukset ja suun
nitteli vuonna '64 O'Daylle Yankeen. 
Samaan aikaan suunniteltiin myös Ame
ric:an Eaglea, josta saatiin arvokkaita 
testituloksia. Nämä tulokset näkyivät 
heti esimerkiksi Yankeen peräsimen 
muodoissa. Se ei ollut enään pyöreä, ku
ten se oli luonnosteltu ensimmäisissä 
luonnoksissa vaan takareuna oli suora ja 
peräsin hieman leveni alaspäin. Yankeen 
titaanimasto oli 20 cm lii an edessä, eikä 
se menestynyt USA:n olympiakarsi n
noissa. Veneen rakentaja Jussi Nemes 
lunasti sen takaisin n. 3000 dollarilla ja 
se tuotiin Suomeen (ilman titaanimas
toa). Kantta muotoiltiin , maston paikkaa 
muutettiin, lakattu vene maalattiin vaa
lean turkoosiksi, annettiin uusi nimi 
Chaje 3 . Vene osoittautui erittäin nope
aksi erityisesti kevyessä tuulessa, nyky
äänkin se on luokkansa nopein. Vuodes-



Sabren tilasi ja sillä purjehti texasilai
nen öljymiljoonääri Ernest Fay. 
Sabren voittolistaan kuuluvat mm. 
Kultapokaali 58, Giovanelli Cup 58 ja 
USA:n mestaruus 58/60/61. Oikealla 
Sabren linjapiirustus. 

ta 1950 vuoteen 1980 Bill Luders suun
nitteli yli kolmekymmentä 5.5:tä. 

Nämä veneet saavuttivat aikanaan 
ku usi Kultapokaalivoittoa, yhden olym
piakullan ja kuusi maailmanmestaruut
ta, lisäksi viisi MM-hopeaa ja neljä 
pronssia. Tulosten perusteella parhaim
maksi hänen veneistään osoittautui lo
pulta australialainen Southern Cross 4 
(Norman Booth), joka modifioituna 
(Antares 2 ja Arunga 3, Frank Tolhurst, 
ym.) kahteen kertaan voitti lähes kaiken; 
vene voitt i vuosina 1974-81 neljä maa
ilmanmestaruutta. kaksi MM-hopeaa ja 
kolme kertaa Kultapokaalin. 

Amerikkalaisista Luders oli yksi har
voista,jokajatkoi suuren sääntömuutok
sen (salli ttiin erillinen eväperäsin) jäl
keen luokan veneiden suunnittelua. Vii
meiset veneet suunnitelti in vuonna 1980 
Bobby Symonettelle ja Frank Tolhurs
tille, Pop's John B ja Arunga IV. 

Veistämälie oppiin 
Bill Luders syntyi New Yorkissa joulu
kuun 31. päivänä 1909. Kävi koulunsa 
siellä, käväisi Webbin Instituutissa ja 
meni sen jälkeen isänsä veistämölle töi
hin. Kun isä oli ainoastaan keskittynyt 
moottoriveneisiin, Billin kiinnostus pur
jehdukseen antoi veistämölle uuden 
ulottuvuuden. 

Se, että oli pomon poika, ei tuonut 
lisäetuja. Työt aloitettiin lattian lakaise
misella ja työskenrelyllä verstaassa. 
Näin hän oppi veneen rakentamisen 
alusta loppuun. 

Hän jatkoi opiskeluaan Webbistä val
mistuneiden kanssa. jotka työskentelivät 
veistämön pi irustuskonttorissa, ja sai 
vähitellen oman tuolin ja piirustus
pöydän. 

"Mutta kun asiat menivät puihin , me
nin takaisin veistämöönja vaikkapa kor
jasin rakennuksia." 

Hänen ensimmäisiä veneitään oli pie-

ni moottorivene, si tten hän suunnitteli 
kuurosen Totemin, jota seurasi Luders-
16'. Se oli sarjatuotanrovene, joka alun
perin suunniteltiin Fisher Islandin ju
nioriveneeksi. Sitten jälleen kaksi kuu
tosta, Rehel ja Challenf.?e, jotka molem
mat voittivat Seawanhaka Cupin. 

Myöhemmin, kun kuutosia ei ollut ta
loudellisesti mahdollista rakentaa, Bill 
sii rtyi 5.5:iin. Siinä hän menestyi erin
omaisesti. Ennen O'Dayn Yankeen 
suunnittelua hän oli jo suunnitellut mm. 
Fayn veljesten Saln·en ja Flamen, vuo
den 1958 Kultapokaalivoittajan, sekä tri 
Britton Chancen Complex 1/l:n, vuo
den 1962 maailmanmestarin. 

Luders ei kuitenkaan pannut kaikkea 
lahjakkuuttaan rataveneisiin. Vuonna 
1955 hän suunnitteli menestyksekkään 

avomeriveneen Stormin,jolla hän voitti 7 
vuotena peräkkäin erään paikallisen kil
pailun. Hän ei myöskään ollut koskaan 
luonnostaan tyytyväinen. Hänellä oli pa
kottava tarve parantaa asioita suunnitte
lussa, rakentamistekniikassa- ja jopa kil
papurjehdussäännöissä. 

Laminointitekniikan pioneeri 
Luders oli vanerimuotojen ja lami
nointitekniikan pioneereja. Veistämöstä 
tul i tunnettu näiden menetelmien spe
sialisti. Esimerkiksi 12-metrisessä Ame
rican Eaf.?lessa melkei n kaikki rakenteet 
oli liimattu tai laminoitu. Tåmä säästi 
vähän painossa. (Scanrlingit vaativat 
kuitenkin lujat kiinnitykset joka tapauk
sessa.) Mutta tärkeintä tämäntyyppises
sä rakenteessa Bil lin mukaan oli se, että 

Weatherly (suom. hyvä luovimaan). Kolme uutta puista 12-metristä rakennettiin 
vuonna 1958 puolustamaan America's Cupia. Kuvassa Weatherly täysin kaaritet
tuna ja ylin lauta asennettuna. Kaaret olivat vuorotellen tammea ja laminoitua 
mahonkia. Laminoidut kaaret oli koottu 1/4":n mahonkirimoista, jotka liimattiin 
Bakelite-liimalla. Laminoinnin jälkeen ne sahattiin kahtia ja niistä tuli kaaripareja 
oikealle ja vasemmalle puolelle koko rungon pituudelta . Näkyvissä oi.::vat vaaka
rimat ovat väliaikaisia pituusjäykkääjiä siksi ajaksi kun kaksoislauta-laidoitus 
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American Eagle rakennettiin Stamfordissa 1964. Veneessä oli leveä ja litteä perä· 
osa, ja melko matala vapaalaita teki siitä hyvin loppuun ajatellun suunnitelman. 
Se purjehti Bill Coxin johdolla 1964 Cupin puolustajien karsinnassa Sparkman 
Stephensin Constellationia vastaan hyvin lähellä sitä. Ted Turner ohjasi Ameri· 
can Eaglen uuteen Fastnetin ennätykseen vuonna 1971. 

,-... -.. 
~====:.-!~~--

_,.._ - - --·- ·-=-:"""----

veneestä tuli paljon lujempi eikä se 
myöskään turpoa ja haikea. 

Osoituksena miehen kyvyistä ja ase
masta sen ajan New Yorkin purjehdus
piireissä oli se, että talvella 1964 veistä
möllä oli telakoituna neljä 12-metristäja 
yksi rakenteilla: Weather/y, joka oli siel
lä rakennettu; Columhia (siihen oli tehty 
muutoksia); Eastemer (siihen vaihdet
tiin uusi masto)jaNereus,joka rakennet
tiin melkein uudestaan. 

'Bus' Mosbacher (America 's Cupin 
1964 ja Kultapokaalin 1957 voittaja, 
Weatherly ja Flame) uskoi, että Ludersin 
kokemus kilpapurjehtijana ja perämie
henä oli tehnyt hänestä myös hyvän 

L--------------~~-.:..:.~_-·._~· suunnittelijan. Bill aloittikin purjehtimi

George O'Dayn Yankeen (Chaje 3) 
purjepiirustus. 

Luders 16' tuulenpuuskassa Long ls· 
land Soundissa. Miehistö on laskenut 
ja sitonut isonpurjeen ennen puuskaa. 
Fokka on revennyt ja lepattaa tuules
sa, mutta kun puuska oli ohi, isopurje 
nostett iin ja vene suunnist i maalilinjal· 
Ie. 
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sen jo 20-luvun alussa kuutosista, siirtyi 
kymppiin ja 12-metriseen kuten Tycoon. 
Sodan jälkeen hän purjehti suosittua In
ternational One Offia voittaen mestaruu
den Ariesil/a 1946 ja Surfil/a 1949. 

Pilkuntarkka purjehtija 
Eräs Bill Ludersin purjehtijatoveri kuva
si häntä: 

"Hän on varsinainen pilkunfiilaaja, ja 
ennen kilpai lua hän viettää paljon aikaa 
virittäessään venettään, tutkii purjeet ja 
kiillottaa pohjan. Mutta kun lähtöpauk
ku tulee, hän on tyyni ja hätäilemätön. 
En ole koskaan kuullut hänen käyttävän 
veneessä niin sanottua purjehduskieltä, 
ja harvoin hän on ääntänsäkään korotta
nut. Etteikö hän olisi kiihkeä kilpail ija, 
hänhän tuntee veneensä ja miehistönsä 
ja tajuaa, että huutaminen ei tee venettä 
yhtään nopeammaksi." 

1963 Bill otti osaa Seawanhakan Long 
Island Soundin maailmanmestaruuskil
pailuihin suunnittelemall aan Bingo/la 
(otsikkokuvassa). Toisen lähdön jälkeen 
hän vei veneensä omalle telakalle toisel
le puolelle Soundia, fiilasi venettä koko 
yön, teki muutoksia runkoon saadakseen 
sen nopeammaksi, tuli aamulla suoraan 
radalle ja oli ykkönen. Neljännen lähdön 
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Vuonna 1955 Luders suunnitteli 
menestyksekkään avomeriveneen 
Stormin, jolla hän voitti 7 vuotena pe
räkkäin erään paikallisen kilpailun. 

jälkeen, kun asia oli huomattu, hänet 
heitettiin ulos kisasta. 

Billin isä kuoli huhtikuussa 1964. Sen 
jälkeen Bill siirtyi varajohtajasta johta
jaksi. 60-luvun puolivälissä Bill oli jo 
vähän harmaantunut ja kaljuuntunut. 
Kasvoiltaan hän oli auringon ja tuulen 
paahtama ja hänen melko pistävät, terä
vät siniharmaat silmänsä menivät ry
pyille, mikä johtuu vuodesta toiseen jat
kuneesta purjeiden liikkien tuijottami
sesta silmät sirrillään. 

Vähitellen purjehdushommat jäivät 
nuoremmille, vaikkakin kunto tennistä 
vapaa-aikana pelaamalla pysyi edelleen 
hyvänä. Bill teki havaintoja, ratkaisi ta
ki loiden ja materiaalien probleemeja 
sekä teki viime hetken hienosäätöjä ja 
vähitellen hiljaa vetäytyi näyttämöltä. 

Bill Luders kuvattuna kesällä 1964 
58-vuotiaana. 

Lähteet: 
- Yachting. August 1964: Yachting lnterviews, Bill 
Luders, Builder and designer of the 12·metre • Ame· 
rican Eagle", by Robert W. Garrick. 
- Yachting, Juna 1963:The other man's boat, "Sab
re•, ().yner's Comments, Designer's Comments, by 
Bill Luders. 



Bill Ludersin suunnittelemat 5.5-metriset 
1950 
1956 

1959 

1960 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1973 

1974 
1975 

1978 

1980 

Vene Wallbndge Taft'tlle, ei rakenneltu. 
Sabre, US.Q, Seabrook Shtpyard, MM 5,61 ; 
MM 14,63; Gold Cup 58 
Ffame, Us-7. Seabrook Shipyard, MM 4,63; 
Gold Cup 57,64 
John B 2, BA·1 , MM 2,62; 
Cornplex 3(Fury), US-21, Kungsörs. MM 8,61; 
MM 1,62 
Wddcal US·27(>N·24.>S·58), MM 6,61; 
Jay Dee!, US-45, Aas, Bjarne 
John B 3, BA·1 , Kungsörs 
Fram 3, N-27, Aas, Bjarne, MM 3,63; 
Wasa 2, S·38(>l·27), Kungsörs 
Strix, S·48 
Myriad, US·46, Aas, Bjarne 
Anbope, US·47, Aas, BJarne, MM 15,63 
Bingo, US-50, Aas, Bjarne, MM 13,63;0L3,64 
Chahala, US·53, Aas, Bjarne 
Barrenjoey, KA·14, OL 1,64 
Ftgaro, NOR 29 (>S·52,>L·43) 
Yankee (Chaje 3), US·55(>L·26), Vator #770, 
Luders #1035 
Yankee II, USA, Vator• 
Scatoufitsa, Sve1tsi, Vator 
Dario Saialan vene, Italia 
Norman Boothin vene, USA 
Vades vene vuonna 65 
Fung Su1, N-30 
Bingo 2, USA (>N-33), MM 3,71 
Corona, G-16, Vator 
John B 4 (Weps), BA·1(>S·54) 
Wi dfire, US-a4, Ernest Fay suunmtteli 
Ludersin kanssa l Luders modifioi venettä 
myöhemmin 
Southern Cross 4, KA-28, MM 1,74; 
Skagerak. KA·32, MM 2,74; 
Antares 2, KA·29(ex KA·28), MM 1,77: 
GoldCup 75 
Arunga 3, KA·31(ex KA·29), (>Z·128, 
>Diamond Ring, N-40), MM 1,78;MM 1,79; 
MM 2,80;MM 2,81 ; Gold Cup 78,80 
Rhapsody, KA-35, MM 1,81 ;MM 9,86; 
Pop's John B(Busy Bee), BA·11 (>N·42), 
MM 5,84; MM 3,86 
Arunga 4, KA·31 (>N·52), MM 2,83; 

6-metriset 
Tolem, Rebet ja Challenge 

12-metriset 
Amencan Eagle 

Suunmttelt Ja rakenSI Luders. Vene rakennellun Slamford.ssa 
1964, blaatana Pierre S. DuPont, NYYC. Aurora Syndicate. 
Osallistuliuaan Colum·btan modifiotntun hän saJ suunmteltavak· 
seen Amencan Eaglen. Veneessä oli leveä ja i lteä peräosa 
sekä melko matala vapaalatta, m1ka teki sufä hyvin loppuun aJa· 
tellun suunnttelman. Se täi Btll Cox'in 1ohdolla '64 Amenca's 
Cup'tn puolustajien karstnnassa mukast1 tOiselle Sijalle vastas· 
sa oli Sparkman Stephenstn Constellabon, JOnka kanssa se oi 
hyvin tasavakinen. Vene osallistui puolustaflen karsintOihin 
edelleen v '67 kun lntrepcd vollb Cup·tn Myohemmtn Ted Turner 
konverto1 veneesta avomeruaasenn ta votlll Sillä lukUIS>a kllpaJ· 
luta mm. enstmmatsen avomenvenelden maailmanmestaruu· 
den, Fastnettn. Viela 704uvun lopussa se esiinlyl Brightomssa 
nimella War Baby. 

Weatherly 
Rakennetbtn '62 Luderstlla, suunmtteltJa olt Phtltp L. Rhodes, 
Lulders suunmtteli veneen mod,fotnmn ja suontt1 tankkrtesbt. 
V011t1 Amenca s Cup 1n '62 

Columbta 
Lulders osallistui suunmttelutyohon. Muutostotta telakalla Vo>ttl 
Amenca s Cup 1n 58 

Easterner 
Veneeseen suunn.teiL•n Ja va hdett. n uuSI masto. 

Nereus 
Rakennetbm telakalla meiKe.n uudestaan. 

Avomeriveneet 
1955 Storm 
Kokeetlinen muunnailava cutter·, sloop· Ja stutter·taklfa 

Junioriveneet 
Lulders-16 

Menestynyt jun•onluokka. 

John B 2. Linjapiirustus vuodelta 1959. Vuosi ennen Ray Huntin Minotauria. 

Yankee HULL #1035. Lines Drawing. 5.5 metre sloop for George O'Day. Drg. no 
6557 se ale 1 "=1 '0" . Oct '63 

George O'Day Yankeella tekemässä epä· 
tavallista spinakkerin "kuorintavaihtoa" 
USA:nolympiakarsinnoissa 1964. 
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May Be VI uuteen uskoon 

Vanha rouva May Be VI on Saienin 
suvun 1946 rakennuttaman kuutos

venesarjan kuudes venhe, joka sai Ruot
sin pursi rekisteri ssä numeron S-52. 
Suunnittel ija oli vi ime vuonna juhlittu 
Tore Holm, aikansa luovin konstruktöö
ri jopa maai lman mittapuun mukaan. 

Suomeen rouva siirtyi äitienpäivänä 
1982 melkein vuoden pituisen toimenpi 
desarjan seurauksena, joka alkoi Han
gon regatasta 1981. Suomessa pur
jenumeroksi tuli L-5 1 , joka kai on pakko 
muuttaa numeroksi FIN-5 1. 

Neljä vuotta sitten rouva alkoi lähes
tyä viidenkympin ikää, jol loin alapää al-
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Markku Hakonen 

kaa vuotaa liian paljon ja pakkelia tarvi
taan vuosi vuodelta enemmän pintamaa
lin alle. 

Mielessäni pyöri ajatus, että voisiko
han vanhan perän vielä saada yhtä tim
miin kondikseen, kuin se näytti olevan 
Barckin Pekalta saamassani valoku
vassa vuodelta 1947. Pekalta sain myös 
kopion Tukholman merimuseossa ol
leesta linjapiirustuksesta. Konstruk
tiopiirrosta en ole onnistunut Pekan 
avustuksellakaan saamaan haltuuni. Oli 
sikohan se ollut ainoa menetys, mitä 
Ruotsi koki sodassa. 

Dava Flittnerin kanssa mietiskeltiin 
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konsteja, joilla saataisiinjoku muu mak
samaan veneeseeni tehtäviä parannuk
sia. Yksi tapa olisi sponssi, mutta kaikki 
veneilyrahat olivat menneet eräisii n 
maailmanympäryshankkeisiin ja varsi
naiset urheilurahat myönnetään alle sa
takiloisille. 

Päätetti in järjestää tapahtumia. Mega
party Klippan ill a oli vähäll ä mennä nap
pi in, mutta sitten Leningrad Cowboys 
lauloi mieskuoroteoksia Senaati ntori lla 
ja 400 henkeä arvioitua vähemmän tuli 
May Be-kinkereihin , josta jäi näppeihin 
loppujen lopuksi noin kahdeksan tonnia, 
koska esiintyjät olivat ilmaisia. SOL
kaljaa jäi 40 koria, jotka pikk uhiljaa 
di lkkasin kaikille kaverei lle ja itsekin 
tuli mai steltua eikä jano päässyt yll ättä
mään. 

Syksyksi oli tiedossa hyvän tuntuinen 
hanke, ja niinpä päät in siirtää veneen 
Uuskaarlepyyhyn Nisse Luoman Scan
di Yachts veneverstaalle. Nissellä oli ti
laa ja tarjoushinta lama-ajan mukainen. 
Jopa kuljetus rekall a järkkääntyi kah
teen ja puoleen tonniin rekall a, joka oli 
tuonut jotain etelään edellisenä päivänä. 

Nisseaikoi heti aloittaa vanhan maalin 
poiston, mutta pyysin häntä odottamaan 
sen verran, että saadaan pari-kolmekym
mcntti tonnia kasaan ikään kuin starttira
haksi. Nisse odotteli pari vuotta. Rahoi
tushankkeet kun menivlit pyllyllccn. 

Vanha rouvamenossa kauneusleik
kaukseen. Lähtö Koivusaaresta. 



Si uen korot laskivat ja aja!telin, e!lii 
kun muut eivät suostu maksamaan re
mon!li a, pi tää maksaa itse. Menin OKO
pankkiin ja sain May Be VI perinneyh
distys ry: IIe satavi iskyttonni a lainaa. 
Lainan rakuuna oli sattuneesta syystä 
asuntoni Ullanlinnassa. 

Perinneyhdistys näin yhtäkki ä vauras
tuneena päätti suosiolli sesti rahoi ttaa 
korjauksen, ja ei kun soi ttamaan Nissel
le, että rahat ovat kasassa. Nisse oli kui
tenkin saanut sillä välin halli n täyteen 
töitä ja ol i siinänyt May Be Vl :n ulos 
hall ista pellolle. Olisi mielestäni voinut 
pei ttää sen pressull a tai ainakin ilmoit
taa, että vene on ulkon a ja tule itse peit
tämään tai lähetä rahaa si tä varte n. Oli 
ro uva nimittäi n yhden talven pylly pal
jaana taivasalla. Kun Nissellä ei ollut 
ai kaa, hän suositte li Jacobstads Gamla 
Hamn nimistä verstasta Pietarsaaresta. 
Ilmeni , että verstaan naapurissa oli kor
jattu Raili joku vuosi sitten. 

Lähdettiin Davan kanssa Pohjanmaal
le. Koska sikäläiset ovat melkein umpi 
ruotsinkielisiä, Davan äidinkieltä pääs
tiin hyödyntämään. Telakka oli rakenta
nut uuden yksilön JacohsradsVapen -
aluksesta. Vissiin oolantilaisten esimer
kin innoittamana. 

Mestarina toimi Max Lasen, harvapu
heinen puuseppä , jonka harrastuksena 
on pitkänmatkan hiihtäminen. Kuntoa 
kuutosessa kömpiminen vaatiikin. Tela
kan kanssa saati in sopimus ja helmi
kuussa 1996 siirrettiin kuutasen näköi
nen lautakasa Max Lasenin huostaan, 
aivan meren rannassa olevaan vajaan. 

Max osoittautui oikeaksi vene
puusepäksi. Tarkoitan lausumallani sitä, 

ettei hänelle tarvi nnut selittää kaikkea 
koko ajan puhelimessa tai muuten, vaan 
kun määritykset oli tehty riittävällä ta
soll a, Max tiesi, mitä tehdä. Vaativin 
osuusol i peränjatkaminen noin puolella 
metrill ä vanhan linjapiirustuk sen ja va
lokuvan perusteell a. 

Määrityksien tekemisessä oli korvaa
maliomana apuna Kimmo Räisänen , 
joka S.A. Svendsen nimisen, laivojen 
aliurakointeja mm Kvaerneri lle tekevän 
firman tuotantojohtajana osasi laati a ju
namatkan aikana lap-topilla asianmu
kai set kuvaukset, mitä tekemän pitää. 
Hänen firmansa suhteilla sain myös ta
varaa sopuhintaan. 

Purkamisen jälkeen havaitt iin, että 
kansi oli vain noin kahdeksan-yhdeksän 
milliä paksu, kun mittasäännön mukaan 
pitää oll a 16 mil liä. Olenkin ajatell ut 
pyytää Suomen kuulosli ittoa peru utta
maan kaikki veneellä saavuttamani upe
at ki lpailutulokset ja ottamaan teoksesta 
Sexornas 1 akt uuden korjatun painoksen 
ja jakamaan sen ostaj ille vaatien heitä 
samal la polttamalla tuhoamaan valheel
lisen version . 

Pasi Kaarto on se viiksekäs mukava 
heppu, joka purjehtii Elinorel/a, on kuu
tosten mittamies ja tietää paljon. Pasi 
teki ystävällisesti yhden reissun kanssa
ni Pohjanmaalle ja auttoi suunnittel ussa 
ja toimeksiannossa niin, että päästäisiin 
myös mittasäännön piiriin. Kännykkä 
oli oivallinen väline, kun haluttiin vah
vistuksia päätöksille toiselta mittagurul
ta, Kairamon Antsulta. 

Mitä sitten tehtiin: 
Vene purettiin kokonaan heloituksesta 

ja sisustuksesta ja ulkopuoli ajettiin puu-

Mittamies Pasi Kaarto konsultoi. 

puhtaaksi. 
Kansi purett iin ja rakennettiin uusiksi 

niin, että luukkujärjestys ja -koko pa
lautettiin alkuperäiseksi. Kaaret ovat 
tammea ja kansi on yhdeksän ja kuuden 
millin vanerista, jotka on liimattu epok
sill a yhteen. Näin on saatu vahva, mutta 
hieman painava rakenne, joka kestää yli 
satakiloistenk in hypähtelyn kannella. 
Pintaan liimattiin kangas, ja pakkelilla 
kittauksen jälkeen kansi on maalattu. 
Luukkujen reunat ja keulaluukku olisi
vat maksaneet hunajaa ilman Kimmo 
Räisäsen ja S.A. Svendsenin suhtei ta. 

Mitä pitäisi tehdä? Sitä pohtivat (vasemmalta) Dava Flittner, Kimmo Räisänen ja Max Lasen. 
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Ne tehtiin Riskan pajalla. 
Runkoon tehtiin paljon töitä. Tavoit

teena oli kaiken pehmeän poisto ja uusi
minen. Steevit, etenkin peräsimen läpi
vienti putkineen uusitt iin ja kölin ympä
ristö laitettiin. Uutta pohjalautaa nostet
tiin kölistä lähtien niin korkealle, kunnes 
alkoi terve mahonki. Käytin mäntyä, 
koska hyvää mahonkia on vaikea saada 
ja pohjoismaisen männyn vedenkestä
vyys on parempi kuin mahongin. 

Saumat ajettiin sirkkelillä auki ja li i
mattiin epoksilla rima. Pasi varoitteli , 
että kuivan veneen rimoittami nen tulee 
aiheuttamaan kaarien katkei lua ja että 
kannattaisi kostuttaa runko ennen rimoi
tusta tai sitten varautua kaarien paikkaa
miseen ensimmäi sen purjehduskesän 
jälkeen. Hän oli luonnollisesti oikeassa, 
ja tänä keväänä pitää muutamia kaaria 
korjata. 

Peräjatkettiin alkuperäisen näköiseksi 
ja rungon ylin lauta ja kannen reunus 
tehtiin uudesta mahongista. Kun näin 
jatketun perän ensimmäisen kerran, 
huokaisin syvään ja katselin kymmenen 
minuuttia. Silkkaa muotojen sinfoniaa. 

Koska kuutoset on tehty kilpaveneik
si, ovat ne todellisuudessa liian heikkoja 
kestämään kymmenien vuosien purjeh
duksen. Niinpä laitatin kaksi uutta köli
tukkia entisten lisäksi. Ne hitsattiin ha
ponkestävästä teräksestä Helsingin 
Energian pajall a. Olin mukana hantl an
karina, kun Immo Kettunen hitsasi 
plasmaleikkurilla tehdyt osat yhteen. On 
hämmästyttävää, miten teräs asettuu 

Vanha kansi maston ympäriltä jätettiin paikalleen, jotta muoto saatiin säilymään. 

kymmenesosamillilleen oikein , jos osaa moon Atrian makkaratehtaalle jäähdy-
homman. Max oli tehnyt puusta millin- tyskoneita ja paluukyydissä voitaisiin 
tarkat mallit ja Immo teki teräksestä tu- tuoda yksi kutosen runko Stadiin. Läh-
kit , jotka sopi vat kuin pieksu pastorin din kaveriksi rekkaan,j a iltapäivällä nel-
pojalle. Ihmettelinkin tukki en sopivuut- jän aikoihin olimme Pietarsaaressa. Max 
ta, koska olin kuullut kauhujuttuja me- sanoi, että pitäisi maksaa auki oleva 
talliosien sovittamisrumbasta. Nyt ei kuuskytä tonnia ennen kuin saadaan 
köli notku läheskään niin paljon kuin vene mukaan. Kerroin, että rekka on nyt 
ennen ja kovan rynkytyksen jälkeenkin tässä, aloitetaan nosto lavalle ja laskut 
vuoto on hillittyä, kuten ladyllä pitääk in. maksetaan kun jaksetaan. Pääsimme so-

Kun rungon perustyöt oli tehty, öljyt- pi mukseen, johon kuljettajamme, Jär-
tiin se läpeensä ja sitten olikin aika nou- venpääläinen HarleyDavidson-mies, oli 
taa runko etelään maalausta ja sisusta- myös tyytyväi nen. 
mista varten. Räisäsen Kimi sai tit:luon- Kun katselin mahonkista öljyttyä run-
sa, että rekka oli lähdössä viemään Nur- koa, tuli mieleen, että olisiko sittenkin 

Max Salen tutkii peräsimen kiinnitystä. Huomaa !autojen raot, jotka on sahattu auki. 
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'(ölin etureunasta sahattiin pois kappale vanhaa lahoa puuta. 

Pitänyt lähteä s1itä. että runko lakataan. 
Sillom olisi vaan pitänyt rimollusma
hongm viiri valita tummemmaksi ta1 per
sata ne. Cskallan väittää. että lakattuna 
runko ohsi kelvannut use1mpaan seu
raan, koska maal in alla mahonki säilyy 
uuden veroisena. 

Aamulla kahdeksalta oltiin Helsingis
sä. Kaapelitehtaalla Warwick Ruek
Jeyn hallin edessä. Ihmettelin , että miten 
vene saadaan sisälle. Se kävi siten, että 
kelkan kulmien alle laitettiin rullat ja 
sitten kiskoniin trukilla. Ainut problee
ma oli, että keikka ei ollut tarkoitettu 
neljän pisteen kuormalle, vaan alta piti 
auttaa niinkuin karhun kaadossa, pump
punosturi lla. 

Tarkoituksena oli , että vene maala
taan, sisustetaan ja heloitetaan, ja heinä-

My Be VI puupuhtaana ja öljyttynä 

\UUssa ounchditaan. >liin tehtiinkin. 
mutta vu~si.olikin 1997 e1kå 1996. Mik
-;i sitten aikataulu venähtt. 

\-1aalit ja kitll sain Pasi Virtaselta Tar
marinista. Merkki on AWL-Grip. Koska 
hyvät maalit ovat kamalan kalliita. niin 
päätm että pohjustus on tehtävä perus
teellisesti. 

Vaiheet olivat: 
Pohjamaalaus. ylikittaus, käsihionta , 

pohjamaalaus, yl ikittaus, käsihionta , 
pohjamaalaus, käsihionta, pohjamaa
laus ruiskulla, käsihionta, pintamaalaus 
ruiskulla, myllytyskoneella yksin hionta 
kun ei kelvannut, lopullinen pintamaa
laus ruiskulla, kannen hionta, pohjamaa
laus, hionta, maalaus, reunuksien ja pe
rälaudan hionta ja lakkaus seitsemään 
kertaan, myrkkymaalin pohjamaalaus 

Perä jatkettiin alkuperäisen mallisek-
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?ohjalaudoitusta uusittiin maston alta. 

i<ahteen kertaan ja myrkkymaalaus kah
teen kertaan niin että maali ei ehdi kui
'-Ua väli ll ä liikaa. 

Karmeinta puuhaa oli knin käsihioml
nen ristiin. Välineenä oli 3M:n muovi
nen puolimetrinen työkalu, johon tarra
liimataan paperi. Maalarimestari Raimo 
Juutinen oli toi seen kittaukseen saakka 
talkoissaja lisäksi hän hioi veneen puul
le sisältä ja öljysi siltä puolelta vielä 
muutamaan kertaan. Aika hurjat hom
mat. 

Hiomisessa oli talkoissa Raikan lisäk
si muitakin kavereita, Räisäsen Kimi 
eniten. mutta aika pitkälle tein p-urakan 
itse. Marraskuussa 96 putosin kannelta 
persii lleni betonille ja olin viikon mel
kein liikuntakyvytön, mutta nyt reil un 
vuoden kuluttua en tunne kipua häntä
luussa kuin Finnairin economy-luokan 
istuimilla kahden tunnin jälkeen. 

Toukokuussa -97 piti vielä löytää si
sustuksen tekijä. Leskisen Jussi ryhtyi 
puuhaan, ja hän saikin sisustuksen lähes 
kasaan heinäkuun puoleen väliin men
nessä. Auvo Lustberg lakkasi verstaalla 
kansiluukun ja muitakin osia, ja niistä 
tuli hyviä. Hirvosen Petsku, oivallinen 
puuseppä Sinbadin pursiseurasta teki 
pinnamiehen penkin ja komian tekikin. 
Istumalaatikon turkeissa ja laipiossa 
käytettiin mahonkia, jotta puuvenetun
nelma lisääntyisi maalauksen jälkeen. 

Warwick ilmoitti lähtevänsä kaapeli
tehtaan tiloi staan heinäkuun loppuun 97 
mennessä, ja siitä tuli itseasiassa rankka 
katalysaattori loppurutistukselle, koska 
oli pakko saada vene ulos siihen men
nessä. Kun aika tuli, oli Warwick myy
nyt jo trukkinsa ja May Be ynnä kaksi 
muuta venettä piti hinata ulos Kimmon 
Toyota-maasturilla, ei tainnut kytkin 
ihan mennä. Koskimiehen Reijo oli 
nostamassa veneet veteen, ja vaikka nos-

25 



Onnellinen omistaja vakuuttaa, ettei uusi kansi notku, vaikka sadan kilon keiju
kainen hypähtelisi. 

to venähti kolme tuntia pitkäksi, ei Reijo 
hennostunut. 

Kun pursi keli ui meressä ja maalikylki 
kimalsi niin, että kelpaisi vaikka AWL
Gripin mainokseen, oli mieleni iloinen 
ja harras samaan aikaan. Oli pakko naut
tia pullo keltaista leskeä. 

Jyrki Lavaste oli vaimonsa kanssa 
kunnostanut uskomattomaHa nopeu
della perintönä tulleen moottorialuksen 
samassa hallissa kanssani, ja hän hinasi 
May Be:n Koivusaareen. 

Siellä Jussi viimeisteli sisustuksen ja 
aloitettiin helottaminen. Kairamon Ant
su suunnitteli heloitusta kanssani ja 
maksuaikaakin sain ProSailorista riittä
västi. 

Arska, Jani, Maxi ja Kimi, siis May Be 
V/:n perinnemiehistö, olivat perusjouk-

ko, kun aloitettiin heloitus. Heloitukses
sa on oltava mukana ne, jotka purjehti
vatkin, koska muuten eivät releet toimi. 
Istumalaatikko oli nyt yhtenäinen ja le
vanki jouduttiin siirtämään pinnan taak
se, kun se aiemmin oli ollut pinnamiehen 
edessä. Nyt puomi osoittautui 30 senttiä 
lyhyeksi. Penora Oy Keravalta teki jat
kon. Haussa on uusi käytetty puomi. 

Viaporin tuoppi 1997 oli ensimmäinen 
purjehdus monen vuoden jälkeen. He
loitimme edellisenä yönä neljään ja vielä 
aamulla pari tuntia. Myöhästyimme vain 
puoli tuntia startista. 

Tunnelmaa se ei haitannut ja iltajuh
lassa Suomenlinnassa tuli miellyttävä 
yllätys, kun sain "Vuoden puuveneteko" 
-pinaalin. Lahtisen veljeksistä rumempi 
oli ollut kuulemma yksi puolestapuhuja. 

Ulos Kaapelitehtaalta valmis kaunotar saatiin pumppukärryn avulla. 
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Kiitokset hänelle ja muillekin komitean 
jäsenille. Kyllä kannattaa pari-kolmesa
taa tonnia laittaa, kun saa pitää pientä 
pinaalia koko vuoden. 

Faktaa: 
Tinaa oli mennyt vannaan lähelle kol
mesataa tonnia, jos lasketaan kaikki 
avutkin mukaan, ja silkkaa omaa rahaa 
pitkälti yli kaksisataa tonnia. Se ei sinän
sä ollut ongelma, koska May Be VI pe
rinneyhdistys maksoi oman osuuteni sen 
jälkeen, kun olin järkännyt sille lainaa 
riittävästi myymällä asuntoni ja muutta
malla anopin asuntoon. 

Ennen remontin alkua oli monikin pu
hunut talkoilla tekevänsä niin maalaus
kuin sisustuspuuhiakin. Käytännössä 
kuitenkin harvalla on oikeasti halua ja 
mahdollisuutta käyttää niin paljon aikaa, 
kuin oikeasti tarvittaisiin, joten talkoo
seen ei voi luottaa, mutta siitä on kyllä 
iloa ja apua. 

Tarvitaan May Be Vl:een 
(kerro jos tiedät vihjeitä): 

- puomi 530 cm 
- ilmaisia hyviä purjeita. 

Mukana talkoissa olivat 
ja heille kiitokset: 
S.A. Swendsen Kimmo Räisänen, TARMARIN 
AWL-Grip venemaalit 
Pasi Virtanen, Jaakko Pöyry Consulting 
Rainer Häggblom, Hartwall, SOL-oluet 
Raimo Juutinen 
Dava von Flittner 
Columbialainan automaalari Alberto 
Petsku Hirvonen 
Klaus Seh~n . Selboat 
Antsu Kairamo, Pro Sailor 
Pasi Kaarlo, Suomen 6mR-Iiitto 
Ari Forsman, Haminan puuvenekoulu 
Jussi Leskinen 
Jani Kiho 
Aarne Åberg 
Markus Wikman 
Ismo Patrikainen ,KoPu 
Jyrki Lavaste. 
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Femmafest 
i Sandhamn 

Mima Löfström 

För femmaseglarna var somma
rens absoluta höjdpunkt år 1997 
femmaträffen i Sandhamn. 

D en tredje veckan i juli möttes ett 
trettiotal femmor från Sverige och 

Finland för att segla Sandhamnsregat
tan och öppet svenskt riksmästerskap i 
samband med att KSSS klubbhus fira
de 100 år. 1 strålande solsken, härlig 
sommarvärme, men svaga vindar, seg
lade ett rekordantal klassiska femma
skönheter på tävlingsbanoma utanför 
Sandhamn. Svenskama toppade resul
tatlistoma, men fick gott motstånd av 
de sammanlagt 9 finska femmor som 
deltog. 

Sommaren 1997 firades med kung
ligt 100-årsjubileum i Sandhamn. Med 
anledning av jubileet ville Finlands Int 
5m Förbund också satsa extra på aktivt 
deltagande i Sandhamn just i år. 

Kungliga Svenska Segelsällskapet, 
som grundades år 1830 och är Sveriges 
största segelförening med över 4000 
medlemmar, hade flerdubbel anled
ning till att jubilera 1997. Man firade 
tillkomsten av klubbhuset- kung Os
car ll invigde nämligen KSSS klubb
hus år 1897- och att det gått 100 år 
sedan den första Sandhamnsregattan. 
Dessutom har det gått 100 år sedan 
sällskapets beslut att också ta in kvinn
liga medlemmar! Självaste kungafa
miljen hedrade Sandhamnsregattan 
med sin närvaro under festlighetema. 

En historisk vecka 
Sandhamnsregattan gick till historien 
som den största femmaträffen sedan 
40-talet. Ett trettiotal vackra femmor 
som låg och guppade i hamnbassängen 
utanför klubbhuset var en rar syn min
sann! 

Också i Sverige har femmaklassen 
upplevt en renässans under de senaste 
åren. Nu kunde man se tydliga resultat 
av våra svenska seglarvänners an
strängningar för att bevara och restau
rera de jakter som finns kvar. Många 
gamla skönheter har rustats upp. lnget 
under att de svenska femmaseglarnas 
iver och entusiasm på bryggoma var 
påtaglig. Här hade man lyckats få start-

fältet lika stort som under femmans 
glansdagar på 40-talet! 

Rekordantalet femmor hade anmält 
sig till lnvestor Sandhamnsregattan; 
från Sverige deltog 19 båtlag och 9 
från Finland. Andra tävlande båtklas
ser förutom Int 5 m var Drake, 6mR, 
11 m och J/80. 

Mestadels var vindama svaga under 
regattaveckan. Regattan seglades som 6 
delseglingar på kryss-länsbanor; det 
sämsta resultatet räknades bort. För att 
undvika onödig trängsel fick de olika 
båtklassema segla delvis på olika banor. 

- Trevligt att baooma låg närmare 
land än under tidigare år, säger en nöjd 
Jussi Worsöe på R( de Orm. Den tra
ditionellt långa utfarten har varit 
mycket tröttsam för alla. Här vill jag 
ge arrangörema en extra poäng för ar
rangemang. 

Blygsammare finska framgångar 
KSSS-båtama S-72 Yvonne med Gert 
Kaiser och S-78 Saga med Jonas 
Wahlström toppade resultatlistoma. 
Svenskarna placerade sig i täten och 
dominerade klart de tre första dagama. 
Men i den sista delseglingen hade de 
finska båtama kommit upp i varv och 
visade att man ingaluoda tänkt låta sig 
kuvas av inför sina svenska värdar. 
Den sista starten blev en glad finsk 
seglarfest, då seglade L-2 Barbro in 
som tvåa, med L-3 Why Not och L-34 
Blåtunga på tredje och fjärde plats. 
Totalsegem i regattan gick tili Yvonne, 
tvåa var Saga, trea var Alida och Staf
fan Thunell, a lla från Sverige. 

Finska Barbro med Lasse Sihvoin, 
Leena Romppainen och Tapani 
"Kosti" Schroderus som besättning 
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8/Munga på väg hem från banan. 

placerade sig som bästa finska båt på 
sjunde plats totalt. Vål kämpatBarbro! 

- Ett sant nöje att segla i så fint 
sommarväder, kommenterar Lasse 
Sihvoin. En sån vecka! 

Regattastämningen var hög redan 
från början. 

- En bra regatta med god stämning, 
där de bästa båtama bjöd på mycket 
spännande strider och skeppama visa
de förvånansvärt proffsiga tag, sam
manfattar Ville Vento på Why Not sina 
intryck från sin första intemationella 
femmaregatta. Med 28 deltagande bå
tar på startlinjen var regattan en verklig 
fest också för en gammal jolleseglare. 
Visst var det kul! 

Den svenska tävlingsmentaliteten 
kändes stentuff och väckte både för
våning och beundran hos en nykom
ling som jag. Amatören har en hei del 
att lära sig i fråga om inställning tili 
kappsegling. Det gäller att inte vara 
alltför anspråkslös, att stärka självför
troendet och att våga ta för sig. Också 
protestkulturen är en annan än vi vant 
oss vid i Finland. Röda flaggor skym
tade fram lite varstans under tävlingar
na. De noggranna mätningama och 
nästan rigorösa säkerhetskontrollema 
som utfördes som stickprov bidrog tili 
känslan av att man är ute i stora värl
den. Svenskama hade proffsbesätt
ningar och påkostad utrustning med 
tekniska nymodigheter på båtama. 
Bl.a. har har en del svenska båtar satsat 
på rullfock, något som våra klassregler 
i Finland förbjuder. 
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Spännande landskamp 
De tre bästa båtama i regattan från vart 
land kvalificerade för landskampen 
Sverige-Finland. Landskampen seg
lades som en lagkappsegling med tre 
starter under fredagen. Svenska Alida, 
Saga och Seabird seglade hem fem
mornas egen eftertraktade guldpokal 
Intemational 5m Cup-pokalen - i en 
mycket spännande kamp. Men de fick 
gott motstånd av det finska laget; Bar
bro, Eystra och Blåtunga. 

Falcon Cup - skådespel 
i hamnbassängen 
~~der tiden som landskampen pågick 
~~ods regattapubliken under fredag
lordag på sann underhållning med Fal
con Cup - matchracing grade 5 för 
särskilt inbjudna besättningar. Match
racingen avgjordes inte med träbåtar 
denna gång utan med fyrmansjollen 
J/80. Prissumman var totalt 50 000 
kronor med Falcon Bryggerier och 
Sandhamns Seglarrestaurang som 
sponsorer. 

Why Nots besättning representerade 
de finska femmoma i den fartfyllda 
tävlingen som seglades i harnnområ
det. 12 besättningar täv lade mot varan
dra medan proffsiga speakers berätta
de för publiken vad som pågick på 
hanan. Publikvänligt. 1 den spännande 
tävlingen med många inte helt okända 
seglamamn såsom Peter Norlin 
Richard Svanberg och fmnjollemäs~ 
taren Fredrik Lööf, kammade Björn 
Hansen med besättning hem första 

28 

pris. Det finska båtlaget med Ville 
Vento vid rodret bjöd på fina starter 
och en väldigt tajt match mot Claes 
Ahlin. "Under en tio minuters match 
~inn~r man lära sig mer om kappseg
hng an under en hei sommar, så inten
siv kappsegling är matchracing!" var 
en av de svenska kommentarema strax 
efter tävlingen. Att byta ut sin vackra 
träbåt mot en illaluktande platsjolle var 
trots allt en hiskeligt spännande upple
velse som nog gav mersmak. 

Fester och glad samvaro 
Regattaveckan var inte enbart kapp
segling och blodigt allvar, utan också 
må~ga gemensamma stunder på regat
tamtddagar och grillfester i glada vän
ners lag. Alla regattadeltagare möttes 
på grillfesten på Lökholmen med re-

Trött- men lyckllgl 

Av de finska deltagarna klarade 
sig L 2 Barbro bäst och tog hem 
sjunde plats totalt 1 regattan. VI 
gratulerar Kosti, Leena och Lasse! 
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Svenskarnas protestkultur vlsade 
slg vara en annan än vl vant oss 
vid i Finland. Röda flaggor skymta
de fram llte varstans under 
tävllngarna. Här är Saga och Röd· 
näbba ute på banan. 

gattasponsom lnvestor AB och Wal
lenbergs som värdar, allt skickligt ar
rangerat på svenskt vis med enligt ryk
tena 700 deltagare! Att KSSS klubb
flagga försvarm i traditionell Sand
hamnsstil var vi finländare helt oskyl
diga till denna gång. 

Sandhamn var soligt, varmt och un
derbart och gjorde skäl för sitt namn 
som seglarparadis. Denna sommar var 
Seglarhotellet den enda logimöjlighe
ten, men hotellkapaciteten växer tili 
nästa sommar, lovar man i Sandhamn. 
Hotell Sandhamn rustas upp som bäst. 

Samtransport 
Sommarens Sandhamnsprojekt var 
krävande och ambitiöst, men femma
förbundet hade förberett projektet om
sorgsfullt hela föregående år och slut
~sultatet visar att ingenting är omöj
hgt! Hur klarar man av att få iväg så 
många finska femmor den långa vägen 
tili Sandhamn? 

Här hade man lyckats ordna sam
transport för alla intresserade båtar. 
Tack vare Lars Mellins, Ivar Nord
lunds och Jussi Worsöes stronga in
satser kunde förbundet hyra en bogser
båt från Ekenäs som tog över båtama 
från Hangö och tilihaka hem igen efter 
regattan. 

Ett stort tack till alla som var inblan
dade i Sandhamnsprojektet, både ar
rangörer och deltagare! Vi kommer 
åter ett annat år! 



Ensimmäinen purjehduskesäni, ja femmalla 
Ulla Mannila 

Purjehdustaidolan tuore 
vaimo viettää 
ensimmäisen yhteisen 
kesäloman miehensä 
kanssa purjehtimalla 
vitosen Ruotsiin. Tässä 
olisi kaikki katastrofin 
ainekset; toisin kävi. 

Se oli joskus maaliskuussa, kun 
Worsöen Jussi kysyi mieheltäni 

Putilta voisimmeko purjehtia Rt;de 
Ormin heinäkuussa Ruotsin Sandham
niin. Matkaan sisältyisi kilpaileminen 
Hangon regatassa. Lyhyen perheneu
vottelun jälkeen vastasimme TOITA 
KAI. 

Kevätkuukaudet hujahtivat vauhdil
la, ja vaikka vappulounaalta jäi krapu
lan lisäksi kansanvene, ei purjehdus
kokemukseni ollut kehuttava startates
samme regattagastimme Outin kanssa 
helteisenä heinäkuun päivänä kohti 
Hankoa. Yhdistetyn purjehduskoulun 
ja -kilpailun ensimmäinen päivä päät
tyi spiiran kiskon vääntymiseen. Spin
nun nostot loppuivat ensimmäisen 
avoluuliosuuden jälkeen ja sijoitus 
jumbo. 

Toisen päivän starttiin lähtiessämme 
R~dessä oli uutuuttaan hohtava spiiran 
kisko. Startti onnistui hyvin ja koimme 
suorastaan vauhdin hurmaa, kunnes 
kuulimme pamauksenja huomasimme 
genoan lepattavan oudosti; genoan fal
li oli katkennut. Tuloksena keskeytys 
ja ankara masennus, jota laiturissa ym
päröivät kilpakumppanimme Going ja 
Barbro miehistöineen erilaisilla juo
masekoituksilla onnistuneesti lieven
sivät. 

Kolmannen kilpailuaamun koittaes
sa gastiliiton into oli kadoksissa (kuten 
toinen gasteistakin lähes lähtöhetkeen 
asti). Armollinen unohdus on pyyhki
nyt viimeisen päivän koettelemukset 
mielestäni, koska muistan sunnuntais
ta vain ilta-auringon, jota kohden pur
jehdimme kera Barbron Lassen ja 
Leenan sekä Why Notin Miman ja 
Kaakan. Loma alkaa nyt. 

Ihan oikea femmapurjehtija 
Ensimmäinen määränpää oli Rosalas
sa sijaitseva Leenan työkaverin kesä
huvila. Kiinnityttyämme laituriin noin 
kahden aikaan yöllä menimme vielä 
yösaunaan ja ehdimme ihailla aurin
gonnousunkin, ennen kuin kaaduim
me koko porukka rättiväsyneinä eri
tasoisiin sänkyihimme; Barbro "de 
luxe" =oikeat punkat patjoineen, R0de 
"economy" Orm = puropattavat patjat 
pohjalla ja Why "super economy" Not 
= sinkut purjehduskassien päällä. Jo 
ensimmäinen aamu antoi osviittaa tu
levasta lomarytmistämme. Nukuimme 
lähemmäs puoltapäivää, rauhallinen 

Barbro Ahvenanmaan vesillä 

lpet saapumassa Käringsundiln 

aamiainen ja kiireetön purjehtimaan 
lähtö. 

Rosalasta suuntasimme aurinkoises
sa ja mukavan tuulisessa kelissä kohti 
Borstötä. Ensikertalaisena olin hui
kaistunut Borstön kauniista sisääntu
losta, ja huolimatta myöhäisestä saa
pumisesta laituripaikat löytyivät mu
kavasti vierekkäin. Saarella asustava 
kissa tuli heti tupatarkastukselle ja 
kävi tutkimassajoka femman. Hyväk
syvä kehräys; /anding permitted. 

HSS:läiset Riina ja Aki olivat myös 
Borstössä matkalla Utöseen, ja he lai
nasivat grillinsä käyttöömme, joten 
Borstögummaniin tutustumisen jäl
keen nautimme grillimakkarat, -mais
sit ja -valkosipulit 

Helteisenä iltapäivänä starttasimme 
kohti Björkötä. Purjehdus alkoi lep
poisasti. Otin valokuvia maisemista, 
Barbrosta, WhyNotista jaolin tosi pol
lea femmapurjehtija moikkaillen vas
taantulevia veneitä. Sitten, aivan mi
nuuteissa, keli muuttuikin kovaksi my
räkäksi. Mieheni totesi, että vaihde
taan genoa fokkaan. Mikäs siinä. Ryö
min Rt;den keulaan etsimään kassien, 
pussien ja muun tavaran keskeltä fok
kaa. Enpä ollut moista vielä Rt;dessä 
nähnytkään. 

"Ei toi, se on ykkösgenoa." 
No, löytyihän se sieltä. 
"Tota mee tonne kannelle ja vaihda 

se." 
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Yritys hyvä kymmenen, mutta kun 
rouva ei ole mitään valokuvamallipi
tuutta ja vene heiluu ihan s-tanasti , 
eikä jalat ylety maston ympärille, niin 
yritä nyt sitten vaihtaa purjetta tai py
syä edes kannella. 

Osien vaihto. Siinä vaan pokkana 
ajoin femmaa myräkässäja tunsin itse
ni ihan oikeaksi purjehtijaksi. Hoksa
sin edes kysyä mieheltä, e ttä pitäisikö 
nyt pelottaa. Luojan suomaa tietämät
tömyyttä. 

Kännykät pirisevät: 
"Koitetaanko sisään, miten teillä 

menee?" 
Veneissä kun ei ole moottoreita ja 

Björkön sisääntuloränni on kapea ja 
tyyliä venda, venda, venda ... Barbro 
kärjessä lähestymme Björkötä, me vä
hän peesissä taka-alalla; kun e i oo oma 
vene niin katotaan miten noilla me
nee ... 

Barbro Lassenja Leenan Iuotsaama
oa sujahti sulavasti sisälle, me R~dellä 
perässä ja pian oli Why Notkin paikal
la. Rantauduttuamme lahden pohjuk
kaan joku tuli selittämään, että he siel
lä tuulta pitäessään olivat seuranneet, 
kun kauniit femmat ilman moottoreita 
lipuivat peräjälkeen lahteen tyyliin, 
ankkuri, purjeet alas, flip, fl ap. Se on 
s iinä. 

Sinä iltana tuli nautittua muutamat 
ylimääräiset rantautumissnapsit. Björ
kössä vierähtikin pari päivää tuulta pi
dellessä, uintiretkiä sisäjärvessä ja 
luontoretkiä mustikoidenja hillojen (!) 
kera. 

IPE·elämää 
Björköstäjatkoimme kohti Korpoströ
miä. Päästyämme illansuussa perille 
miehet häipyivät heti ruokailun jäl
keen saunaan ja me tytöt jäimme tis
kaamaan tiskejä. Siinä "kotiaskareit
temme" keskellä pysähtyi eräs ruotsa-
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Grillausta Borstössä. Vasemmalta 
Lasse, Putti, Kaaka, Leena ja Mima. 

lainen nuori herra ihailemaan femma
rivistöä ja kysyi: 

"Seglar ni ensam med de här båtar
na?" 

Ilmeisesti me tuimailmeiset tiskaajat 
muistutimme jotain feministiryhmää 
Garpin maailma -elokuvasta. 

Korpoströmissä tapahtui myös mie
histönvaihdos. Why Notin Mima lähti 
töihin ja arkeologi-Ciaude tuli ti lalle. 
Why Not ristittiin IPE-veneeksi (Iloista 
PoikamiesEiämää). Kaaka ja Claude 
lausuivatkin joka aamu herätessään, 
että taas Äiti-Jumala on paljastanut 
kauniit kasvonsa suosikkipojilleen. Ja 
aurinko paistoi. 

Laittomuuksia 
Seuraava kohde oli Lukio saari 
Berghamnin vieressä. Perinteiset ran
tautumissnapsit ja luontoretki. Sieltä 
jatkoimme kohti Seglingeä Ahvenan
maalle. Kihdin selän ylitys pohjois
puolelta sujui ongelmitta, ja Seglingen 
satama oli viehättävä. Roska-Roope, 
mukava omistajapariskunta plus kau
niin kävelymatkan päässä oleva kaup
pa tekivät satamasta oivan ensirantau
tumisen Ahvenanmaalle. 

Seuraavana päivänä matkamme jat
kui Östra Simskälaan. Jylhän kaunis 
lahden poukama ja vain me kolme 
femmaa. 

Saggön saari Pohjois-Ahvenan
maalla oli seuraava etappimme. Koko 

loman meitä hemmotel
lut aurinkoinen ilma äityi 
oikein kunnon helteisek
si pläkäksi matkalla Sag
göhön. Melomallakin 
pääsee perille, sporttia, 
sporttia. 

Siellä tapahtui myös 
matkamme laiton osuus. 
Luontoretkellä murtau
duimme korkeaan tor
niin, josta olikin hui
kaisevat näkymät massii
visten kallioiden yli me
relle. Tåmä ei vielä riittä-

Lukio saarella. 
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nyt, vaan illalla te imme nuotion kai
liolle metsäpalovaroituksesta huoli
matta. Voi helkkari. Ei ruoka maistu
nut ollessani täysin vakuuttunut, että 
Åländsk polis tulee ja vie meidät van
kilaan. 

Näin ei onneksi käynyt ja pääsimme 
jatkamaan matkaa. Viimeinen Ahve
nanmaan satama oli Käringsund. Tan
kattuamme itsemme ja pilssit kylmällä 
valkoviinillä olimme valmiina Ahve
nanmeren ylitykseen. Furusund, här 
kommer vi! 

Vilka vackra båtar 
Ruotsin puolella oli veneitä paljon 
enemmän sekä merellä että satamissa. 
Ruotsalaiset kehuivat kovasti venei
tämme ja Sandharnnin regattaan sateli 
onnentoivotuksia. 

Parin Furusundissa vietetyn päivän 
Ua minigolf-tumauksen) jälkeen läh
dimme kohti Sandhamnia tarkoitukse
na viettää viimeinen yö jossain luon
nonsatamassa. Löysimmekin aivan 
upean paikan nimeltä He lsingholmar
na. Vietimme ilta-päivän hyppimällä 
kallioilta erilaisia pellehyppyjä ja 
"Ipet" ihailivat ruotsalaista luonnon
kauneutta ... 

Idyllinen ilta-päivä muuttui epätoi
voiseksi pitävän ankkuripaikan etsimi
seksi saaristolautan peräaaltojen vis
kattua veneet lähes kalliolle. Kaikilta 
muilta se onnistuikin, mutta R~den 
ankkuri ei saanut otetta sileästä kal
liopohjasta, ja me jouduimme lähte
mään kohti Sandharnnia. 

Tåysikuu ja myrskylyhty valonam
me saavuimme perille puolen yön jäl
keen. Ajettuamme Sandhamnin edus
talla pari kertaa edestakaisin etsies
sämme laituripaikkaa kuulimme huu
don: 

"Hejfemman, hit, hit!" 
Ystävällinen "Ruotsin Janne" se 

siellä huuteli ja R~de oli nopesti ruot
salaisten femmapurjehtijoiden avus
tuksella kiinni laiturissa ja me Alman 
pubin jonossa. 

Tack och på återseende 
Seuraavana aamuna odottaessamme 
Tukholman !auttaa näin, kun kaksi 
femmaa, miehistöillä Väinämöisen la
kit päässään, lipui Sandhamniin kirk
kaassa auringonpaisteessa.. Haikein 
mielin katsoin Barbron ja Why Notin 
saapumista satamaan. KIITOS lomas
ta Claude, Lasse, Leena, Kaaka, 
Mima, Putti. 

"Otetaanko snapsit? No niin, hyvälle 
purjehdukselle." 



Hem och Hamn 1997 
Puuvenenäyttely Helsingissä 14.-15.6.1997 

Melkei n tismalleen vuosi sitten kir
joittel in tämän saman iulkaisun 

palstoille tärkeää tiedotetta Helsingissä 
tulevan kesäkuun alussa järjestettävästä 
puuvenenäyttelystä Helsingfors Segel
sällskap r.f:n satamassa Helsingin Lius
kasaaressa. Tuossa vaiheessa elimme 
järjestel ytoimikunnassa kii hkeitä käy
tännön järjestelyjen vaihetta tärkeimpä
nä tavoitteenamme varmistaa 50 (varo
vainen järjestelytoimikunnan jäsen) -
100 (optimisti sta realismia edustava jär
jestelytoimikunnan jäsen) veneen ko
koontuminen tiettynä upeana kesäkuun 
viikonloppuna puuvenetapahtumaan. 
Tåmän lehden kutsu oli yksi monista, 
mutta ne kaikki yhdessä saivat 38 HSS:n 
omassa rekisterissä olevan puuveneen 
lisäksi 53 muissa satamissa kiinnittyvää 
puuvenettä noudattamaan kutsua. Kaik
kiaan HSS:n satamassa oli siten kiinnit
tyneen ä 91 puuvenettä ja jollasli pillä 
kahdeksan erilaista puujollaa - näytte
lyn tärkeä ydin saatiin siis kokoon. 

Juliste HSS:n puuveneistä alkupe· 
räinen tavoite 

Jo vuoden 1996 toukokuussa heräsi 
kahden puuveneilijän yömyöhäisen het
ken ajatustenlennon tuloksena ajatus 
HSS:n erilaisten puuveneiden kuvaami
se~ta j~ ju listeen tai julistesarjan jul
katsemtsesta. Tåmän ajatuksen edelleen 
kehi ttelyä varten kokoontui kuuden hen
ki lön poppoo vielä ennen veneilykautta. 
~åssä n~uv~np_id~ssa todettiin, että ju
liste yksm et otkem sytytä (puuvenepo
rukkaa) - lopputuloksena muutaman 
tunnin session jälkeen olimme päättä
neen ryhtyä järjestelyihin puuvenenäyt
telyn pystyuämi seks i omaan koti sata
maa~me- HEM och HAMN oli jo al
kua ptdemmällä. 

Syksyn ja talven aikana HSS:n hi sto
rian, puuvenekulttuurin, veneenraken
nustaidonja kaiken muun aiheeseen liit 
tyvän näyllelyn tervantuoksuinen s isiiltö 
tarkentui . Suunnitelmat HSS:n it iivajan 
ja sen vieressä sijaitsevien laitureiden 
muodostamasta kokonaisuudesta eteni
viit ~aul~dilla: . Kolme n julisteen s:uja 
valm tstuJ huhttkuu ssa. valoku vaniiylle
l y~l ~~llokuvat toukokuussa. Kiiytiinnön 
totmttn piiiistiiessii ei eniiii voit u kuin 
toivoa säiinha lt ijan suos iota ja suu11a 
yleisöryntiiystii! Suuri huolen:iihc aivan 
viimehetkiin oli niiyllclyyn lopulta saa
puvien veneiden lukumiiiirii. Puuveneili 
jöille kesiikuun toinen viikon loppu on 
kov in aikainen ajankohta -- :nci lle soitcl
ti_i_nkin vielii ensimmiiisen niiyllel ypiii
van aamuna, ellii nyt on Iaskeiiu veteen 

juuri tämä meidän A-vene Alieli ja jos 
kaikki menee hyvin tulemme näyue
lyyn. Alien tu li ja voitti yleisöäänetyk
sessä näyuelyn kauneimman puuveneen 
tillelin. 

Upea puuveneviikonloppu lopputu
loksena 

lt iivajan valokuva-, lokikirja-. puoli
malli-, pullolaiva- ja venerekvisiit
taniiyllel yyn tutustui ylliill iiviin suureksi 
paisunut yleisö. Myös venepuuseppien 
työskentely heriitti kiinnostusta ja he sai
vattyönsii lomassa es itcllii työv;tihei taan 
innokkaille kyselijöille. Myimme noin 
1 JOO lippua. jonka lisiiksijol-.ainenniiyt
telyyn osallistunut ve ne sai tietyn miiii
riin kulkulippuja. Plllje- ja moollnrin:
nect sckii puujollat saivat yleisön vi ipy
miiiin laiture illa pidcmpiiiinl-.in. Osa ve
neiden omistajista antoi ykisölle mah
dollisuudentutustua venee isiinmyös lii
hcmmin. Muutoin veneissii vit:tcll iin 
viil-.onloppua olei IIen ja ilmasta ja cviii~
tii nautiskellen. Moni oli ail-.onut vain 
tuoda venecnsii niiyllelyyn. multa jiiil-.in 
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jopa koko viikonlopuksi nauttimaan tun
nelmasta. 

Kuten tapana on . myös HEM och 
HAMN:in aikana työskenreli raati. jon
ka jäseninä olivat Puuvene- lehden pää
toimillaja Yrjö Klippi. venesuunnitteli
ja Hans Groop ja Puuveneveistiijien pu
heenjohtaja Mikael Holmström. Raa
din työskentel yn tuloksena valittiin 
niiyltelyn kauneimmaksi veneeksi 5 mR 
s/y Ghiw. Kauneimman moouoriveneen 
tittelin sai upeasti kunnostett u Alg01h ja 
sympaatt isimman veneen tilielin Tel van 
pieni mooltorivene. Riva-moottorivene 
1i-iro11e sai kunniamaininnan. 

Yaikl-.a kt:sii ll)Y~ ei tuokaan muka
naan samanlai sta HEM och HAMNia. ei 
meidiin tarvitse eliiii tiit iikiiiin 'uo11a il 
man tl'rvan tuoksua. HS S: n puuvenetoi
mtl-.unta \ astaa Yene-B;~t ·q~ messuilla 
Hels1ngfors Segelsiill skap r.f:n osa~ton 
rakc'ntami sc'sta j;: koko HS S: n toimin
nan csillcl) ~t ii - HEM och HAM on 
sii~ aiiht iivillii Helsingin möstikesl-.lik
~L'ssa 6.- l.'i.2. 1YYX. 

Leena Romppainen HSS r.f. puu
' c:nL'toimiJ.. 'lllllan puheenjohtaja 
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Kuvissa n1eri, taivas ja purjeet 
Jorma Rautapää 

Työhuoneen i sei~ät ovat täynnä pL~J.·
jeveneiden kuv1a. Kollegat ovat nii

hin tottuneet, mutta satunnaiset kävijät 
ihastelevat kuvia. He eivät aina usko, 
että olen ne itse ottanut ja tehnyt. 

Kokoelmissani on omi a mustavalkoi
sia kuvia ja dioj a yli 500 purjeveneestä 
ja laivasta. Veneet ovat pääasiassa pui 
sia, vanhoja ja historiallisesti arvokkai ta 
luokka veneitä, saaristoristei 1 ijöitä, mat
kaveneitä ja purjelaivoja. Kuvia on käy
tetty kirjoissa, mainoksissa ja !ehdi sä. 
Muutamia näyttelyitäkin olen järjestä
nyt. 

Kiinnostuin valokuvauksesta kauan 
sitten. Järvenpään Yhteiskoulussa oli 
kuvaamisesta innostuneita kavereita ja 
koulussa luettii n LIFE-Iehteä ja ana
lysoitiin sen reportaasikuvia. Rahat ei
vät oikein riittäneet edes filmi in , mutta 
kun Edvin Laine filmasi Tuntematonta 
Sotilasta Hyrylässä, pääsivät kaverit ke
säksi fi lmaustöi hin ja evak uoivat luon
taisetuna melkoisesti filmiä. Sitä riitti 
meille muutamaksi vuodeksi. Huomasin 
varhain, että kunnoll isia kuvia saa vain 
kun itse ottaa ne, kehittää negatiivi t ja 
suurent aa kuvat; kouluajoista lähtien 
olen tehnyt itse kuvat alusta loppuun. 

(., 
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Veneiden kuvaamisen aloi tin 70-lu
vull a. Otin silloin tällöin kuvia purjeve
neistä sattumanvaraisesti ilman selvää 
tavoitetta. Vasta 80-lu vulla oivalsin, et
tei Suomessa kukaan systemaatti sesti 
kuvaa veneitä eikä purjehdusta yleensä
kään. Kokosin tietoja vanhoista veneistä 
ja aloi n järjestelmäll isesti etsiä ja kuvata 
niitä. Harmittaa, etten ymmärtänyt aloit
taa aikaisemmin , sill ä monet 70-luvulla 
nähdyt vanhat veneet ovat nyt kadon
neet. Samalla tuli selvitetyksi paljonko 
meillä vielä on jäljellä vuosisadan alun 
veneitä. Aloin käydä Suomessa ja Ruot
sissa ki lpailuissaja näyttelyissä, kuvasi n 
saaristoristeilijöitä, R-veneitä, matkave
neitä ja purjelaivoja. Vanhat moottorive
neet olen laiminlyönyt, mutta niiden ku
vaaminen on jo alkanut. 

Naja kesällä 1997 tuulta odottamassa. Kuvan kiintopiste on keulagasti , josta kat
se lähtee liikkeelle ja kiertää kuvan. 

Bekenit Cowesissa 
Kolmen suku polven ajan on Bekenin 
suku kuvannut veneitä ja laivoja Englan
nin etelärannikolla Wight-saaren vesil lä. 
Apteekkari Edward Beken ei aavi ta
nut muutettuaan Canterburystä Cowesin 
kaupunkiin Wight-saarelle 1888, että sa
mal la hän ratkai i ainakin ko lmen seu
raavan sukupol ven ammatinvali nnan. 
Bekenin nimi liittyy oleellisesti purjeh-

duksen suuruuden aikaan viime vuosisa
dan lopulta meidän päiviimme saakka. 
Heidän valokuvansa veneistä, purjeh
duskilpailuista ja kuninkaalli sista alu -
tensa ruorissa ovat uskomaton yhdistel
mä dokumentointia, kulttuurihistoriaaja 
taidetta. 

Edwardin poika Fra nk ( 1880-1970) 
opiskeli myös apteekkariksi, mutta seu
rasi jo pikkupoikana purjehduskilpai luja 
Solentin sahne~ a. Frank kiinnostui va
loku va uksesta, ja kemikaalien käsitte-

Kuva pilvistä vai veneestä? Restauroitu Naja kesän 1997 tyvenessä. Keltasuoda
tin tummentaa taivaan ja korostaa viuhkamaista harsopilveä. Katse poimii ensin 
Najan kuvan keskeltä, nousee sitten pilveen ja kulkee pitkin purjeiden kuvajaista 
kuvan alareunaan. Värikuvana tämä on laimea. 
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lyyn tottuneena rakensi itselleen labora
torion. Mikä oli i ollut luonnollisempaa 
kuin veneiden ja laivojen kuvaaminen 
kotiympäristössä. Frankin poika Keith 
kasvoi kuvauksen ja purjehduksen maa
ilmaan ja on tehnyt töitä isänsä työtove
rina. ykyisin hänen poikansa, Ken
neth Beken, jatkaa työskentelyä Cowe
sissa. 

Bekenien vanhat kuvat ovat alusten 
muotokuvia, tarkkaan sommiteltuja ja 
tasapainoisia. Vuosisadan alun vedokset 
ovat yleensä loiv ia. joskus epäteräv iä 
mutta tunnelmaltaan ylittämättömiä. 
Frank Beken ihastui kuvien sepiavär
jäykseen ja ruskea sävytysonosa heidän 
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t yyliil~in. Kaikk i kuvat ovat k la~~i~esti 
sommitcltuja. se l kci t ~i. 1-kidän kuvau~
tapansa on nii n ~aman l ai ncn . ett ii kuv i ~
sa on yhtei nen signee rau~. "Bekcn or 
Co\\es·· . r\ykyiset Kenncthin viirikuvat 
ehk ii ovat dramaaui~cmpi a - veneet kul 
kevat laita vede~~ii köldän nä) ll~ien. 
spinnu lent iiU taivaalletai Ie\ iäii mereen. 
En~immiiisct kamerat olivat hankalia 

käyuäii. la!> inegatiivit ladauiin kaseuei
hin. sulkimessa oli vain ybi nopeu s ja 
valovoimaa v~ihän. 

Frank kyll iistyi tehtaan tekemiin lait
tei ~een ja rakensi itse kuuluisan puuka
meransa. "Mk J:n··. Kuvan ouaminen 
vi i:-; ikiloisella kameralla keikkuvassa 
veneessä seisten vaati kokemusta ja on
nea. muua kertaakaan ei kukaan joutu
nut uimasille. Frank laukaisi kameran 
puraisemalla suussa p idell iiv~iä kumilet
kun päässä olevaa palloa. Kädet vapau
Iuivat näin kameran pitelemiseen. Ka
merat vaihtuivat sodan jälkeen Rollei
flexiin ja siuen Hasselbladiin . multa ki 
nokokoa he eivät ole käyttäneet. 

Kävin kerran Cowesissa ja myös Be
kenin liikkeessä. Finna on edelleen sa
massa talos a. jonka Edward osti 1888. 
Vanhahko rouva hoit i myymälää ja etsi 
nopeasti asiakkaille diat heidän veneis
tään. Vali tettavasti molemmat Bekenit 
olivat kuvausmatkall a. enkä voinut 
haastatella heitä. mutta rouva pyysi tule
maan loppuvi ikoll a takaisin. Sii tä ei kui
tenkaan tullut mitään, si llä minun piti 
jatkaa matkaa. 

Myymälä oli täynnä kuvia. ki tjoja. ju
listeita ja mappeja täynnä alkuperäisi ä 
arkistovedoksia. Laboratoriota ja kuva
ark istoa ei tietenkään päässyt näkemään 
kun isäntäväki oli poissa. egatiivejä on 
yli 200.000 ja arkisto kattaa purjehduk
sen suuruuden ajan 1800-luvun lopusta 
meidän päiviimme. Puolet negatiiveistä 
on vanhoj a ennen II maailmansotaa otet
tuja lasilevyjä, puolet uudempia musta
valkoisia ja dioja. Vastaavaa kokoelmaa 
ei ole missään muualla- paitsi Ameri
kassa ! 

Vägspel Kruunuvuorenselällä elokuussa 1990. Keskipäivän_ aurinko paist_a~ har
sopilven takaa purjeiden läpi. Ilman erikoisest~ valaist~~- ~PI_~n~~ kuva ol1s1 
tavanomainen. Genua ei ole hyvin mutta se to1saalta hsaa savyJa kuvan keskelle. 
Miehistö ottaa kilpailun rennosti ; yksi !epäilee kädet pään päällä ja kolme seisoo 
luontevasti. Runko näkyy vain silhuettina eikä se kaipaakaan yksityiskohtia. 

Rosenfeldit New Yorkissa 
yli miljoona kuvaa - kauaa Amerikan 
purjehdushistorian tärkeimmät tapahtu
mat viime vuosisadan lopusta lähtien. 

Samaan aikaan kun Frank Beken aloill i Arkisto on nyt Mystic Seaport-museos-
kuvaamisen Cowesin vesil lä toinen Ie- sa Connecricutissa ja Stanley asuu osan 
gendaarinen merikuvaaja, Morris Ro- vuodesta Roomassa. 
senfeld ( 1885-1968), pääsi töihin valo- Ro enfeld in kuvi sa on enemmän dra-
kuvaamoon New Yorkin Viidennellä matii kkaaja kontrast ia kuin Beken in ku-
Avenuella. Hän opiskeli tai teita ja eri- vissa; tai vasj::~ meri ovat tummat, tJUrjeet 
koistut muotokuviin , mainoksi in ja teot- ja pilvet valkeita. Rosenfeld it saavat ku-
lisuu skuvaukseen. Me muistamme Mor- viinsa samaa voimaa ja sävyjä kuin An-
risin ja hänen 1913 syntyneen poikansa sel Adams vaikuttaviin Kall iovuorten ja 
Stanleyn kuitenkin nimenomaan meri - lännen maisemakuviin. Rosenfe ldit 
kuvaajina. Morris on sanonut, ettei hän vaihtoivat 20-luvulla vanhat !aineensa 
laiminlyönyt yhtäkään merkitt ävää re- lehtikuvaajien suosimiin 12x 18 cm:n 
gattaa New Yorkin vesillä vuosisadan Speed Graphic-kameroihin, joissa oli 
vaihteen jälkeen. Heidän kokoelmansa- hyvät objektiivit ja nopeat sulkimet. 

Kuutoset Silene, Raili ja Elinore Kotkan vesillä loppukesällä 1992. Kuvassa on 
hyvä rytmi ja perspektiivi antaa syvyyttä. Valo tulee kevyen harsopilven läpi mut
ta kontrastia on silti riittävästi. 
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Morris ei koskaan luopunut suurista ne 
gatiiveista, vaikka Stanley si irtyi 40-lu 
vulla 35 mm:n kokoon. 

Rosenfeldit ovat korostaneet sitä, eu; 
kuva tehdään vasta pimiössä. He paran 
sivat suurennoksia lisäämällä kuvii1 
dramaattiset pil vet ja tumman taivaan 
Studiossa oli sarja erihintai sia taivasku 
via, joista asiakas voi valita sopivan. 

Maailmalla on nykyisin monta hyvä 
merikuvaajaa ja monet parhaista Rans 
kassa. Kuvien käyuäjinä ranskalaise 
venelehdet ovat aivan eri luokkaa kui 
muur eurooppalaiset tai amerik kalaise· 
Italiassa on myös pari laadukasta vene 
lehteä. Korkeatasoinen lehti tarvitse 
taitav ia kuvaajia ja sellaisia ovat esime1 
kiksi ranskalaiset Philip Plisson , Chri! 
tian Fevrier, Jo Gauthier, Franc 
Pace ja Carlo Borlenghi sekä Ric 
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Täysin valkoinen spinnu, ei siitä saa kuvaa ! Väärin - tässä
kin on kolmiulotteinen kuva Naturalin spinnusta. Katsokaa 
kuvaa, yhtäkkiä spinnu ponnahtaa ulos kuvan pinnasta. Va
laistuksen erot ovat pienet mutta ne riittävät pyöristämään 
purjeen. Spinnun valaistunut alaliikki on tärkeä. Vene on so
pivasti katsojaan päin kallellaan. 

Kahdeksikot Amorita ja Katrina tiukassa kisassa Rlddar
fjärdenillä. Kuvana hyvä, mutta asiantuntijat arvostelisivat 
purjeiden säätöjä ja venyneitä takaliikkejä. 

Tomlinson Englannissa. Pli sson, heistä 
ehkä nimekkäin , on enemmänkin mai
noskuvaaja ja sen arvaa hänen kuviaan 
katsellessa. Voimakkaat värit, mahta
vasti lentävä vesi ja detalj it ovat hänelle 
ominaisia. Hän aloitti muissa ammateis
sa, mutta siirtyi 1972 va lokuvaajaksi ja 
on 80-luvun alusta asunut Bretagnessa 
Trinitesur Merissä. Hänen voimakkaita 
merimaisemiaan näkee kaikkialla poste
ri kaupoissa. Kävin kerran Jo Gauthierin 
lii kkeessä Saint Malossaja tapasin hänet 
kuviensa keskell ä. Kerroin tuntevani hä
nen nimensä venelehtien kuvista ja hän 
elvästi yllättyi ja hämmentyi. Juttelim

me kuvaamisesta- hän huonolla englan
nilla, minä vielä huonommall a ranskalla 
- ja hän valitteli ettei ehdi tarpeeksi ku
vata merta ja purjeita. Leipä tulee häi
den, ristiäi~ten ja hautajaisten kuvaami
sesta. Kuitenkin hän on paljon kuvannut 
Bretagnen vanhoja pUJjealuksia. Kuvat 
ovat raul.allisiaja kauniita Bekenin tyy
liin. 

Omat kuvat 
Havaintoja veneiden kuvaamisesta kesti 
muutamia vuosia, ennenkuin sain purje
veneiden kuvat sellaisiksi kuin halusin. 
Veneiden kuvaami nen on tekni sesti vai
keaa: sininen taivas, valkoiset pi lvet ja 
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purjeet, tumma meri tekevät negatiiveis
tä helposti jyrkkiä ja vaikeita vedostaa. 
Kokeilemalla on löytynyt sopiva valo
tusasteikko - mittaan valon etukäteen 
käsimittarilla merestä sekä taivaalta ja 
niiden keskivaihell a yleensä on oikea 
valotus. Kun Kodakin TMAX lOO:n yli
valottaa 2-kertaisesti ja alikehittää D-76 
kehitteellä saa kauniita, sävykkäitä ne
goja. Kevyt keltasuodatin tuo taivaan ja 
pil vet sopivasti esille ja sameall a ilmall a 
oranssisuodatin lisää kontrastia. 

Paras kuvaussää on harsopilvinen päi
vä - silloin valo on tasaisempaa kuin 
suorassa auringonpaisteessa ja purjei
den muoto tulee parhaiten esi lle. Musta
valkoiset kuvat otan Leicalla. Bensow 
aloitti Olympus OM· 1 :n markkinoinnin 
70-luvun puolivälissä ja järjesti arvon
nan. Valokuvalii kkeissä oli lomakkeita, 
joissa kysyttiin onko Olympus hyvä ka
mera, haluaisinko omistaa sellaisen ym 
järkevää. Vastailin "kyll ä", pudotin lo
makkeen laatikkoon ja unohdin asian. 
Myöhemmin eräs tuttava onnitteli mi
nuaja tosiaan, olin voittanut arvonnassa 
kameran! Vaihdoin voittamani Olym
puksen Bensowi lla rahaksi ja samana 
päivänä ostinison Roobertinkadun diva
ri sta vanhan Leica M2:n ja 50 mm:n 
Summicronin. Käytän edelleen samaa 
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runkoa ja objektiivia. Huolto ja sulki
men säätö kerran vuodessa on pitänyt 
sen loistokunnossa. Myöhemmin hank.in 
35 mm:n Summaron-laajakulman ja 135 
mm:n Summicron-telen. 

Pidän Leican etsimestäja yksinkertai
sesta, tarkasta etäi syysmittari sta. Kohde 
näkyy etsimessä oikean kokoisena, kuin 
katsoisi ikkunasta. Tarkentaminen on 
nopeaa ja varmempaa kuin autofokuk
sella. Objektiivin vaihto käy vikkelästi 
mutta uuden fi lmin saaminen kameraan 
vaatii keikkuvassa veneessä akrobatiaa. 
Kertaakaan en ole pudottanut objektii
vejä, kasetteja tai kameran takakantta 
mereen. Leican 50 mm:n Summicron on 
luultavasti paras koskaan valmistettu 
objektiivi. Se piirtää uskomattoman hy
vin, mutta mikä tärkeintä, sävyjen ero
tu kyky on hyvä. Laajakulma Summa- . 
ron on myös todell a hyvä. Teleobjektii
via en ole oppinut käyttämään. Parempi 
on päästä niin lähelle alusta, että se täyt
tää kuvaruudun, mutta aina se ei onnistu. 
En osaa Plissonin tapaan ottaa kuvia pei
litelellä satojen metrien päästä ja poimia 
veneiden rykelmistä värikkäitä detalje
ja. Kauniitaja rumia veneitä. Jotkut väit
tävät, ettei rumia veneitä olekaan, mutta 
rohkenen olla toi sta mielt ä. Helpoimmin 
saa kaunii ta kuvia saaristoristeilijöistä, 



R-vcnci~t i i. ruotsalaisista valööri vcnci!>
tii. n~. amerikkalai sista ~ck ii nykyajan 
rnaxci~ta . iissii veneen ja purjciden 
~u htect tiiytt iiviit vanhat antiikin har
monian vaatimukset ja kuvaan !>aa hel 
po~ti !-.i l m~i~i micllyttiivi ii li njojen ja pin
tojen yhdi~telmiii. Tarvitaan Beken in tai 
Ro~en fcldin kaltainen taikuri loihtimaan 
k.aunis kuva veneestii.jos!>a on pieni pur
Jeala ja ruma runk.o. Sen' uok~i maino!>
k.uvissa harvoin niiytetiiiin moderni vene 
k.okonaisuude!>saan - eihiin kukaan ha
lua ostaa rumaa tai k.ömpelöä venettä. 

Sekä Bekenit että Rosenfelclit ovat sa
noneet. että jokaisella aluk-.ella on oma 
luonteen mukainen kuvakulma. mi~sii se 
näyttää parhaimmalta. Yntyk.sen Ja 
erehdyksen kautta oppii näkemiiän, 
kuinka alu~ pitiiisi kuvata. Yleensä ve
neen pitäisi k.ulkea kohti k.atsojaa 30-XO 
asteen kulmassa. Takaapäin ei kannata 
ottaa kuvaa koko veneestii ja suoraan 
sivulta kuvattuna se voi näyttää liian vai
su lia. Valo pitäisi saada kulkemaan pit
kin purjeita. silloin niiden muoto tulee 
parhaiten esille. Vastavalossa yksityis
kohdat tahtovat kadota, mutta joskus 
vastavalokuva voi näyttää todella hyväl
tä. Myötävalossa kuvasta helposti tulee 
lattea. 

Suuria purjelaivoja pitäisi päästä ku
vaamaan hieman merenpintaa korkeam
malta , ettei runko näytä kuvissa lii an 
suurelta. Bekenit ovat sanoneet eriiäksi 
periaatteeksen sen, että veneen omi a 
mittasuhteita tulee kunnioittaa. Siksi he 
ovat mieluiten ottaneet kuvan normaa
liobjektiivill a kauempaa eikä laajakul
malla,joka voi vääristää perspektiivinja 
veneen suhteet. Itselleni sopi i parhaiten 
50 mm:n Summicron. 

Väristä en ole kovin innostunut. Di aan 
ei pysty samall a tavalla vaikuttamaan 
kuin mustavalkoiseen paperikuvaan. 
Lehdet kuitenkin haluavat värikuvia ja 
ihmiset katsovat dioja mielellään joten 
niitä pitää ottaa. Käytän värikuvaukses
sa Nikonin F70 runkoa ja 35-70 mm:n 
zoomia. Nykyiset rungot ja objekti ivit 
ovat täynnäautomatiikkaaja moottorei
ta, mutt a olen tarv innut vain himmenti
men esi vai intaa ja automaatti sta valot us
ta. Autofokusta en käytä, sillä se voi 
mitata matkan väärin. Nikonin objektii
vissä on ns. elektroninen etäisyyden mit
taus ja se toimii tarkasti ja nopeasti kä
sisäädöll ä. Monipistemittauksella el ia 
valottuu useimmiten hyvin, mutta han
kalissa valaistuksissa sekin erehtyy. 
Automat iikkaan on kuitenkin pakko 
luottaa kun vene lähestyy vauhdill a ja 
pitää ottaa sekä mustava lkoinen kuva 
että elia. Siinä ei ehdi mittaillaja säädellä 
valotusta, hyvä kun saa kolme ruutua 
valotetuksi. Fujin Veiv ian ja Sensian vä
rit sopivat veneiden kuvaukseen hyvin . 

Monta tapaa katsoa kuvaa antiikin 
ajoista saakka on tiedetty, että kuvassa 
pitää olla kiinnepiste, josta katse lähtee 

Albert Anderssonin piirtämä, 1904 rakennettu Svanehvit purjehtii etelään Möjan 
länsipuolella. Valo pyöristää mukavasti purjeet. Valkoinen kansi valaisee ison
purjeen alaliikkiin. Kuva olisi hyvä ilman mesaaniakin, mutta se siirtää kuvan 
painopistettä sopivasti vasemmalle. Tumma parras antaa hyvin erottuvalle val
koiselle rungolle menevän muodon. 

liikkeelle. Jos kuvasta puuttuu punctum, 
ei katsoja saa siitä otetta eikä kuva kiin
nosta. Etukäteen ei voi sanoa, mistä 
punctum muodostuu, sen näkee vasta 
kuvaa tehdessä. Mustavalko inen kuva 
syntyy vasta pimiös ä suurennuskoneen 
alla ja kehitteessä. Sen voi rajata, osia 
voi vaimentaa tai korostaa tarpeen mu
kaan. tehdä sii tä Ioi van tai jyrkän. tum
man tai vaalean. 

Veneen omistaja ei aina ole samaa 
mieltä kuvan onnistumisesta kanssani. 
Kaikki eivät pidä voimakassävyisistä 
kuv ista, he haluavat nähdä kaikki ve
neen yksityiskohdat. Monet katsovat 
oman veneen kuvaa teknise ti - purjei
den säädöt voivat oll a pielessä, alaliikki 
liian kireä tai löysä, vene kulkee keu lal
Iaan tai perällään tai se kallistuu väärällä 
tavall a. Tavallinen katsoja ei huomaa täl
laisia yksityiskohti a, hän katsoo kuvaa 
kokonaisuutena. Kuvistani on joskus sa
nottu, ettei nii ssä tapahdu mitään. Ei 
nii ssä tarvitsekaan tapahtua mitään, ne 
ovat veneen muotokuvia. Rosenfeldien 
eraassa kuuluisimmas a kuvassa, 
"Fiying Spinnakers", ei oikeastaan ta
pahdu mitään, siinä on vain meri , taivas 
ja kaksi purjetta. Silti se on eräs par
haimmista purjehduskuvista. 

Miksi kuvaan purjealuksia? 
Kysymykseen on vaikea vastata. Luulta
vasti siksi, että niistä saa kauniita ku via, 
joita on ilo katsella. Samantekevää mitä 
kuva esittää, jos se on hyvä. Ihmi set, 
joilla ei ole omakohtaista yhteyttä purje
veneisiin ovat halunneet niiden kuvia 
siksi, että ne mie llyttävät. Dokumen
toinnin tarve on myös hyvä syy. Suo
messa ei ilmeisesti ole toista vastaavaa 
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kokoe lmaa vielä purjehtivista vanhoi . ta 
veneistä. Kuvaaminen on eräänlaista ve
neiden bongaamista- mitä van hemman 
ja merkitt ävämmän veneen saa saaliiksi, 
sitä enemmän voi itselleen antaa pisteitä. 
Ja sitten tärkein syy- sitä parasta kuvaa 
ei vielä ole kukaan ottanut ! 

Veneluokka Kuvaitujen veneiden määrä 
1800-luvun veneet 3 
Universal Rule (amerikkalaiset) 9 
J-luokka 1 
12 mR 2 
10 mR 7 
9 mR 9 
8 mR 30 
6 mR 39 
5,5 m 19 
lnt 5 12 
Nordisk 6 m, Nordisk 5 2 
Louhi,Viking,Hai,A,Weekend,F 74 
Saaristoristeilijät; 120m2 1 
95m2 7 
75m2 
55-22m2 
Ö10-6, Utö, Gullkronakr. , 
Bottenvikskr. 16 
Matkaveneet 
Purjelaivat 
Moottoriveneet 12 
Yhteensä 526 

Valokuvauskilpailu 
Magazine järjestää suuren 
valokuvakilpailun lukijoilleen. 

Katso seuraavalta sivulta. 
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Suuri 
valokuvauskilpailu 

Magazinen 
lukijoille 

Kilpailukuvien aiheena 
on klassiset purjeve
neet. Kilpailusarjoja on 
yksi ja kilpailu on avoin
na kaikille Magazinen 
lukijoille. Kuvat voivat 
olla joko paperi- tai dia
kuvia, värillisiä tai mus
tavalkoisia. Voit osallis
tua enintään viidellä ku
valla, jotka voivat muo
dostaa myös kuvasar
jan. Aiheen käsittely on 
vapaa, mutta kuvien ar
vostelussa painotetaan 
taiteell isia ja perinteellisiä arvo
ja. Parhaat kuvat julkaistaan 
1999 Magazinessa. 

Kilpailukuvien viimeinen jättö
päivä on 15. lokakuuta 1998. 

Kilpailulautakunnan muodosta
vat Kimmo Kienanen puheen
johtajana ja jäseninä Jorma Rau
ta pää, Hannu Krohn ja Mima Löf
ström. 

Kilpailun pääpalkinto
na on kamera Canon 
Prima AS-1. Kaksi seu
raavaa saa kunniamai
ninnan mallasohran 
kera. 

Canon Prima AS-1 on 
automaattinen veden
alaiseen kuvaukseen 
soveltuva kamera. Sii
nä on yhdysrakentei
nen automaattisalama, 
joka toimii myös ve-
denalaisessa kuvauk
sessa. Kamera on va

rustettu automaattitarkennuk
sella ja itselaukaisimella. 

Palkinno arvo 1230 markkaa, ja 
sen on lahjoittanut kilpailuun 
Canon Oy. 

PL 235, KALEVANKATU 52 
00181 HELSINKI 

SP SYSTEMS EPOKSIT 
HEXCEL LUJITTEET 
BTR KUMILAAKERIT 
FILLITE MIKROPALLOT PUHELIN (09) 607 083 

TELEFAX (09) 608 072 

Jällcenmyyjät: 
SeppUlän Venetarvike, 49480 Summa, puh. 05-355 7 155 
Terpol Oy. Vähäheikkiläntie 55, 208 10 Turku, puh. 02-2351 333 
Oy C. J. Hartman Ab. Tervahovintie 9. 67 100 Kokkola. puh. 06-827 1111 

38 MAGAZINE 





Kuutoset Hangossa 

K uutasten kesän kohokohtaa vie
tettiin jälleen Hangon vesillä -

tällä kertaa oikein pitkällä kaavalla, 
kun regatanjälkeenjatkettiin epäviral
listen PM-purjehdusten merkeissä 
maanantainaja tiistaina. Tarkalleen ot
taen kaksi regattaa oli yhdistetty siten, 
että lauantain ja sunnuntain lähdöt las
kettiin kaksiin lopputuloksiin mukaan 
ja Hangon Regatan normaalien ~ol- _ 
men lähdön lisäksi purjehdittiin kaksi 
lähtöä per päivä maanantainaja tiistai
na. Eli uupumuksen kasvaessa rasitus
ta vain lisättiin ... 

Timat olivat mitä mahtavirnmat ja 
yhtenäkään päivänä ei tarvinnut kai
vaa sortseja raskaampaa kalustoa esil
le. Naamat punottivat tällä kertaa 
muustakin kuin dopingaineista ja tun
nelma oli Antigua Race Weekiäkin hil-
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peämpi. Radoille ilmaantui kymme
nen venettä, joista kyllä hannittavasti 
auringonpistos ja miehistövajaus kor
jasi Saaristokarabachin edustajat (Jo
landa /II, MSF) sekä Boree II:n syr
jään sunnuntain jälkeen. Kilpailu kum
mankin regatan voitosta oli kuitenkin 
ennennäkemättömän tiukka ja asiaan
kuuluvaa dramatiikkaakio oli pelissä 
mukana. 

Perjantaiaamuna rannoilla nähtiin 
poikkeuksellisen hyvin ruskettuneita, 
mutta perinteisen uupuneita kuutos
purjehtijoita - siirtopurjehdus Helsin
gistä sujui useimpien kohdalla paahta
vassa kuumudessa ja ankaran neste
tankkauksen merkeissä. Osa uskaltau
tui jopa pysähtymään vieraanvarai
suudestaan maailmankuulussa Get
skärissä, josta ei tiettävästi vielä kos-

Eero Lehtinen 
kuvat Hannu Bask 

kaan ole poistunut yhtään kuutosmie
histöä edes välttävässä kunnossa. Mm. 
MayBeN irrottautui perjantaiaamuna 
rannasta viimeisten joukossa ja irtau
tumishetken kilpailumiehistön vah
vuus oli 3 henkeä, joista yksi elämänsä 
ensimmäisessä purjehduskilpailussa. 
Kuten asiaan kuuluu lO:n ja 5:n mi
nuutin paukkujen välisenä aikana ve
neeseen ilmestyi mitä omituisimpia 
reittejä puuttuvat kaksi henkilöä, joista 
toinen oli muuten veneen kippari ... 

Itse kilpailuissa ilahduttavinta oli 
pitkän viikonlopun aikana se, että läh
tövoitot jakaantuivat neljän veneen 
kesken ja loppupisteet olivat erittäin 
tasaiset. Perjantain avauslähdön voitti 
näytöstyyliin Team Kairamo & Kihl
man Marianalla. MayBeN oli kakko
nen, upouusilla (Meri-)purjeillaan va-



raslähdön ottanut, mutta kovaa kulke
nut Kaj Karumaan ohjastama Off 
Course kolmas ja kesän kohuveneA/i
baba II pettymyksekseen vasta neljäs. 
Pitkästä aikaa mukana olleille ah
venanmaalaisille kyyti oli kylmää ja 
Christer Liewendahlin Jo/anda II/ 
löytyi sijalta 8. Rannassa terassit ja 
Rion olosuhteet tarjosivat kilpaveik
kosille mitä otollisimmatjälkipelipuit
teet eikä tilaisuutta jätetty käyttämättä. 

Lauantain kilpailusta muodostui ar
vaamattomasti kesän puhutuin lähtö. 
Kolme venettä (Mariana, May Be IV 
ja Elinore) julistettiin rannassa hylä
tyiksi yleisen takaisinkutsun jälkeen 
voimaan astuneen viiden minuutin 

saannön rikkomisen vuoksi. Lauta
kunnalle sattui samassa yhteydessä 
lapsus ja takaisinkutsu jäi lähtöhetkel
lä antamatta, jolloin rikkoneilla veneil
lä ei ollut juurikaan mahdollisuutta rik
keensä korjaamiseen. Asiasta keskus
teltiin lautakunnan kanssa, mutta kun 
hylkäys jäi voimaan, tekivät May Be 
IV ja Mariana aiheesta protestin lauta
kuntaa vastaan. Aikarajojen umpeutu
misen vuoksi protestia ei otettu käsit
telyyn ja asia vietiin May Be /V:n toi
mesta muutoksenhakuun, jonka lopul
lista tulosta emme vielä tiedä. Lauta
kunnan virhe on ilmeisen kiistaton ja 
merkittävä, mutta jälkipelissä lienee 
aikataulullisia epäkohtia, joiden takia 
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Allbaba II :n tyylinäyte. Krlsu hengaa. 

virheen korjaaminen sattaa jäädä to
teutumatta. Lauantain lähdön voitti 
komeasti Henrik Tenströmin "moni
kielisesti" komentama Alibaba II, toi
sena maaliin purjehti jälleen May Be 
IV, joka siis myöhemmin diskattiin, 
kolmantena maalissa ja kakkosena tu
losluettelossa oli Of!Course ja vastaa
vasti lopputuloksissa kolmanneksi 
nousi Ari Myllylä Silenellään. 

Lauantai-illan May Be -kokkarit 
sekä Casinon yösuunnistus verottivat 
venekuntien voimia ja henkilöstöä sii
nä määrin, että S\lnnuntaiaamuna ran
nalla nähtiin ennennäkemätön taktiik
katapahtuma, jonka pääarkkitehteinä 
toimivat veljekset Kairamo sekä yr
kesgastinsa P. Piha. Mm·ianan legen
daarinen ruorimies Rabbe Kihlman 
oli näet nukkunut meriaamiaisensa ohi 
ja oli tulossa aivan viime minuutilla 
veneelle. Teräväpäinen miehistö päätti 
ottaa varman päälle ja kutsui kaikki 
kilpakumppanit rantaterassille aamu
oluelle, jotta Mariana ei olisi ainakaan 
ainoa rnyöhästyjä... Taktiikka puri 
odotetusti ja Mm·iana ehti hyvin mu
kaan starttilinjalle. Omilla kokkareil
laan myös itselleen tyrmäystippoja 
juottanut May Be /V:n keulamiehistö 
oli saanut vastustajien refleksit siinä 
määrin puuduksiin, että May Be:n on
nistui irtaantua muusta porukasta jo 

May Be IV ajaa loppuun asti splnnulla. 
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Allbaba II ja May Be IV merkillä. 

ensimmäisellä kryssillä, ja lauantaisen 
diskauksen aiheuttamat haavat saivat 
lähtövoiton muodossa parasta mah
dollista balsamia. Aamuolut-tapahtu
mallaan kaikkien suosion puolelleen 
voittanut Ma!·iana oli kakkonen, Sile
ne kolmonen, Off Course nelonen ja 
Porvoon tsaari Harry Thuneberg 
snapsikuoropoikineen ja -tyttöineen 
Klara Stjärnal/aan viides. Järjestä
jäseuraa edustaneella Alibaballa oli 
lauantain voitonjuhlat mennyt hieman 
överiksi ja taikurit hämmästelivät itse
kin temppujensa epätasaisuutta vene
kunnan löydyttyä sijalta kuusi. Mainit
takoon, että Alibaban ankarista tee
seistään tunnettu nuori, mutta kaiken 
kokenut keulamies poimittiin venee
seen eräästä saaresta matkalla kilpara
dalle. 

Maanantaina hiiviskeltiin paahta
vassa auringonpaisteessa Tulliniemen 
edustalla erittäin lyhyellä radalla kaksi 
lähtöä. Sunnuntain voitostaan ja regat
taillalliselta uutta intoa saanut May Be 
IV:n miehistö esitti "yleisöön menevää 
ratapurjehdusta" miltei puhkaistuaan 
lähtöhetkellä linjan leenpuoleisen poi
jun ja laskettuaan hieman myöhemmin 
lenssin päätteeksi spinnunsa siten, että 
leen ja perän puolella ollutMariana jäi 
spinnun ja May Be:n väliin ... Lopulta 
spinnu kiskottiin veneeseen tuhannen 
katiskan kautta ja Marianan kölin alit-
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se - uskomatonta kyllä ehjänä! Kärjes
sä kunnostautuivat maanantain ensim
mäisessä lähdössä OffCourse jaA/iba
ba. Mariana oli kolmas, Kaarto
Kaarto Elinorella neljäs ja Silene vii
des. Paalusolmunsa kadottanut May 
Be IV:n miehistö oregonmäntytroola
rillaan ehti maaliin kuudentena Klara 
Stjärnan ja Lynin viedessä seuraavat 
sijat. Iltapäivän lähdössä sijoitukset 
pantiin taas uuteen uskoon: 1. May Be 
IV, 2. Mm·iana, 3. Alibaba II, 4. 
Elinore, 5. Off Course, 6. Silene, 7. 
Klara Stjärna, 8. Lyn. 

Rankan turneen viimeinen päivä eli 
tiistai oli sekin mitä hienoin kesäpäivä, 
ja olimme paremman tuulen ansiosta 
taas ulkoradalla. Ensimmäisessä läh
dössä May Be IV piti alkumatkan joh
toa hallussaan mutta teki toisella krys
sillä kohtalokkaan virheen, jonka an
siosta Mariana purjehti ohi ja lähtö
voittoon. May Be:n onnistui pitää kak
kostila takaa lähestyneiden Off Cour
sen ja Elinoren ahdisteluista huolimat
ta. Viides oli Silene ja aamukan
keudestajälleen kärsinytA/ibaba kuu
des. Kuten asiaan kuuluu, päivän toi
sessa lähdössä pakka meni jälleen se
kaisin ja Alibaba vei voiton jopa yli
voimaiseen tyyliin. Off Course oli ko
measti kakkonen ennen May Be IV:a ja 
Marianaa. 

Summa summarum Of!Course nou-
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si tasaisilla suorituksillaan sekä Han
gon Regatan että PM:n (kansainväli
syys jäi laihaksi - edes ahvenanmaa
laiset eivät kestäneet seuraamme lop
puun asti.. .) voittajiksi. Regatan lop
putuloksissa Alibaba oli kakkonen 0,3 
pistettä ennen tasapisteisiin päätyneitä 
May Be IV:a (3.) ja Marianaa (4.). 
Silene puolestaan jäi kolmos- ja nelos
sijasta vain 1 ,4 pistettä ja oli viides. 
"PM"-regatan lopputuloksissa neljä 
ensimmäistä päätyivät 0,7 pisteen si
sälle: 1. 0./fCourse 19,7p.; 2 . Mariana 
19,7p.; 3.Alibaba 20,4p.; 4. May Be IV 
20,4p. !!! 

Koko tapahtumalle on annettava täy
det 10 pistettä, ja niinpä kesälle 1998 
on jo suunnitteilla samantyyppinen 
ohjelma, jolloin regatta on oma kisan-
sa ja maanantaista keskiviikkoon pur
jehditaan Biomet-Cupia, johon jälleen 
kerran yritetään houkutella myös ah
venanmaalaisia ja ruotsalaisia. Mikäli 
yhteishenkeä löytyy, Biomet-Cup voi
taisiin purjehtia tulevaisuudessa vuo
rovuosina Maarianhaminassa, Sand
hamnissa ja Hangossa. Tållöin kilpai
lulle voitaisiin myöntää myös epävi- ' 
rallinen (kunnes mittakirja-asiat saa
daan kuntoon kaikkien osalta .. . ) PM
arvo. Eli varatkaapajälleen hieman pi
dempi regattavapaa Hangon yhtey
teen! 



THE 

CAT 

MONEN MONTA 

UNELMAA 
JA VAPAAEHTOINEN 

E LAKEVAKUUTU S 
Se/ekta-eHike turva on vapaaehtoi nen e läke
vakuu tus, joka täydentää lakisää teis tä eläke
turvaa . Sen av ulla voit viettää mukav ia e läke
päiviä jopa 58-vuotiaa na. 

Se/ekta -eläke turvan m yöntää Mer ita 
Henki vakuutus Oy ja sen saa Mcri ta Pankis ta. 
Hae meiltä oma eläketurva laskelmasi, s ito u
muksetta . 
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PURJEIDEN AERODYNAMIIKKAA 
Timo Telko la, 
Purjeneulomo Niiniranta Oy 

North Sails on yh teistyössä Boeing
lentokonetehtaan kanssa tutkinut 

miten purJeen muotoiset kappaleet käyt
täytyvät ilmavirtauksessa ja seuraavassa 
romutetaan muutamia yleisiä harkakäsi
tyksiä sii tä. miten pu1jeet oikeastaan toi
mivat. 

Purjehtijat ovat vuosia ymmärtäneet 
purjeiden teorian yleisellä opilla: "Purje 
on kuin lentokoneen siipi ... Lentokone 
lentää koska ilman täytyy kaarevalla 
yläpinnalla kulkea pitempi matka kuin 
ilman, joka kulkee litteällä alapinnalla. 
Koska sen täytyy yläpinnalla ku lkea pi
tempi matka, täytyy sen kulkea nopeam
min jotta ilmahiukkanen saapuisi profii
lin takareunaan samaan aikan kuin sen 
"sisarhiukkanen", joka kulkee alareunaa 
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pitkin. Kuljeitujen matkojen ero aiheut
taa siis nopeuseron joka taasen aiheuttaa 
paine-eron - al ipaineen yläpinnalla ja 
korkeampi paine alapinnalla - ja näin 
syntyy imu, noste alipa ineen puolelle." 

Yllämainitussa selvityksessä on kaik
ki hyvän teorian ainekset; se on helppo, 
yksinkertainen, se kuulostaa enemmän 
tai vähemmän järkevältä. Tosiasiassa 
kuvattu teoria, korkeapainevirtaus ala
pinnalla ja alipainevirtaus yläpinnalla 
profiilia todella aiheuttaa nostetta. Pur
jehtijat kutsuvat tätä ilmiötä Bernoullin 
periaatteeksi. 1738 herra nime ltä Ber
noulli väitti että kun ilmavirran nopeus 
kasvaa, seuraa siitä paineenlasku ja 
päinvastoin kun nopeus laskee niin pai
ne nousee. Tåmä teoria pätee vielä 250 
vuotta myöhemmin. 

Mikä sitten aiheuttaa nopeuden kas
vun yläpinnalla (suojapuolella) ja hidas
tumisen alapinnalla (tuulenpuolella) on 
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aiheuttanut runsaasti erimielisyyttä ja 
keskustelua. 

Lähempi tarkastelu miksi lentokoneet 
lentävät tai veneet purjehtivat tuuleen 
aiheuttaa yhtä monta kysymystä kuin 
vastausta. Esimerkiksi: Miksi yläreunaa 
virtaavan ilman täytyy kulkea nopeam
min jotta se saapuisi takareunaan, jättö
reunaan yhtä aikaa alapuolta kulkevan 
ilmahiukksen kanssa? 

Todellisuudessa tietokonesimu loinnit 
paljastavat että yläpinnan ilmahiukka
nen saapuu takareunaan hetkeä ennen 
alareunan sisartaan. Mikä sitten on tämä 
"sisarhiukkanen" ja mistä tälläinen tarve 
sisarusten kokoontumiselle johtuu? 
Edelleen, jos yläpinnan täytyy olla kaa
reva ja alapinna tasainen, miksi lentoko
ne voi lentää ylösalaisin? 

Kun tarkastelemme purjeita, huo
maamme että se ei olekaan kuten lento
koneen siipi. Oikeastaan se on hyvin 



ohut kalvo eikä Iee- tai luupuolella kul
jettaessa ole eroa matkan pituudessa. 
Purjeessa ei ero kuljettujen matkojen vä
lillä voi siis selittää nosteen syntymistä. 
Tosiasiassa, jos asetamme täysin litteän 
levyn johonkin kulmaan tuuleen näh
den, syntyy noste joka on riittävä kuljet
tamaan purjevenettä tuuleen tai nosta
maan lentokoneen ilmaan. 

Sitten meillä on niin kutsuttu "sola
vaik utus", purjehduksen toinen yleis
maail mallinen "totuus". Solan eli alueen 
peittävän (pääl lekkäin menevän) keula
purjeen ja isopurjeen etureun an välill ä 
on väitetty perinteisesti vaikuttavan kol
mella tavalla: Keulapurjeen ansiosta vir
taus isopu rjeen suojanpuolella nopeutuu 
lisäten näin osittaista "tyhjiötä" ja siten 
isopurjeen tehoa. Toiseksi, nopeammin 
virtaava ilma vahvistaa isopurjeen ym
pärillä virtausta, joka muutoin saattaisi 
irrota purjeen pinnasta. Kolmanneksi, 
nopeampi virtaus solassa johtuu siitä, 
että keul apurjeen takareunan ja isopur
jeen väli nen etäisyys on pienempi kuin 
etäisyys keulastaagin ja maston välil lä 
mutta molemmista väleistä virtaa sama 
määrä ilmaa aikayksikköön nähden. 
Tåmä ilmiö pyrkii aiheuttamaan ko
koonpuristumista mikä nopeuttaa vir
tausta isopurjeen suojanpuolella. Il 
miötä kutsutaan myös nimellä "Venturi
efekti". 

Huolimatta edell ä mainitun selityksen 
suosiosta ja pitkästä iästä ei se vastaa 
todellisuutta. Jos virtaus kiihtyisi solas
sa johtaisi se isopurjeen voimakkaaseen 
sakkaamiseen 1. nosteen loppumiseen. 

Uusi näkökanta on tarpeen, koska il 
man ymmärtämystä virtauksen toim in
nasta putoaa purjeen trimmaukselta kes
tävä pohja pois. Tållöin trimmaamisesta 
tulee "mutu" periaatteella tapahtuvaa 
vihreiden ja punaisten köysien säätämis
tä. Tii liä metodilla saa purjehtij a opetella 
veneensä trimmaami sta vuosikausia ko
keillen kaikkia mahdolli sia trimmi
asentoja, sillä ns. o ikeita kombinaatioita 
on satoja. Vahvan teoriapohjan luotuaan 
voi trimmaaja nopeasti siiät iiii purjeensa 
muuliuvien keliolosuhteiden mukaan . 

Lentäminen litteällä levyllä 
Valitsemme liihtökohdaksi yks inkertai 
simman mallin; tasa isen. l i u e~in levyn 
jolloin ylii- ja alapinnalla ei ole eroa 
kuljeluissa matJ...oi ssa. Kun pystymme 
tod istamaan miJ...si li lleii levy pystyy ai
J...aansaamaan nostclla. voimme ymmiir
t ii ~ i mibi lentoJ...oneen siipiprofii li tai 
purjeen J...aarcva pinta J...yJ...enee ai J... aan
saamaan nostella. T:.iiU yksin J...ertaisell a 
mallilla vo imme myös rajoittaa tarJ...aste
lun vain J...aJ...siuloueisiin malleihin jol
loin vai"eaati hahmotellava koil.nas 
ulottu vu us (" t\\ ist", ym.) j:i:i pois. 

Tuuli sis:i lt ii:i voimaa ja tuuli. tai lii "
kuva ilmavirtaus antaa imi il oainetta ta
pah tumalle jota J...utsut aannosteebi. Ae-

Kuva 1. 
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rodynaamikko kiisittelee ilmaa nestee
nä. kuten vett ii, koska nesteit ii koskevat 
fysii kan lai t toteutuvat myös ilmassa. 
Koska ilma ja vesi ovat neste it ii. voimme 
tehdii seuraavan huomion: nesteissii esi
ntyy viskositeett iii. T:.imii tarJ...oittaa ett ii 
neste- (ilma-) partikkcl it liiJ...J...uessaan 
hankaavat toisiaan vasten jolloin ai nee
seen syntyy sisiiistii J... itJ...a;i. Jos esimer
ki J...si ruisJ...utamme vettii purjeen pinnal
le. "tar1tuu " osa vedestii J... iinni purjee
seen pi saroina. Ilma J...ii) ttii) t)) samalla 
tavalla osuessaan purjeesecn: osa ilma
part i" J...elc ista tarttuu purjeen pintaa ja 
J... uiJ...eu tuu sen mu"ana ,·eneen edetessii. 
T:.imii eritt iiin ohut mutta tiirJ...eii "errns 
on nimeltiiiin raja"errns thoundar:. 
layn). 

VisJ...ositeetin purjeen pintaa p) S:i) tt ii
miin raja"errok s~..·n ul"opunklk s) nty) 
seuraa\ a ilma"erros.jn"a lii""uu hit.t.ts-
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ti purjeeseen niihden. T:.irniin kerToksen 
ul kopuolell e syntyy edelleen kolmas. 
nelj iis jne. kerros jotka J... ukin liikku vat 
hieman edell istii kerrosta nopeammin 
kunnes se saavutt aa vapaan ilmavinauJ... 
sen nopeuden tkuva 1 ). 

Nyt J...un olemme saaneet Us ityJ...sen 
visJ... osi tecti sta. olett akaamme hetJ...ds i 
ettii sitii ei esiintyisi. TietoJ...oneohjelmil
la voimme tut"ia mi tii tiimii epiitodelli
nen maailma pitiiii sisiilliiiin. Jos vis
J...osi tectt ia ei nl isi. eiviit kntoJ...nneet 'oi
si kntiiii ei " ii ,·eneet purjehtia tuuleen: 
ts. nostetta ei olisi olemassa. 

TarJ...astelJ...aamme mitii tapahtuu J...it
J...attnmassa virtauJ...scssa J...un asetamme 
litt~..·:in Jc,) n pieneen positii' iseen "oh
taus"ulmaan \ inauJ...seenniihden. Tieto
"onesimu lodussa J...itLlltllmassa \ inauJ...
scssa "n"on:lls\ inaus k\) n) lii- ja ala
pinn.tlla on tii) si n symmetrinen. T:.imii 
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Kuva 4. 

Wrtt• v;::;cr,~$ity, tr.~;, tr•~•lil!Q 9dt:Jo 
!lo;,v "itips," Oir'Kl <l t•t:•~ing 
vot1~:.. is. rmmoo. 
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Kuva 5. · 
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Kutta condi!ion .-

tarkoittaa että noste ja vastu kumoavat 
toi sensa (kuva 2). Kuva voidaan kääntää 
ylösalais in ja virtaviivat levyn ympärillä 
käyttäytyvät identti sesti. Huomattavaa 
on myös että virtaus, ohitettuaan levyn 
jatkaa täsmälleen samaan suuntaan mikä 
sillä oli ennen osumistaan levyyn. Tämä 
niinikään todistaa, että virtauksesta ei. 
jäänyt mitään voimaa vaikuttamaan le
vyyn. 

Virtau sopin mu kaan neste, olipa se 
vettä tai ilmaa, täyttää til an koko ajan. 
Virtauskentässä ei ole reikiä tai tyhjiötä. 
Kuvassa 3 huomaamme ett ä virtaus irto
aa levyn yläpinnasta kohdassajota nimi
tetään takareunan patopisteeksi, josta li
sää myöhemmin. Tåyttääkseen tyhj iön 
patopisteen alapuolella, kykenee virtaus 
levyn alapuolelta kääntymään takareu
nan yli ja jopa kiipeämään ylävirtaan. 

Todellisuudessa esiintyy ilmapartik
keleiden viskos iteettia, joten siirrymme 
pois tietokonemaailmasta. 

Ilma tarttuu purjeen pintaan ja muo
dostaa rajakerroksen. Olennaista tälle 
kerrokselle on sen hyvä kyky nopeuden 
voimakkaaseen kasvuun kun taasen sen 
huonoihin ominaisuuksiin kuuluu ky
kenemättömyys nopeuden äkillisiin hi
datumisiin. Terävät suunnan muutokset 
tuottavat myö~ ongelmia. Näill ä ominai
~uuksillaan rajakerros on kuin formu la 1 
auto jossa on katsastuksessa reputtaneen 
Iadan jarrut ja kuorma-auton ohjaus. 
Tarka~ti mii~iritellen jos pair.e rajaker

roksessa nousee liian nopeasti. eli vir
tau<; hidastuu äkillisesti, johtaa se ilma-
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virta uksen irtoamiseen kappaleen pin
nasta. Toisin sanoen virtauksen liikkues
saan pitkin purjeen pintaa etuliikistä 
kohden takaliikkiä irtoaa se purjeen pin
nasta liian aikaisin eli ennen takareun aa. 
Tåmä ennenaikainen irtoaminen vähen
tää nosteliaja li sää vastusta. Pääperiaate 
purjeen trimmauselle voisi siis olla vir
tauksen ennenaikaisen irtoamisen vält
täminen. 

Ideaalissa, kitkattamassa virtauksessa 
kykeni ilmavirta kääntymään takareu
nan yli ja virtaamaan ylävirtaan. Kuvas
sa 4 näemme mitä tapahtuu todellisessa 
virtauksessa kun otamme huomioon vis
kositeetin , kitkan vaikutuksen. Pintaker
ros muodostuu ja virtaus nopeutuu kun 
sen tekee terävän käännöksen takareu
nan yli täyttääkseen tyhjiön ilmall a(nes
teell ä) ja tällöin se törmää yläpuolen vir
taukseen. Törmäyksen yhteydessä ala
puolelta tuleva virtaus hidastuu ja py
sähtyy ja koska rajakerros ei kykene hi 
dastumaan nopeasti aiheuttaa se vi rtauk
sessa häiriötä ja johtaa virtauksen irtoa
mi seen. Tapahtuma johtaa ilmapyörteen 
syntymiseen levyn takareunall a. Tåtä 
kutsumme alkupyörteeksi (statting vor
tex). Alkupyörteen tehtyä muutamia tär
keitä myöhemmin selitettäviä asioita 
huuhtoutuu se virran mukana alavirtaan. 
Koska levyn alapuolelta taittunut virtaus 
ei ole onnistunut täyttämään levyn ylä
pinnan takareunalle jäänyttä tyhjiötä, 
täytyy tämä tila täyttää ilmallajoka tulee 
JOstain muualta. Ilmavirtauksen tarve ta
kareunalla on niin suuri, että ilma joka 
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olisi levyn etureunassa kulkeut umassa 
levyn alle imetii~in levyn eture unan ylit
se virtaamaan ylii puolell e lcvyii ja t:itcn 
t iiyll ~im ~iiin tak areunan tyhj iö. T<it ~i il
miöt ~i voidaanhavainnollistaa graafises
ti virtaviivojcn avu ll a. 

Virtav ii vat osoittavat virtauksen suh
tee llisen nopeiden ja paineen virtaus
kentiin eri kohdissa. Sääkartassa niiky
viit isobaarien viivat ovat vastaava esi
merkki virtauksen graafisesta esitykses
tä. Säätieteilijä, ja purjeht ija tietää että 
milloin isobaarien viivat ovat lähekkäin 
merkitsee se kovempi a tuulia. Näin 
myös virtavii vojen tapauksessa. Kun 
viitaviivat ovat lähellä to isiaan merki t
see se li sääntynyttä virtauksen nopeutta 
ja täten, Bemoull in teorian mukaan pai
neen alenemista. Käytännössä ilmiötä 
voidaan havannollistaa laittamalla sormi 
puutarhavesiletkun suulle. Vesi virt aa 
nopeammin päästääkseen ulos kampem
masta aukosta. Toisaalta taas kun virta
viivat erkanevat toisistaan on se merki 
virtauksen hidastumisesta ja näin pai
neen noususta. On myös syytä mainita, 
että määritelmän mukaan vinaus kahden 
tietyn ilmapartikkelin väli llä pysyy sa
mana. 

Edellä erityisesti mainittu patopisteen 
virtaviiva on merkityksellinen . Yksi pa
topiste sijaitsee kappaleen etureunassa 
tai sen välittömässä läheisyydessä ja toi
nen, kuten aikaisemmin totesimme taka
reunassa tai sen lähellä (kuva 5). Pato
pi steiden virtaviivoja voimme nimittää 
aerodynami ikan "maanosienjakajaksi", 
viivaksi, tai pisteeksi joka jakaa virtauk
sen. Patopisteiden virtaviivat jakavaat 
virtauksen kulkemaan kappaleen joko 
ylä- tai alapintaa pitkin. Kuvassa 5 kaik
ki virtaus patopisteen vasemmalla puo
lella kulkee levyn yläpinnall a ja oikealla 
puolella kulkee levyn alapinn alla. 

Tarkastelemme edelleen litteää levyä. 
Kun lisäsimme viskositeetin virtauk
seen totesimme kuinka virtaus irtoaa 
kappaleen takareunassa eikä näin kyen
nyt täyttämään takareunaan jäävää tyh
jiötä. 

Tästäjohtuu että li sää ilmaa ohjautuu, 
"imetään" etureunan yli kappaleen ylä
pinnalle. Tållöin etureunan patopiste 
siirtyy kappaleen alapinnalle. Tållöin 
etureunan patopiste siirtyy kappaleen 
alapinnalla taaksepäin.Tåmän voimme 
havaita graafisesti vertaamal la kuvia 2 ja 
5. Itse asiassa virtaus kappaleen ympä
ri ll ä asettaa itse itsensä siten että huo
mattavasti enemmän ilmaa virtaa ylä
kuin alapinnalle. 

Toinen huomioitava asia siskoosissa 
virtauksessa ilmenee myös kuvasta 5. 
Tarkastelemme kappaleen, levyn taka
reunaa. Virtaus asettaa itsensä nopeasti 
siten, että sekä ylä- että alapinnalla ilma 
virtaa tasaiseti ohi takareunan . Virtavii
vat ovat yhdensuuntaisia toi stensa kans
sa ja yhtä etääll ä toisistaan ja kappalees-



Kuva 6. 

ta. Aerodynaam ikko osaa tulkita tämän 
siten että ilma virtaa molemmill a puolil
la kappaletta yhtäJäisell ä nopeudella. 

Aerodynaamikan kielellä tätä tilannet
ta kutsutaan Kutta-Joukowski-ehdoksi 
keksijänsä mukaan. Jos Kutta-ehtoa ei 
esiintyisi, olisivat paineet purjeen kah
den puolen erisuuriajättöreunan kohdal
la ja kun purje ei enää erota niitä sekoit
tuisivat yli- ja alipaine virtaukset toi siin
sa . 

Voima ja vastavoima 
Kuten kuvassa 6 huom ataan, kun enem
män ilmaa ohjataan kappaleen yläpuo
lelle, ei virtauskaavio kappaleen ympä
rill ä enää ole symmetrinen . Levyn taka
reu nasta irtoava virtaus on muuuanut 
suuntaansa alkuperäisestä. vapansti vir
taavan ilmavirtauksen suunn asta ja on 
nyt yhdensuuntainen levyn pituusakse
lin kanssa. Tåmii suunnan muutos mer
kitsee sitä että vi rtaukseen on vaikutta
nut voima, joka on saanut sen muuna
maan suuntaansa. Sir Isaac Newton. 
kuului sa matemaatikko ja fyysikko on 
todistanut kolmannessa liikelaissaan, 
että jokaiselle voima lle on voimakkuu
deltaan yhtä suuri ja alkuperäistä voimaa 
vastustava vastavoima. Tämä tarkoittaa 
että virtauksen suuntaa muuttava voima 
saa aikaan vastavoiman jol-.a vaikuttaa 
levyyn. 

Painevoimien summa levyn ympiirill ii 
ail-.aansa vastavoiman jol-.a on 1-.oh
tisuoraan alkuperiiistii virtausta vasten. 
Tiitii voimien sum maa 1-.ut sutaa nosteel-. 
s i. toisaalta visl-.osi teetti. 1-.i t l-.a k\) n 
pinnassa aiheuttaa toisen voiman jota 
kutsumme va:-.t uk.sel-. -..i. joka on saman 
suuntaincn 1-.uin a ll-.u pe.riiincn 'irtaus. 
Noste on 1-.uitenk. in merl-.lltii\ iimp1 'oi
ma ja sen anslthta jopa l1ttd tasainen 
levyk.in voi lcntiiii. 1-.uten es imerl-.ibi ta
valli nen paperilennol-.1-.i. 

Sirkulaatio 
Yuos1a '-lttcn matL'm,t.ttll-.ot todlstl\,tl. 
ettii Kutta-chto saada.tn totcutcttu.t 1-.un 
normaal111 ilma\ lrtaul-.-..ccn l1siitiiiin toi
nen 'inaus. si1l-.ula.tt1o. Sirl-.ula.llio on 

Kuva 7. 
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nen ilmavirtaus pyörii kappaleen, vaik
kapa purjeen ympäri. Sirkulaatio-virtaus 
on nopeinta ja voimakkainta lähellä kap
paletta ja heikkenee progressiivisesti 
kappaleesta poispäin siirryttäessä. 

Matemaattisessa mallissa sirkulaation 
vi rtausnopeudet asettuvat siten että Kut
ta-ehto kappaleen jättöreunassa, takalii
kissä toteutuu. Toisin sanoen lasketut 
virtausnopeudet ja paineet jättöreunan 
molemmin puolin ovat samat. 

Kuvassa 7 näemme, että sirkulaation 
suunta levyn yläpinnalla on sama kuin 
alkuperäisen virtauksen. Tållöin nämä 
kaksi virrausta lasketaan yhteen ja saa
daa vielä nopeampi kokonaisv irtaus. Le
vyn alapinnalla sirkulaatio on taasen 
päävirtausta vasten ja täten jarruttaa ko
konaisvirtauksen nopeutta. 

Aikaisemmin todetun mukaan yWpin 
nan (leenpuolell a) edel leen nopeutunut 
vi rtaus johtaa voimakkaampaan alipai
neeseen jaalapinalla (luupuolella) toi si
aan vastustavat virtaukset hidastuessaan 
johtavat voimakkaaseen ylipaineeseen. 
Lopputuloksena saamme merkitt iiviin 
nostecn. 

On huomattavaa ettei sirkulaatio ybin 
eikli pelkkii virtaus ilman sirk ulaatiota 
pysty aikaansaamaan nostetta. Yritt iies-

'---~ ~--·····/ 

Cä'cul:ntioo flow 

sään todistaa nosteen syntymistä lineaa
ri sella vin auksella ilman sirkulaatiota, 
ovat purjeht ijat useinjoutuneet hakoteil
le. Tällöin ovat syntyneet kestämättömät 
vaineet kuten" ilma, joka kulkee pitkin 
kaarevaa yläpintaajoutuu kulkemaan pi
temmän matkan ja täten joutuu kulke
maan nopeammin jott aa se saapuisi jät
töreunaan yhtäaikaa "sisarhiukkasensa" 
kanssa joka on kulkenut lyhyempää ala
pintaa pitkin". 

Nesteen syntyminen vaatii että kaksi 
virtausta summataan toisiinsa kappaleen 
yläpinnalla (leepuolella) ja kaksi vir
tausta kumoavat toi sensajossain määrin 
alapinnalla (luupuolella). Tåmä johtaa 
nopeuseroihin ja edel leen paine-eroihin 
purjeen eri puolilla ja synnyttää vo iman 
jota kutsumme nosteeksi. 

Näiden kahden virtauksen vaikutuk
sesta lentokoneet voivat lentiiä ylösalai
si n huolimatta väärinpäin kiiännetystä 
siipiprofii lista. Samoin myös purje pys
tyy aikaansamaan riittävän nesteen kye
täkseen nousemaan tuul een huolimatta 
siitii ettii purje on vain hyvin ohut kalvo. 
jossa ei kiiytiinnössä ole eroa ku ljetussa 
matkassa y l ~i- tai alapuolella pintaa. 

6mR regatta Kööpenhaminassa 1923. 

ent) lllcnmatemaattlncnm.tlli.JO"'·' toi- ~ 
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Brändö Seglare ja Kruunuvuorenselän regatta 

T änä vuonna Brändö Seglare järjes
tää kymmenennen Kruunuvuo

renselän regatan, joka alussa sai nimen 
R-veneregatta. Brändö Seglare perustet
tiin vuonna 1930 ja 1989 Kruunu
vuorenselän regatta. Ennen tätä meidän 
hesalaisten lempiregattaa BS oli järjes
tänyt monia kilpailuja kuten 24 tunnin 
purjehdus 1949, Fem fyrar 1965 lähtien, 
Brändör Race 1971 lähtien, Nepa SM77 
ja Soling & Finn SM 78. Kahdeksan
kymmnenluvun lopussa Helsingin R
venelaivasto oli kasvanut melko suurek
si, kasassa oli kahdeksikot, kuutoset ja 
viitoset. Viisvitoset olivat tulossa myös 
uudelleen.Viaporin Tuoppi oli tu llut 
muotiin 80-luvulla puuveneineen ympä
ri Etelä-Suomen rannikkoa. Pian kävi 
kuitenkin ilmi, että Tuopin kilpailullinen 
arvo ei oikein riittänyt. Niinpä R-purjeh
tijat päättivät ottaa aloitteen käsiinsä, 
kuten oli tehty aikaisemmin Helsingin 
regatassa. Päätettiin, että kerätään nämä 
hienot klassikot yhteen ja samaan regat
taan. Christoffer Ericsson oli ollut tär
keä Sm-luokan puuhamies ja saanut luo
kan uuteen nousuun. Hän oli henkilö
kohtaisesti hankkinut Helsinkiin muuta
man femman. Niinpä viitos- ja kuutos
purjehtijat ottivat yhteyttä BS:ään Erics
sonin johdolla, jotta tämäntyyppinen re
gatta voitaisiin järjestää loppukesästä 
Helsingissä. Ja nimenomaan sisällä eli 
Kruunuvuorenselällä suojaisilla vesillä, 
jolloin merenkäynti ei liikaa rasita näi
den antiikkisten mööpeleiden rakentei-

Matti Muoniovaara 

ta. Regatan nimeksi annettiin R-venere
gatta. Kilpailtaisiin lähellä rantoja, jol
loin perheenj äsenet voisivat seurata kil
pailua rannoilta, erityisesti BS:Itä käsin , 
jonka lähellä maalilinja on aina sijain
nut. Lisäksi saattoi virkistäytyä BS :n ko
dikkaalla klubilla, joka sij aitsee oikeas
taan pienellä luodolla. BS:llä Johan 
Borgström sai regatan johtamisen ja ra
tojen laat imisen tehtäväkseen. Johanin 
arkistoista löytyivät täydelliset tulokset 
ja näin syntyi tämä regatan kymmenvuo
tiskatsaus. 

1. R-veneregatta 
1989 järjestettiin ensimmäinen regatta. 
Siihen ottivat osaa: kahdeksikoi Naja, 
Sphinx ja Vågspel; kuutoset Ali Baba 
2, /rma, Elinore, Fandango, Fridolin, 
Kerttu, Klara Stjärna, May Be IV, May 
Be VI, Ninnie ja Silene; viitosetEystra , 
Liii-UIIa (Ericsson), R(Jde Orm, Why 
Not ja Våglek; viisvitosista vain Chaje 
oli ilmoittanut halukkuutensa, mutta 
yksin ei voinut kilpailla (kippari oli 
mukana Pasi Kaarron Elinorella). Kai
kenkaikkiaan 18 venettä (Irma ja Kert
tu eivät kilpailleet). Edellä mainitut 
veneet olivat siis ns. regatan perustaja
veneitä. Lähtöjä purjehdittiin kolme. 
Kahdeksikoissa oli tiukka taisto 
Sphin:o::in ja Vågspel in väli llä ensin 
mainitun voittaessa 2-1. Kuutosissa 
kilpaili yhdeksän venettä. Pakka se
koittui melko tasaisesti ja kunkin läh-
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dön voitti eri vene - May Be IV ja 
Tapio Lehtinen (yksi sen ajan puuha
mies), May Be VI ja Fridolin. Koko
naiskilpailussa paras oli Markku Ha
konen Meikkari kutosella ja Kaitsu 
Karumaa tasaisella purjehduksella. 
Ravintolassa laulupuolen hoiti oikeal
la nuotilla Borgå-pojkarna. Viitasissa 
BS:n omassa luokassa Douglas 
Reincke otti s ijat 2, spik ja spik. En 
muista oliko Lasse Mellinin vaimo 
Anita mukana, mutta keittiössä hän 
ainakin ol i ja ruoka maistui lunssilla. 
Tåmä oli a ivan uutta purjehduskult
tuuria. Nimittäin lauantaina starttien 
välillä syötiin maittava lounas BS :llä 
ja rentouduttiin oikein kunnolla. Vito
sissa sijoittui toiseksi suomalais-nor
jalainen nimensä mukainen punainen 
R~de Orm. Tulosliuskan mukaan kip
pari ei ollutkaan Worsöön Jussi vaan 
K. Granberg?? Joka tapauksessa jo 
seuraavasta vuodesta lähtien Jussi hoi
ti hommat. Monet femma-purjehtijat 
pukeutuivat tyylikkäästi ja käyttivät 
femma-hattuja. Nykyäänhän koko 
luokka pukeutuu univormuun. Tyyliä 
pitää olla. Ei voi voittaa jos ei ole tyy
liä. 

2. R-veneregatta 
Seuraavana vuonna tulivat mukaan viis
vitoset Chaje, Vis-a-vis ja Quetzalcoatl. 
Kaseihin tuli Edit; kuutosiin Kairamo 
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& Kihlmanin Mariana, Raili ja Sir 
/an sekä femmoihin Birgiua, Ghita ja 
Going. Yhteensä 23 venettä. Tuuli oli 
idästä vaivaiset viisi metriä ja purjeh
dittiin kolmiorataa. Trolle Donner 
purjehti regattavo ittoon saaden kaksi 
piikkiä. Äspee-hinxi llä ja Vågiksella oli 
tasapisteet, ja kun huonoimman sai pu
dottaa pois. niin viimeisessä purjehduk
sessa parempi sai voiton. Kuutasten 
voittaja Lehtinen & Co otti kaksi voit
toa, toinen May Be VI ja kolmas Maria
no kumpikin yhden. Viisvitosissa 
Chaje aloitti kakkosella, mutta hoiti 
loput kunnialla. Vis-a-vis voitti ensim
mäisen lähdön. Chajessa pääsi spinnu
falli slöörillä karkuun, mutta ketterä 
Jocke Wilenius hak i sen alas. Fem
moissa Mellin ja Göran Schauman 
voittivat kahdella piikillä. Schauman 
muuten harjoittelee purjehdusta kesäi
sin Sipoon vesillä. Olisiko siinä vauh
din syy? R@de Orm oli jälleen kakko
nen. Lauantaina Rpde Ormin kanta
pöydässä tietysti juhlittiin johtopaikal
la ja seuraavana päivänä oli tuloksena 
kakkonen ja kolmonen. Uutena jouk
koon tullut Sistosen Birgitta oli kolmas 
yhdellä piikillä. 

3. R-veneregatta 
Veneitä tuntui mahtuvan sittenkin enem
män Kruunuvuorenselälle. 1990 mu
kaan otettiin lisää luokkia - louhet ja 
hai-veneet. Kaseissa Sphin.x hoiti pur
jehduksen näytöstyyliin ilman tosi 
vastusta, kun Vågspel ei ollut mukana, 
ja tuloksena oli kolme piikkiä ja nolla 
pistettä. Kuutosissa alkoi uusi Kaira
mo & Kihlmanin valtakausi. Regana
vaitta oli hiuksenhieno. May Be nelo
nen olikin kakkonen. Sen olisi vain 
pitänyt olla sijan parempi Marianoa 
viimeisessä kilpailussa. Kolmonen oli 
Karumaa ja edesmennyt sympaatti
nen 'salongsmästare' lgge Sederholm 
uuden nimen saaneena Off Coursella. 
Kärki oli tasainen; neljä ensimmäistä 
4.7 pisteen sisällä. Pasi Kaarron 
Elin01·e pysyi ede11een luokan keski
vaiheilla, vaikka peräsimiä oli testattu. 
Uusi tulokas Maj-Lis ol i seitsemäs 
kuutonen. Viisvitosissa jatkui tuttu 
tahti , ja nyt meni Chajella jo ekassa 
lähdössä paremmin, ja tuloksena oli 
kolme ykköstä. Patrikainen ja Vis-a-vis 
oli kakkonen ja uutena mukaan tullut 
Thisku Ahlskogin ja Mara Nybergin 
Teresita Helsingin olympiakisoista oli 
kolmonen. Viitasissa löi .<iilan Eystran 
ja R~de Ormin väliin naapuriseuran 
Birgitta. Eystralla oli jo kolme regat
tavoittoa. Louhi-luokan voitti SPS:n 
Timo Pajunen. Hai-luokassa paras oli 
Mikko Pesosen Vanessa. Veneitä oli 
tällä kertaa mukana 36. Nyt ohitettiin 
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jo melkein Helsingin regatan osanotta
jaluvut. 

4. Kruunuvuorenselän regatta 
Regatan nimi muutettiin , kun oli tullut 
muita classic-luokkia lisää, ja se purjeh
dittiin 5-6. syyskuuta t 992. Kaiken 
kaikkiaan kuusi luokkaa. Uutena erikoi
suutena oli neljännessä lähdössä yhteis
kitpaitu LYS-tasoitustuvuilla,ja näin sai 
alkunsa Brändö Lys-Chase kilpailu. Pat
kintoina oli yhden tähden jallu , kahden 
tähden konjakkia ja kolmen tähden jal
lua. Tunnetusti kolmen tähden on suosi
tuinjuoma näistä. joten oli syytä hieman 
taktikoida jos halusi parasta. Pienimmät 
eli hitaimmat lähtivät ensin. Eli hait , vi
toset, louhet. viisvitoset/kutoset yhtäai 
kaa ja kasit. Joukossa oli myös kymppi 
Tarpon ja Dalailama-brothers. Kilpailun 
voitti Harry Thunebergin moderni 
kuutonen St. Kitts II. T0isena oli Maria
no ja kolmantena Timo Pajunen lou
hellaan no 28. Seuraavat olivat May Be 
VI, Raili, May Be IV, Fandango, 
Elinore, Sphim:, Chaje, Klara Stjärna, 
Kanpai (D), Silene, Heleena (hai), 
Going, Ghita, Blåtunga, Teresita, Bir
giua, R~de Orm , Eystra, Våglek, Tar
pon ja Edit. 

Luokkavoitot menivät Sphinxille, 
Marianalle, Chajelle, Why Notille, 
Louhi no 28:lle ja Heleena/le. Ill alla pal
kintojenjaon jälkeen Jatkettiin kisaa kä
denväännöllä , olihan paikalla Dalaila
ma-brothers ja Karumaa. Kisan voitti 
yllättäen viisvitosen Chajen gasti Kri
su Räme. 

5. Kruunuvuorenselän regatta 
Viidenteen regattaan vuonna '93 uusia 
veneitä tuli jälleen lisää. Kanadasta asti 
Suomeen hankittu Matti RajaJan Lara 
ex Muffet osallistui ensimmäisen kerran 
voittaen ja on siitä tähtien voittanut kaik
ki loputkin. Trolle Donner oli sairastunut 
ja Roope oli saanut isältään ruorimiehen 
paikan. Kuutosissa oli uuden voittajan 
vuoro: Raili, Korkman ja Coca-cola 
eli kolme förstaa. Kairamot olivat viet
täneet Eeron häitä lauantaina joten 
heillä oli vain kaksi purjehdusta ja ne
kin kankkusessa, mutta silti ykkönen 
ja kakkonen. Silene uusi ensimmäisen 
regatan kolmossijansa. Harvoin on 
May Be IV ollut viimeisellä sijalla. Ali 
Baba 2 :1/a oli uudet omistajat ja Mik
ko Saarela peräsimessä. Viisvitosissa 
Chaje kasvatti tiliään neljällä förstalla . 
Vitosissa saatiin uusi voittaja, Jussi 
Leskinen Liss Gunilla. Seuraavat oli
vat Eystra, Birgitta, Blåtunga, Lili
Ulla, Ghita, Våglek, Going ja uutena 
veneenä Barbro. Louhissa Heimo 
Penttisen Boheme oli ykkönen. Hait 
voitti naantalilainen Pikku Myy. Tuulta 
oli vain 5 metriä etelästä ja lounaasta. 
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Hai-veneet vähän pumasivat, että pi
täisi ol la kovempi tuu li . Muut klass ikot 
sen sijaan tuntuivat viihtyvän ja kulke
van hyvi n hiljaisessakin tuulessa. 

6. Kruunuvuorenselän regatta 
Seuraavaan regattaan saatiinki n sitten li
sää tuulta, sunnuntaina tuuli kävi jo yli 
kahdentoista. Lara voitti match racen 
Vågspel iä vastaan 3-1 . Kuutosissa Ka
rumaalla oli paras sarja: kolme förstaa 
ja diskaus. Silene nousi edellisestä 
vuodesta sijalla ylöspäin ja May Be IV 
oli kolmas, Seuraavat Fandango, Ali 
Baba 2, Mm·iana, Klara Stjärna, 
Elinore, Raili ja Sir/on. Regatan eri
koisuutena oli kaksi modernia viisvi
tosta Zorina ja Addam. Zorinassa Aika
Jan gastina purjehti kultamitalisti 
Esko Rechardt. Aikala voitti kisan 
kahdellakymmenellä senti llä. Cl1ajen 
porukka purjehti kahdella veneellä. Eli 
Addam ja Chaje. Classic 5.5:n voiton 
vei jälleen Chaje, niinkuin se on aina 
tehnyt. Sitten tulivat Caro 6, Caro 7, 
Remi ja Wasa 2. Femmoissa voiton vei 
vihdoinkin MrFemmaJussi Wörsöe ja 
R@de Orm. Barbro oli noussut kakko
seksi, Liii-UIIa kolmas, Eystra neljäs, 
Birgitta viides ja kuudes oli Blåtunga. 
Louhet voitti Hans Lindemanin Li
:ette ja hait Juha Henrikssonin Car
men. Folkkarit oli tämän vuoden uusi 
luokka, ja sen voitti HTPS:n Matilda/la 
J, Pöyhönen. 

7. ja 8. Kruunuvuorenselän regatta 
7. regatta: Kasit voitti Lara, kutoset Off 
Course. Kakkosena oli Ali Baba 2 pe
rämiehenä Mikko Räisänen. Sitten 
Raili, Elinore, Silene jaKLara Stjärna. 
Vain kuusi kuutosta. Viisvitosissa voit
ti jälleen Aikala Zorinalla. Toinen oli 
Heikki Laine ja Sindbad. Sunnuntai
na tuuli yli kaksitoista, Sindbad teki 
Jenssill ä kiinalaisen ja oli upota. Kol
mas oli Chaje, neljäs Caro 7 ja viides 
Teresita. Vitosissa saatiin uusi voittaja 
Li/1-UIIa ja Carolus Reincke. Eystra 
toinen, Barbro kolmas, sitten Rpde 
Orm, Våglek, Liss-Gun, Blåtunga, 
Why Not, Ann, Going ja Ghita. Tåhän 
asti suurin Juokkalähtö, 11 venettä. 
Kasvavan louhiluokan voitti Sam 
Hartikainen uudella Bo/erolla. Toi
nen oli Erkki Koponen White Ladyl
lä. Hait voitt kotkalainen Eero Kiiski 
Esperanzalla. Folkkarit voitti Kil.,.i IV, 
T. Tammi. 

8. regatta: Kasit voitti Lara, kutoset 
Mariana, viisvitoset Addam-Addam, 
vitoset Eystra, uutena joukkcrm tullet 
starit Juha Hopponen, louhet Erkki 
Koposen White Lady, hait Esperanza 
ja folkkarit De Iisen. Ja jälleen oli vuo
rossa Brändö LYS-Chase. Sen voitti 



Mm·iana, toinen oli Silene ja kolmas 
White Lady. Sitten Lara, Eystra, Ad
dam-Addam , Off Course. Tållä kertaa 
oli mukana 49 venettä. 

9. Kruunuvuorenselän regatta 
Peräti 54 os&lli stuvaa venettä. Kaseissa 
match-race Laran ja Najan välillä , tu
los 4-0. Mm·iana voitti kuutoset kol
mella förstalla. Chaje voitti viisvitoset 
myös kolmella förstalla. Uusi vene 
5.5-luokassa oli Mare Ruokosen pe
rusteellisen korjauksen saanut Gösta 
Kyntzellin Benita ex. Kisen. Vitosissa 
jälleen Eystra kärjessä. Starit voitti 
Stefan Winqvist ja Olle Tötterman. 
Louhet voitti Jari Bremer ja Henrik 
Thelen . Hait voitti K immo Honka
vaara Heleenalla j a folkkarit toi sen 
kerran Delisen. Brändö Lys-Chase 
purjehdittiin kolmannen kerran. Kova 
tuuli harvensi osanottaj ia. Tynkäkisan 
voitti Mm·iana (i lman spinnua purjeh
tineet) ja spinnuluokan voitti louhi no 
69 peräsimessä Henrik Thelen. Osan
ottajia oli 54 venettä ja Borgström ol i 
saanut nostettua regatan Helsingin yk
köseksi. 

Yhdeksän vuoden tuloksista on tehty 
yhteenveto. 1 okaisesta startista annetaan 
pisteitä seuraavasti : 1. saa 4 p. 2. saa 2 p. 
3. saa 1 p. 4 jne 0 p. Uffa Fox käytti 
tällaista laskutapaa kasien kilpai luista 
Solentissa ja Clydessa 30-luvulla. Eni
ten pisteitä on kerännyt Chaje 3 84p. 

Seuraavina ovat Eystra 75 p, Lara 62 
p, Mariana 62 p., Sphinx 52 p., Off 
Course 48 p. j a seitsemäntenä R~de 
Orm 37 pi steellä. Lähtövoittoja on eni
ten Eystralla. Laralla, Chajella ja 
Eystralla on kullakin v iisi regattavoit
toa. Chaje tosin on voittanut aina clas
sic-luokan eli kahdeksan kertaa. Läh
töjä on eniten Of!Coursella (33), R~de 
Ormilla .ia Eystralla on 32, seuravana 
Li/1-U/la ja Chaje (29). Kaikkiin regat
toihin ovat osallistuneet seuraavat ve
neet: Of!Course , Eystra, R~de Orm ja 
L ill-Ulla. Kahdeksaan ovat osallistu
neet Silene ja Chaje. Seitsemään Ma
riana , May Be N , Raili ja Going . Re
gatassa on vuosien a ikana purjehtinut 
101 eri venettä ja luokittain ne jakau
tuvat seuraavasti : 8m 5, 6m 15, 5.5m 
13, 5m 13, Star 9, Louhet 18, Hait 16 
ja Folkkarit 12. Purjehtineet R-veneet 
aakkosjärjestyksessäAddam, Addam-

Addam,Ali Baba 2, Ann,Barbro, Benita, 
Birgitta, Blåtunga, Boree 2, Caro 6, 
Caro 7, Chaje 3, Diana, Edit, Elinore, 
Eystra, Fandango, Fridolin , Ghita , 
Going .. KLara Stjärna, Lara, Liii-UIIa, 
Lis-Gun II/, Lyn, Maj-Lis, M01·iana, 
May Be IV, May Be VI, Naja, Of!Course 
(ex Ninnie), Quetzalcoatl, Raili, Remi, 
R~de Orm, Silene, Sindbad, Sir Jan, 
Sphim·, St. Kitts II , Teresita, Vis-a-Vis, 
Våglek, Vågspel, Wasa 2, Why Not ja 
Zorina. 

Ensi kesän kilpailujen yhteydessäjär
jestetään suuri kymmenvuotisjuhla lau
natai-iltana 29.8. Regatta on melkein 
kaikilla kriteereillä näiden luokkien pa
ras Suomessa. Se onkin valittu ensi ke
sän pääpurjehdustapahtumaksi Helsin
gi -:;sä. BS:IIä nähdään . 

Kymmenvuotisjuhlavuoden kunniaksi 10 kärkivenettä 
#, vene, seura, perämies R-lkm R-voitot startit 1 II 111 pts pts/r 

1 26, Chaje 3, HSS, Matti Muoniovaara 8 5 29 17 5 6 84 2.90 
2 30, Eystra, BS, Lars Mallin 9 5 32 13 9 5 75 2.34 
3 10, Lara, HSS, Matti Rajala 5 5 17 14 3 0 62 3.65 
4 38, Mariana, NJK, Kairamo&Kihlman 7 4 25 13 4 2 62 2.48 
5 4, Sphinx, HSS, Antti Toukolehto 6 2 19 10 5 2 52 2.74 
6 60, Off Course, Kopui/HSK, Kaj Karumaa 9 2 33 7 8 4 48 1.45 
7 6, Våg~el, NJK, Gustav&Robert Donner 4 2 13 6 7 2 40 3.08 
8 33, R0 e Orm, NJK, Jussi Worsöe 9 1 32 4 8 5 37 1.16 
9 53, May Be IV, NJK, TaPuio Lehtinen 7 1 24 5 4 1 29 1.21 
10 31 , Liii-UIIa, NJK, Caro us Reincke 9 1 29 4 3 6 28 0.97 

YHTEENVETO KYMMENELTÄ VUODELTA 

Kaseissa paras on Lara, mutta Sphinx ja Vågspel eivät ole kaukana. Lara Viisvitosissa Chaje on ylivoimainen ja se on voittanut lähdöistään 58 %. 
on voittanut lähdöistään 82 %. Eli se on lähes voittamaton. Lisäksi se on osallistunut luokkansa kaikkiin lähtöihin. 
8m yhteenveto 1989·97 keskttuull7.1 mls 5.5m yhteenveto 199G-97 keskituuli 6.8m/s 

# vene seura ~ämies R lkm R·vorlot startit 1 II 111 pts ptslrac # vene seura perämies R· lkm R·voitot startit 1 II 111 pts ptshace 
1 10 Lara HSS tti Rajata 5 5 17 14 3 0 62 3.65 t 26 Chaje 3 HSS Matti Muoniovaara 8 5 29 17 5 6 84 2.90 
2 4 s_rainx HSS Antti Toukolehto 6 2 19 10 5 2 52 2.74 2 38 Zorina HSK ErikAikala 2 2 6 4 2 0 20 3.33 
3 6 V gspel NJK Robert Domer 4 2 13 6 7 2 40 3.08 3 10 Teresita NJK JanAhlskog 5 16 0 8 3 19 1.19 
4 1 N ' HSS T. Ruokolainen 5 17 0 12 7 31 1.82 4 9 VisåVrs KoPu Ismo Patrikainen 3 9 2 4 3 19 2.1 
5 3 E~Fr SPS P. Kuusisto 3 11 0 3 10 16 1.4 5 42 Addam·A. NJK Matti Muoniovaara 1 4 4 0 0 16 4.00 
2.6 venettä per regatta yhteensä 23 9 77 30 30 21 6 28 Caro 7 HSS Mrkko Mate 4 13 0 5 4 14 1.08 

Kasien matsit. 7 35 Addam NJK Maltl Muonrovaara 1 3 1 2 0 8 2.67 
8 36 Srndbad HSK Herkkr Laine 1 3 1 1 0 6 2.00 

VaakariveiBä voitettujen veneiden lukumäärä ja pystyriveillä häviö! kullekin veneelle 1989·97. 9 21 Ouetzalcoatl Pekka Kanervo t 4 0 t 3 5 1.2 
Talukossa Latalla on 18 matsia joista se on voittanut 15. voittoprosenttr on 83%, voittosuhde on 5·1 . 10 27 Wasa2 NJK Jari Jaatinen 2 6 0 0 3 3 0.50 

11 15 Benita SaVK Mare Ruokonen 1 3 0 0 2 2 0.67 
vene matsit VOilOI häviöt voitto/haviö voitto% vortto.Vastustaja .106~13yht 12 25 Caro 6 LP Tom Hrlkos 2 3 0 0 1 1 0.33 
Lata 18 15 3 5 83 % 5.0 4 4 7 - 15 13 41 Remr HSS AnSSI Krenanen 1 2 0 0 0 0 0.00 
Vågspel 25 18 7 2.57 72 % 4.5 2 • 6 6 4 18 4 venettå per regatta yhteensä 32 8 29 28 25 
Sphinx 34 23 11 2.09 68 % 5.75 1 3 • 9 10 23 
N ' 28 6 22 0.27 21% 1.5 0 0 1 • 5 6 Femmoissa ylivoimainen ykkönen on Eystra 75 pisteellä. Lähdöistä se E~~ 19 0 19 0 0% 0.0 - 0 0 0 • 0 on voittanut 41 %. yht 124 62 62 t 50% yhl 3 7 1 22 19 

Kuutosissa Mariana on ykkönen 62 pisteellä ja on voittanut lähdöistään 5m yhteenveto 1989·97 keskttuuti 7.1mls 
# vene seura rarämres regatatreg.vortol startrt 1 II 111 pts pts tace 

52 %. Ero toisena olevaan Off Courseen on 14 pistettä. 1 30 Eystra BS rs MeUrn 9 5 32 13 9 5 75 2 34 
2 33 Rode Orm NJK .AISSI Worsöe 9 t 32 4 8 5 37 116 

6m yhteenveto 1989-97 keskttuull7.1m's 3 31 lrii·UIIa NJK Catolus Rerncke 9 1 29 4 3 6 28 0.97 
# vene seura ~råmres R·lkm R·vortot slarbt t II 111 pts pts raoo 4 4 Brr9rtta HTPS Mari<.ku Ststonen 5 18 3 2 4 20 1 11 

1 38 Matiana NJK rramo&Kihlman 7 4 25 13 4 2 62 2.48 5 26 Goong NJK Gustal Gylle:-.!:.ögel 7 24 3 2 2 18 0 75 
2 60 OHCourse Kor Kaj Karumaa 9 2 33 7 8 4 48 1.45 7 35 lrs·Gun 111 NJK Visa Salokangas 6 14 2 1 t 11 07 
3 53 MayBe IV NJ Tapio Lehtrnen 7 1 24 5 4 1 29 1.21 6 3 Why Nol HTPS J.Leskrnenl Kuusrsto 6 21 2 0 1 9 043 
4 30 Ra~i NJK Kari Korkman 7 1 26 4 1 8 26 1.00 8 2 Barbro HSS Lasse Srhvorn 5 14 0 4 0 8 0 57 
5 51 Ma~Be VI KoPu Mari<.ku Hakonen 4 1 15 2 4 5 21 1.40 9 34 Blåtunga HUS Max Nordlund 5 16 0 1 5 7 0 44 
6 50 Alr aba 2 HSF ll•kko Mäkela 6 21 1 3 7 17 0.81 10 32 Våglek VP H. Peltonen Ahvonen 6 21 1 0 1 5 024 
7 61 Sll/me HTPS Tapanr Koskela 8 28 1 4 4 16 0.57 11 5 Ghlta NJK Chrrsban Voala 4 16 0 1 1 3 019 
8 35 Elinore VVK PaSI Kaarto 6 21 0 3 2 8 0.38 12 29Drana HSK Jaska Vehkakoskl 1 3 0 0 0 0 00 
9 40 Fandango SuPS V·M •vonen 6 17 0 2 1 5 0.29 13 37 Ann BS MAhrenberg 3 9 0 0 0 0 000 

10 59 Sir lan SuPS Pertb Korranen 4 11 1 0 1 5 0.45 8 3 venetta per regalta yhteensa 75 9 249 32 31 31 
11 21 Klara SQ. BSS Hatry Thuneberg 5 14 0 2 0 4 0.29 
12 12 Fridolrn NJK Timo K~onen t 3 1 0 0 4 1.33 
13 3 Inna NJK Juhanr arttrla 1 0 0 0 0 0 0.00 
14 5 Kerttu M. Berglund 1 0 0 0 0 0 000 
15 37 Lyn HSK Hakala 1 4 0 0 0 0 000 
16 63 Boree 2 HSS J. Ajanko 2 8 0 0 0 0 0.0 
17 29 Ma,·LIS SPS 1 4 0 0 0 0 000 
8.4 venettä per regalta yhteensa 76 9 238 35 35 35 
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SCHOONER PREMIUM - kiinanpuuöljylakka 

Schoonerin suosio perustuu perin
teisiin ominaisuuksiin, kuten syvä 
kiilto ja kultainen täyteläinen koostu
mus. 

Schoonerin pohjana on kiinanpuu-
öljy; jonka lisciksi se sisältää lN-stabi
lisaattoreita. jotka ovat maaliteknolo
gian viimeisimpiä saavutuksia. Tällä 
tavoin se yhdistää parhaiden perin
teisten öljylakkojen täyttävyyden ja 
levitysominaisuudet nykyteknolo
gian antamaan lisäsuojaan auringolta 
ja meriolosuhteilta. 

Myynti alan liikkeistä kautta maan 

Maahantuoja: 

MAR:lTJ:M 
Veneentekijäntie l , 00210 Helsinki 
puh. 09-681631 

elärnää 1 . ei sen vähempää 
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KILPAILUTULOKSIA 1997 Tekstit Matti Muoniovaara 

Helsinki Classic Regatta '97, M, HSS, HTPS, Helsinki 

Isosaari pohjoinen 28.6. 28.6. 29.6. 29.6. 
s.sm 

tuuli rnls NE4-5 NE4-6 E6 
sij. # vene seura perämies race 1 race 2 race3 race 4 
1 FIN 15 Benita SaVK Mare Ruokonen 2 2 2 1 7 
2 FIN 26 Chaje 3 M Matti Muoniovaara 1 1 1 dns 8 
3 L9 Visa vis SuPS Hannu Piirainen dnc dnc dnc dnc 20 
4 FIN 38 Zorina HSK Jaska Vehkakoski dnc dnc dnc dnc 20 

Merenkävijät 75v regatta 1, M Merenkävijät 75v regatta 1 
Isosaari pohjoinen 13.6. 13.6. 14.6. 14.6. 
8mR tuuli rnls 84-6 84-6 NE4 NE4 Merenkävijät täytti viime kesänä 75 vuot-

sij. # vene seura perämies race 1 race 2 race 3 race 4 pts ta ja juhlan kunniaksi järjesettiin tämä re-

1 L6 Vågspel NJK Robert Donner 1 1 1 dnc 6 gatta jo alkukesästä. Kaseissa oli vain 

2 L 1 Naja HSS Tuomas Ruokolainen 2 2 2 1 7 kaksi Vågspel ja Naja. Kolmannessa läh-

6mR 
dössä Naja purjehti hyvin ja oli lähellä 

1 FIN 53 May Be 4 NJK Tapio Lehtinen 1 1 2 1 5 voittaa Donnerin. Kuutosissa regattavoit-

2 L38 Mariana NJK Kairamo&Kihlman 2 2 1 ?. 7 to ratkaistiin viimeisellä lenssillä. Kaikki-

3 L61 Silene HTPS Tapani Koskela 3 3 3 4 13 en laskujen mukaan Marianan olisi näin 

4 L40 Fandango SuPS Veli-Matti Iivonen 4 4 dsq 5 21 kevyessä kelissä 4 metrin tuulessa pitä-

5 L35 Elinore VVK Pasi Kaarto 5 5 5 7 22 nyt voittaa, mutta leikkaukset ja shittit 

6 FIN 50 Alibaba 2 HSF Henrik Tenström dnc dnc 4 3 23 paremmin hoitanut Maybe IV voitti. Viis-

7 L60 OH Course HSK Eki Karumaa 6 dsq 6 6 25 vitosissa Chaje voitti lähdöt. Ensimmäi-

5.5m 
sessä lähdössä Vis-a-vis sai parempaa 

1 FIN 26 Chaje 3 M Matti Muoniovaara 1 1 1 1 4 tuulta Isonsaaren rannasta ja oli yllättää 

2 L9 Vis a vis SuPS Hannu Piirainen 2 2 2 2 8 Chajen. Benita oli korjattu perusteellises-

3 FIN 15 Benita SaVK Mare Ruokonen 3 3 3 3 12 ti, mutta purjeissa oli jonkin verran puut-
teita joten vene ei kulkenut kovinkaan 
hyvin. Ilahduttavaa kuitenki oli saatu 

Merenkävijät 75v regatta 2 '97, M, Helsinki uusi vene kisoihin mukaan. 

Meikki D 2.8. 2.8. 3.8. 3.8. 
5.5m tuuli rnls 82-3 SE1-2 SE2-3 SE2-3 Merenkävijät 75v regatta 2 
sij. # vene seura perämies race 1 race 2 race3 race 4 pts Juhlakilpailun toisessa osassa kilpailtiin 
1 FIN 26 Chaje 3 M Matti Muoniovaara 1 1 1 2 5 helteessä Melkin tutuilla radoilla. Tuuli 
2 L28 Caro 7 HSS Mikko Mare 3 3 2 1 9 oli poikkeuksellisesti kaakosta. Kilapilu 
3 L41 Remi HSS Anssi Kienanen 2 2 3 3 10 
4 FIN10 Teresita NJK Jan Ahlskog 4 4 4 dns 18 

ei kuulunut kuutosten ranking-sarjaan, 
joten osanottajia oli vain kaksi - Boree II 

5 FIN15 Benita SaVK Pasi Ruokonen dnc dnc dnc 4 22 ja Fandango. Fandango oli parempi. 
Viisvitosissa tuntui olevan Chajen keli. 

Kruunuvuorenselän Regatta '97, BS, Helsinki Toisen lähdön se voitti kymmenellä mi-

Kruunuvuorenselkä 30.8. 30.8. 31.8. 31.8. nuutilla. Toisessa lähdössä viimeisen 

participants 3 tuuli m kryssin alussa tuuli oli menny1 nollaan ja 
5.5m veneet olivat melko lähellä toisiaan. 
sij. # vene seura perämies race 1 race 2 race3 race 4 pts Chaje oli vasemmanpuoleinen johtava 
1 FIN 26 Chaje 3 M Matti Muoniovaara 1 1 1 dnc 0.00 vene ja käänsi ensimmäisenä styyrpuu-
2 FIN 10 Teresita NJK Jan Ahlskog 2 2 dnc dnc 16.00 rille. Erikoista oli se. että se laski kurssi-
3 FIN15 Benita SaVK Mare Ruokonen 3 3 dnf dnc 19.40 aan kylmän rauhallisesti yli kolmekym-
4 L25 Caro6 HSS Tom Hilkos dnc dnc dnf dnc 28.00 mentä astetta ja slöörasi toiselle fiilille 

(ohituskaistalle) noin parinsadan metrin 

Hangonregatta,ESS,HS~ HUS päähän, josta tuuli löytyi ja käänsi kohti 

Russarö itä 4.7. 5.7. 6.7. 
merkkiä. Muut jäivät keskelle rataa ja 

8mR tuuli rnls w6 w6 w6 
odottivat, että tuuli tulisi sinne, mutta sii-

sij. # vene seura perämies race 1 race2 race 3 pts 
hen meni melkein kymmenen minuuttia 

1 FIN 12 lroquois NJK Bertel Paulig 2 1 2 6.0 
ja Chaje voitti juuri tämän verran. Anssi 

2 SWE23 Andromeda KSSS Ola Nilsson 5 2 1 13.0 
Kienanen ohjasi Remiä ja kepitti Caro 

3 FIN 10 Lara HSS Matti Rajala 1 4 3 13.7 
seiskan kaksi kertaa. Seuraavana päivä-

4 SWE 15 Allegro KSSS Karl Helmer Löfgren 3 3 4 19.4 
nä Pertti Koiranen oli pinnassa, kun Ans-

5 FIN 6 Vågspel NJK Robert Donner 4 5 5 28.0 
silla oli muita menoja. Tulos ei ollut yhtä 

6 SWE8 Tamara EMSS Lars Blomgren 6 6 6 35.1 
hyvä kuin lauantaina. Viimeisessä läh-

7 FIN 1 Naja HSS Mika Louhivaara 7 7 7 39.0 
dössä Pera teki Chajelle koiruuden aja-

8 FIN 8 tuuliy HSS Kivikkola/Halonen dnc dnc dnc 45.0 
maila sen starttiveneen toiselle puolelle, 

6mR 
joten Chajen oli tehtävä uusi lähtö lähes 

sij. # vene seura perämies race 1 race 2 race 3 ptstot minuutin myöhässä. 

1 L60 OH Course HSK Kaj Karumaa 3 2 4 16.7 
2 FIN 50 Alibaba 2 HSF Henrik Tenström 4 1 6 19.7 
3 FIN 53 May Be 4 NJK Tapio Lehtinen 2 ocs 1 20.0 
4 L38 Mariana NJK Kairamo/Kihlman 1 ocs 2 20.0 
5 L61 Silene HTPS Tapani Koskela 5 3 3 21.4 
6 FIN 21 Klara Stjärna BSS Harry Thuneberg 7 4 5 31.0 
7 FIN 39 Jolanda MSF Christer Liewendal 8 5 9 39.0 
8 L35 Elinore VVK Pasi Kaarto 6 ocs 7 41.7 
9 L63 Boree 2 HSS Jukka Ajanko 10 6 8 41.7 
10 L37 Lyn HSK T. Kataja 9 7 10 44.0 
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5m 
sij. # vene seura perämies race 1 race2 race3 pts toi 
1 L31 Liii-UIIa NJK Carolus Reincke 1 dns 1 15.0· 
2 L26 Going NJK Gustav Gyllenbögel 2 2 5 16.0 
3 L2 Barbro HSS Lasse Sihvoin 3 3 4 19.4 
4 L34 Blåtunga HUS dns 1 3 20.7 
5 L35 Liss Gunn NJK Visa Salokangas 4 5 2 21.0 
6 L3 Why Nol 5 4 6 29.7 
7 L27 Linda 6 6 8 37.4 
8 L33 R0deOrm 7 dns 7 41 .0 

Sm Luokkamestaruudet 1 Klassmästerskap SPS 23-24.8.1997 

Båt Klubb Skeppare 1 II 111 IV 
1 L33 R0de0rm NJK Jouko Tiilikka 5 1 1 3 
2 L29 Diana ASS Olof Malmström 1 2 2 2 
3 L2 Barbro HSS Lasse Sihvoin 3 ti 3 1 
4 L26 Going NJK Gustav Gyllenbögel 4 3 dns 4 
5 L31 Liii-UIIa NJK Carolus Reincke 2 4 4 5 
6 L3 Why Not HSS Kari Kuusisto 6 6 5 6 

6mR Luokkamestaruus, SPS 23-24.8.1997 
SPS 23.8. 23.8. 23.8. 24.8. 
sij. # vene seura perämies race 1 race2 race3 race4 
1 FIN 50 Alibaba 2 HSF Henrik Tenström 1 1 1 3 
~ FIN 53 May Be 4 NJK Tapio Lehtinen 2 3 3 2 
3 L38 Mariana NJK Kairamo/Kihlman 3 2 2 1 
4 L61 Silene HTPS Tapani Koskela 4 4 6 5 
5 L60 OH Course HSK Kaj Karumaa 5 5 4 4 
6 L40 Fandango SuPS Veli-Matti Iivonen 7 8 7 6 
7 L51 May Be 6 KePu Mikko Räisänen 6 5 ocs 7 
8 FIN 21 Klara Stjärna BSS Harry Thuneberg ocs 7 5 8 
9 L37 Lyn HSK Ari Hakala 8 9 dnc 9 

Alandia R-vene Regatta 97, MSF, Maarianhamina 

Tamä regatta saatiin aikaan spontaanisti Hangos
sa, kun kerran Christer Liewendal oli paikalla. Hä
neltä kysyttiin, voisiko hän järjestää jotain kaseille 
Maarianhaminaan, kun ruotsalaiset ovat menossa 
kotiin päin. Asia oli sillä selvä. Kahden viikon kulut
tua kilpailut pidettiin Slemmernillä vain muutaman 
sadan metrin päässä marinan laitureista. Ylöspito 
oli ruhtinaallista. Molempina päivinä seura tarjosi 
lounaan koko jengille ja tietysti stobet päälle. 

kilpailu oli lyhyt ja hyvin mennyt startti oli 3/4 voit
toa. Ola Nilsson osasi hommat. Aina oli Drome
daari ykkösenä ylämerkilla. Ensimmäisessä startis
sa Intiaani änkesi väkisin luuvarttiin kuten Han
gon viimeisessä lähdöss ja joutui yli linjan. Viimei
sellä kryssillä Dromedaarilla oli jo varma första tu
lossa Farbror Löfgrenin ollessa leessä takana, 

Myös palkinnot olivat ruhtinaalliset. Sijaluku ei juu
ri vaikuttanut palkintoihin. MSF oli teettänyt kierto
palkinnon, joka matkasi "Dromedaarin" mukana 
Djuröhön. Kilpailut ovat myös oma luku sinänsä. 
Kyseessä oli ns sprinttikisa lentävällä lähdöllä. 
Startti- ja maalilinja, joka oli pieni portti oli keskellä 
kryssiä. lähtöön oli valmistauduttava huolella sillä 

Man fick iden på den här regattan i Hangö. Chris
ter Liewendal var ju pasligt där med sin sexa. Åtta
meterseglarna frågade honom om del skulle vara 
möjligt att segla där efter två veckor. Saken var 
biH genast och så hade en ny regatta grundats. 
Meningen var att segla på Slemmern bara några 
hundra meter från marinan. Trakteringen var su
per. På båda dagarna bjöd segelföreningen mid
dag och bärs tili hela gänget. Detta hade ju aldrig 
hänt i en sådan här vanlig regatta, man får ju bara 
belala och belala men Alandia bolaget hade lite 
sponsrat evenemanget. Och seglingarna . De var 

Slemmern 

, mutta se löi liian aikaisin kohti maalilinjaa ja Löf
gren pääsi vapaissa tulemaan kohti maalilinjaa ja 
pari veneenmittaa ennen maalia se nosti päin tuul
ta ja kulki pelkäällä lyijyllä 2 sekuntia ennen Dro
medaaria yli maalilinjan. Paulig oli hakemassa 
Wandaa Hollannista, joten Frank oli lntiaanin pe
räsimessä, ehkä hän oli tottumaton siihen kun vii
meisessä lähdössä tuli taas varaslähtö ja he pääsi
vät lopussa juuri ja juuri Najaadin ohi. Kilpailu oli 

od:så annorlunda. Det var verkligen ett srintlopp 
med dessa härliga båtar. Banan var kori och man 
måste starta skickligt med tuli fart. En bra start var 
tre fjärde delar av resultatet. Och så hände del 
just med Dromedaren. Ola startde bra vid båten i 
första starten, lndianen i lovart gick över linjen för 
tidig och måste starta om. Vid mållinjet tappade 
Dromedaren kontrol på Farbror Löfgren och vann 
med två sekund. 1 de följande fem starter gick del 
bra med Dromedaren. Man gippde alltid vid kryss
märket och sen hissade man spinnakern. Vinden 
hade ju alltid skiftat åt vänster. Löfgren ville skola 

20.7. 20.7. 20.7. 21.7. 
8mR tuuli m/s nw3-5 nw3-5 nw3-5 nw3-5 
sij. # vene seura lJerämies race 1 race2 race3 race4 
1 SWE23 Andromeda KSSS Ola Nilsson 26.32 29.44 27.26 25.22 
2 SWE 15 Allegro KSSS Karl Helmer Löfgren 26.30 30.24 29.08 27.22 
3 FIN 12 lroquois NJK Frank Schauman 28.20 30.18 28.40 26.10 
4 SWE8 Tamara EMSS Lars Blomgren 29.10 37.04 32.01 28.22 
5 FIN 1 Naja HSS Mika Louhivaara 30.04 36.04 32.10 29.22 
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V Toi. 
1 6 
4 7 
5 12 
2 13 
3 13 
6 23 

24.8. 
race5 pts toi 
2 5 
1 8 
4 8 
5 18 
6 19 
3 24 
7 24 
8 30 
9 35 

virkistävä poikkeus ns normaaliregatoista varsin
kin kun alamerkin rundaus oli vain neljä veneen
mittaa laiturista. Yleisö inmettelikin, että yhdestä 
veneessä oltiin aivan hiljaa, mutta toisesta kuului 
hirveä meteli ja huuto. Kilpailun tulospalvelu oli 
täydellinen. Jokaisesta kilpailusta otettiin kunkin 
veneen aika {ks tulokset). Nopein vene ei ollut kui
tenkaan Dromedaari. Lasse 'Stadiga' Blomgren oli 
tullut Tukholmasta kasia nopeammalla pikaveneel
lään, jolla lähdettiin lauantaina vesisuksien kera 
Rödhamniin ÅSS:n saunan rantaan uimaan. Re
gattaa voi suositella varsinkin helsinkiläisille gas
teille. Edestakainen lento vain kolme ja puoli sa
taa, kentältä taxfree-ostokset ja ilta menee rat
toisasti kasin tilavassa sitloodassa. 

sina lärlingar. De hissade först spinnakern, körde 
en bit, gippade och så fick de länsa tili märket 
varje gång. Men d~. t gick andå så bra att de ock
så vann lndianen. Aven Tamara med 'Stadiga• 
Blomgren vid rodret vann lndianen en gång. 
1 sista starter var lndianen igen för tidig vid bojen 
och startade om passerade vid mållinjen Najja. 
Blomgren hade kommit från Stockholm med sin 
snabbåt (en båt som var mycket hastigare än en 
åtta). På lördag eftermiddag åkte man med vatten
skidor tili Röd hamn och badade vid Ass bastu 
strand. 

21.7. 21.7 . 
nw3-5 nw3-5 
race5 race6 aika yht avg 
24.06 22.12 2.35.22 25.54 
25.45 24.34 2.43.43 27.17 
26.18 26.06 2.45.52 27.39 
26.45 25.06 2.58.28 29.45 
28.05 26.45 3.02.30 30.25 



Viaporin Tuoppi '97, SuPS, Helsinki 16.8. 
tuuli m/s N5-8 

5m Lähtö Maali Aika 
1 L3 Why Not HSS 10:50:00 13:38:32 02:48:32 
2 L29 Diana ASS 10:50:00 13:40:46 02:50:46 
3 L33 R0deOrm NJK 10:50:00 13:47:05 02:57:05 
4 L32 Våglek VP 10:50:00 13:47:06 02:57:06 
5 L2 Barbro HSS 10:50:00 13.47:20 02:57:20 
6 L30 Eystra BS 10:50:00 13:48:11 02:58:11 

5.5m 
sij. # vene seura perämies aika 
1 FIN26 Chaje 3 M Matti Muoniovaara 2.27.47 
2 L9 Visa vis SuPS Hannu Piirainen 2.31.15 
3 L41 Remi HSS Anssi Kienanen 2.33.44 
4 FIN15 Benita SaVK Mare Ruokonen 2.48.36 
5 L29 Marilyn Jarmo Liukkonen 2.58.28 

6mR 
1 L38 Mariana NJK Antero Kairamo 2.17.16 
2 L40 Alibaba 2 HSF Henrik Tenström 2.20.56 
3 L 61 Silene HTPS Ari Myllylä 2.23.05 
4 L40 Fandango SuPS Velkka Iivonen 2.23.10 
5 L60 OH Course HSK Kaj Karumaa 2.23.45 
6 L30 Raili NJK Kari Korkman 2.24.45 
7 L63 Boree HSS Leo Reenpää 2.26.04 
8 L3 Irma SuPS Juha Hopponen 2.27.00 
9 L35 Elinore VVK Pasi Kaarlo 2.28.00 
10 FIN 55 Unisex KoPU Ismo Patrikainen 2.28.50 
11 L37 Lyn HSK Aku Hakala 2.29.45 
12 L 17 Arneta EM Kari Malmström 2.33.00 
13 L51 May Be 6 KoPu Markku Hakonen 2.53.21 
14 L5 Kert1u BSS Timo Keskinen 2.55.00 

lnt 5 m Sandhamn 20-24.7.1997 
Se artikel s. 27. 

Landskamp lnt 5m i Sandhamn 25 juli 1997 

Plac # Båt Klubb Skeppare Dels Total 
1 S83 Alida KSSS StaHan Thunell 0-3-3 6 
2 s 78 Saga KSSS Jonas Wahlström dsq-0-0 13 
3 L2 Barbro HSS Lasse Sihvoin 8-5,7-5,7 19,4 
4 S60 Seabird LBK Fredrik Morelius 3-11 ,7-8 22,7 
5 L30 Eystra BS Lars Mellin 5,7-8-10 23,7 
6 L34 Blåtunga HUS Max Nordlund 10-10-11,7 31 .7 

Totalt Sverige: 41 ,7 
Finland: 74,8 

Totalresultat 

Plac #Båt Klubb Skeppare Dels Poäng 
1 s 72 Yvonne KSSS Gert Kaiser 1-2-2-1-1-8 7 
2 s 78 Saga KSSS Jonas Wahlström 2-1-1-2-2-10 8 
3 S83 Alida KSSS StaHan Thunell 3-4-5-5-3-12 20 
4 s 69 Liss-Gun IV KSSS Gert Kaiser 7-3-4-3-7-11 24 
5 s 60s eabird LBK Fredrik Morelius 5-7-8-4-4-5 25 
6 s 55 Sjöråtu KSS Stefan Schalin 13-6-3-10-6-7 32 
7 L2 Barbro HSS Lasse Sihvoin 12-8-7-12-5-2 34 
8 S59 lngun 111 KSSS Gunnar Lindberg 4-9-11-9-8-9 39 
9 L30 Eystra BS Lars Mellin 8-11-18-6-11-14 50 
10 S8o Rödnäbba LEBK Jan Gustavsson 6-5-15-11-dsq-16 53 
11 s 76 Lotta V KTHS Stellan Berlin dnf-13-6-17-17-1 54 
12 L34 Blåtunga HUS Max Nordlund 11-18-13-14-15-4 57 

15 L3 Why Nol HSS Jamima Löiström 9-14-19-18-dsq-3 63 
16 L33 Rade Orm NJK John Worsöe 15-16-14-7-12-21 64 
17 L35 Liss Gun 111 NJK Wisa Salokangas 18-dsq-10-13-13-13 67 
20 L29 Diana ASS Olof Malmström 16-20-22-16-14-17 83 
21 L26 Going NJK Henrik Mattson 21-19-17-21-18-18 93 
28 L37 Ann BSS Mikael Ahrenberg dnf-dnc-dnf-26-dnf-24 149 
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6mR Tävlingen om Kommodorens pokal1997 
Helsingin 1. ja 3. lähtö ja Hangon 1. ja 3. lähtö. Oscarsberg ja 2 parasta ratalähtöä lasketaan mukaan. 

Vene Joukkue Seura He1 He3 Osc. Ha1 Ha3 Total 
1. L-53 May Se IV Lehtinen & Co NJK 7 9 per. 9 11 20 

L -38 Mariana Team Kairamo&Kihlman NJK 6 6 per. 11 9 20 
3. L ·50 Alibaba II Team Alibaba HSF 9 7 per. 7 5 16 
4. L ·60 OH Course Karumaa & Co HSK 5 4 per. 8 7 15 
5. L-61 Silene Koskela & Myllylä HTPS 4 5 per. 6 8 14 
6. L-21 Klara Stjärna Harry Tuneberg BSS 0 0 per. 4 6 10 
7. L ·35 Elinore Kaarlo & Kaarlo VVK 3 0 per. 5 4 9 
8. L-63 Boree II Ajanko & Ingman & Reenpää HSS 2 3 per. 1 3 6 
9. L ·39 Jolanda 111 Christer Liewendahl MSF 0 0 per. 3 2 5 
10. L·37 Lyn Hakala & Kataja HSK 1 2 per. 2 1 4 

Sm ranking 
Båt Klubb Poäng 

1 Barbro HSS 55 
2 Eystra BS 46 
3 Going NJK 36 
4 Why Nol HSS 32 
5 RedeOrm NJK 28 
6 Blåtunga HUS 26 
7 Li II-Ulla NJK 25 
8 Liss Gun 111 NJK 20 
,9 Diana ASS 10 
10 Våglek VP 7 
11 Ann BS 6 
12 Linda ASS 3 

S.Sm ranking 
sij. # vene seura perämies Rlkm R·V starls firsts secs thirds rank pts 
1 FIN26 Chaje 3 M Matti Muoniovaara 5 4 14 13 1 0 44.25 
2 FIN15 Benita SaVK Mare Ruokonen 5 1 13 1 3 6 15.25 
3 L9 Vis å vis SuPS Hannu Piirainen 2 0 5 0 4 0 8.00 
4 L28 Caro 7 HSS Mikko Mare 1 0 4 1 1 2 7.25 
5 L41 Remi HSS Anssi Kienanen 2 0 5 0 2 3 7.00 
6 FIN10 Teresita NJK JanAhlskog 3 0 5 0 2 0 4.00 
7 L29 Manlyn Jarmo Liukkonen 1 0 1 0 0 0 0.00 
8 L25 Caro 6 HSS Tom H1lkos 1 0 1 0 0 0 0.00 

yht. 4 0 48 15 13 11 0.00 

6mR ranking 
M75 HeR HaR PM MhR LM. BS. Sp. Total kilp. 

Vene Seura Joukkue M HSF M t SS SPS SS MSF !km 
1. L-50 Alibaba II HSF Team Alibaba 3 9 9 7 4 10 8 50 7 
2. L-38 Mariana NJK Kairamo & Kihlman 6 6 7 8 8 11 46 6 
3. L ·53 May Se IV NJK Lehtinen & Co 8 7 8 6 7 9 45 6 
4. L-60 OH Course HSK Karumaa&Co 1 5 11 10 5 2 34 6 
5. L-61 Silene HTPS Koskela & Co 5 3 6 5 2 6 4 31 6 
6. L·21 Klara Stjärna BSS Harry Tuneberg 5 3 2 6 16 4 
7. L -40 Fandango SuPS V·M Iivonen 4 4 7 15 3 
8. L-63 Boree 11 HSS Ajanko & Co 4 2 1 5 12 4 
9. L-35 Elinore VVK Kaarlo & Kaarlo 2 1 3 4 0 10 4 
10. L-37 Lyn HSK Hakala & Kataja 2 1 2 3 9 5 
11. L-39 Jolanda 111 MSF L1ewendahl &Co 4 3 7 1 
12. L-51 May Be VI KoPu Markku Hakonen 3 3 1 
13. S-60 Stella Polans KSSS Sven Frenckel 1 1 
14. L-19 Puckie MSF Lars Erik Eriksson 1 1 1 
Osanottajia regatassa 7 8 10 9 3 9 10 2 13 
Regatan lähtöjen !km 4 4 3 6 5 5 4 1 30 
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SATAMAN VALOT 

Kort om Brändö Seglare 
Brändö Seglare r.f. grundades år 1930. I 
dag har man 550 medlemmar. Enligt 
klubbens stadgar är syftet att sammanfö
ra personer som är intresserade av segel
och motorsport inom Brändö villlasam
hälle, och genom att arrangera kappse
glingar, väcka och uppehälla intresset 
för segling och sjömanskap. Egen 
klubbflagga fick man är 1935. Fartygs
registret upptar 43 kölbåtar, 37 motorbå
tar och 42 lättbätar. 

För Brändö Seglare har Brändö alltid 
varit den gemensamma nämnaren. BS är 
en segelförening med höga kappseg
lingsambitioner och högklassig lång
färdssegling. Man upprätthålleren hamn 
med god service; hamnen med res
taurang och klubbhus är också en spon
tan samlingsplats för Brändöborna. BS 
har den enda segelklubbsrestaurangen i 
Helsingforsregionen som inte av eko
nomiska orsaker tvingats bli allmän 
krog. 

Den första öppna kappseglingen ar
rangerades på Kronbergsfjärden år 
1940. Snipeklassen har alltid varit spe
ciellt populär inom BS och man har haft 
stora framgängar både nationellt och in
temationellt. Ar 1955 anordnades NM i 

Tavataan Tahkolla! Ski
yachting 27.-29.3.1998 
Purjehtijoiden oma pujotteluviikonlop
pu järjestetään Tahkolla 27 .-29.3. 1998. 
Perjantai- ja lauantai-iltana tiedossa yh
teistä illanviettoa ja hauskanpitoa. Lau
antaina järjestetään pujottelukilpailu 
kaikentasoisille ja -ikäisille purjehduk
sen ystäville. Kaikki purjehtijaliiton 
luokkaliitot haastetaan mukaan kilpai
luun! Tule sinäkin mukaan! llmottautu
mismaksu 150 mk/henk. sisältää kilpai
lun ja rinnelounaan juomineen. Viime 
vuonna miesten kilpailun voitti Kenzu 
Thelen, naisten voittaja oli Mima Löf
ström. Kisaan osall istui laskettelijoita. 
lautai lijoita ja oli joukkoon eksynyt tele
markkaajakin. Ja hauskaa oli ! 

Kysy majoituspaketteja purjehtijoi lle. 
Hotelli Tahkovuori puh . 017-585 000. 

Snipe. BS tog initiativet tili och arrange
rade 24-timmarsseglingama, den första 
gick av stapeln år 1949. "Fem fyrar" 
startades av BS år 1965, "Brändö Race" 
startade första gången år 1971. År 1977 
arrangerade Brändö Seglare NM i 470 
och 1978 FM i Soling och Finnjolle. 

Brändö Seglare har alltid satsat 
mycket på juniorsegling. Seglingsläger 
för juniorer arrangeras på Furuskär i 
Onas. På klubbholmen hålls seglingss
kola med juniorträning varje måndag, 
rankingseglingar ordnas varje torsdag. 
Satsningama under de senaste åren har 
gett resultat 1997 då Kaius Heinilä vann 
optimist-FM andra året i rad, och bro
dem Kristian Heinilä vann VM i 470-
klassen. 

Kronbergsfjärdsregattan 10 år 
År 1989 tog Christofer H. Ericsson 
kontakt och frågade om Brändö Seglare 
var villig att arrangera en regatta för 
främst 6or och 5or på Kronbergsfjärden. 
Tanken var att återgå tili att segla inom
skärs på Kronbergsfjärden för att skona 
båtama och för att ge publiken en möj
lighet att följa med seglingama. Första 
regattan hölls 26-27.8. 1989 för 8or, 6or 

Etsintäkuulutus: 
Vitoskuvia kaivataan 
Yitosliiton webbisivujen kävijämäärä on 
ilahduttavan suuri ja webmaster Martin 
Ericsson kertoo kyselyjä tulleen jopa 
Saksasta ja Australiasta. Lukijat haluai
sivat myös nähdä kuvia kauniista ve
neistämme. Nyt tarvitaan siis venekuvia 
koristamaan sähköisiä sivuja! Femma
liiton tiedotusjaosto haluaisikin lainata 
femmakuvanne (musta\ alkoisia + väri
hvia) julkaisutarkoituksiin. Meitä ki in
nostaa niin kilpailu-, loma- kuin korjaus
kuvat. Tarkoituksena on kerätä kuva-ai
neistoa ja veneiden historiikkia web
bisivuja ja tulevaa julkaisua vart en. Ku
vat palautetaan! 

Li s~itietoja: 
Martin.Ericsson@hebinki.fi 
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och 5or. 1990 kom 5.5 med som ny 
klass och deltagarantalet var 22. År 199 1 
steg deltagarantalet tili 36 båtar, då kom 
drakama och hajarna med. Banoma var 
i början triangelbanor (olympisk och 
Hellerup). År 1992 infördes för första 
gängen den sista delseglingen som cha
se-start enligt LYS pä bana utan slör. 
Folkbåtarna kom med år 1994 (40 delt.) 
och starama år 1996 (49 delt.). 

De vackra klassiska båtama har rymts 
väl på Kronbergsfjärden och utgör alltid 
ett vackert skådespel med granna spinn
akrar och sköna linjer. Luncherna mellan 
seglingama fyller en viktig funktion 
med gemytlig samvaro mellan båtbesätt
ningama och deltagare i olika klasser. 
Även fam iljen och annan publik kan då 
delta. Vådret har givetvis varierat från år 
tili år. I allmänhet har regattan haft 
vackert väder med lämpliga vindar. Nå
gon gång har vädret varit så hårt att alla 
inte har gått ut. Yindriktningen varierar 
alltid kraftigt på fjärden och bjuder på ett 
särskilt element. Vindkasten är avgöran
de för en god placering. 

Brändö Seglare inbjuder alla tili den 
tionde Kronbergsfjärdsregattan 1998! 
Den 29-30 augusti 1998 blir det stor 
1 0-årsjubileumsregatta med regattabal 
på lördag. 

Femmajuoruja 
• Christian Wiialan femma L 5 Ghita 
valittiin vuoden 1997 kauneimmaksi 
purjeveneeksi puuvenetapahtumassa 
Hem och Hamn HSS:IIä kesäkuussa. 

• Omistajanvaihdos: Femma L 13 
Inga-Li II on vaihtanut omistajaa ja tulee 
purjehtimaan Helsingin vesillä kesällä 
1998. Uusina omistajina Minna Kor
keaoja+ Sanna ja Petteri Steen. 

• Femmaklassens mest olycksdrabba
de båt under 1997 var föm1od ligen L 37 
Ann. som efter olyckliga strapatser tili 
slut lyckades ta sig hem efter Sandhamn. 
Yi hoppas på en lugnare sommar 1998! 

57 



Leo Murrosta kuutosliiton kunniajäsen Viisvitoset 50 vuotta 
Suomen 6mR-Iiiton marraskuisessa 
vuosikokouksessa tuli Leo Murrosta 
hallituksen esityksen mukaisesti kuutos
liiton kaikkien aikojen neljäs kunniajä
sen. 

Leksa ol i aikoinaan "Kuutosklubin" 
ensimmäinen puheenjohtaja vuosina 
1969-74. Yhdistyksen perustava ko
kous pidettiin Hangossa 23.8. 1969. Lek
sa perheineen ja ystävineen purjehti 70-
luvun alkupuoliskon Einar Olofssonin 
piirtämällä Anitral/a (L-25) puolustaen 
suomalaisten mainetta silloista vahvaa 
ruotsalaisrintamaa vastaan. 

Leksa täyttää ensi vuonna kunniak
kaat 70 vuotta. Tuore kunniajäsenemme 
osoittautui allekirjoittaneen ja Kajtsu 
Karumaan tekemän haastatteluvierai
lun aikana olevansa edelleen mitä pir
teimmässä kunnossa, ja kuulospurjehti
jan iloinen pilke paloi kirkkaana silmäs
sä. Leksa oli hyvin onnellinen saamas
taan kunniajäsenyydestä ja pyysi välittä-

Purjehdusta netissä 

mään lämpimät kiitoksensa koko kuu
loslii ton jäsenistölle. 

Saimme värikkään raportin 70-luvun 
akti ivisista vuosista, jolloin kuutosia 
nähtiin Hangossa ja Airistolla parhaim
millaan 28-29 venettä. Leksa itse oli 
siinä määrin innokas kuutostel ija, että on 
jopa purjehtinut aikanaan töihin Hauki
lahdesta Helsingin keskustaan. Työmat
kasta Harmajalie työnantaja ei kuulem
ma osannut suorittaa kilometrikorvaus
ta, kun ajoneuvon a oli Anitra! 

Saimme mukaamme Anitran 125-si
vuisen lakikirjan vuosilta 1969-73 sekä 
tukun hauskoja ja mielenkiintoisia lehti
leikkeitä samoilta ajoi lta. Nämä tiedot 
kopioidaan ja arkistoidaan kuulosli iton 
kansioihin, joita tästä keväästä alkaen 
säilytetään Suomen Urheilumuseon ar
kistoi ssa. 

Kiitokset Leksalle ja hyviä vointcja! 
Eero Lehtinen 

Pilkkuveneet täyttävät tänä vuonna täy
det puoli vuosisataa. Juhlan kunniaksi 
luokkajärjestö on julkaissut näyttävän 
kalenterin. 

Asiasta kiinnostuneet voivat tilata 
Sveitsissä painetun seinäkalenterin lii
ton sihteeriitä Matti Muoniovaaralta. 

Liittojen nettiosoitteita 
Muutamilla suomalaisilla venei llä on omia kotisivu ja. Pitkään 
telakalla paketissa ollut kuutonen Anitra on vaihtanut omista
jaa. Uusi omistaja on pistänyt tekeillä olevasta rempasta kuvia 
ja tietoa osoitteessa http:Uwww.compart.fi/ ... akarki/6mr 
anitra.btm (Anitran uusi tuleminen?) Nixflu on William Fi
fen 1923 piirtämä kuutonen. Sen uusi omistaja kertoo venees
tään sivuilla http://www.metla.fi/pp/KKrVboat.htm 

Suomen kv. 5m liitto: 
http :Ubooeybee.belsin ki.fi/femma 
Kansainvälinen 5.5m liitto: 
http :Umembers.tripod.com/ ... Association 55 class/ 
Kansainvälinen 8mR-Iii tto: 
bttp:Uwww.dart.de/cgi-bin/WebObjects/Yacbts. 
Suomen 8mR-Iiitto: bttp:Uwww.yuscu.fi/eights/ 
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Femmatörbundets 
sponsorprojekt 
Int 5m Förbundet i Finland har ingått ett 
treårigt sponsoravtal med Opel och Good
year. Inom projektet som inleddes 1997 
satsar man på 13 nya spinnakrar i blått, 
gult och vitt för alla aktivt tävlande fem
mor. Kanske något för också andra båt
klasser att fundera på? 

John Worsöe från femmaförbundet är 
den drivande kraften bakom projektet. Hur 
kom man på iden att skaffa fram spinna
krar för hela femmaklassen?- Det starkas
te motivet tili projektet var att hålla fem
maklassen jämn och attraktiv för alla del
tagande båtar, an upprätthålla intresset och 
inte låta båtama delas in i A- och B-klass
båtar, berättar Jussi Worsöe som bakgrund 
tili projektet. Tidigare på triangelbanoma 
använde alla båtar en slörspinnaker. Nu då 
kryss-slörbanoma bytts ut tili kryss-läns
banor, dvs. bananbanor, behövs en läns
modell som är smal nertill och bredare 
upptill. Vi insåg ganska snart att alla i 
femmaklassen behöver en sådan spinnaker 
och helst borde alla få den samtidigt, an
nars skulle klassen riskera att bli alltför 
ojämn! Det gällde därför att hitta en lämp
lig sponsor. 

Hur kom Opel med i projektet? - Opels 
reklamchef Harri Hyytiäinen, som hade 
Volvos sponsorframgångar i tankama, 
hade tidigare taiat om att också Opel borde 
synas inom segelvärlden, berättar Jussi. Så 
började vi underhandlingama med honom. 
Som andra sponsor tog man med Good
year, som Opel har ett nära samarbete med. 

PEDE 

1 ·; 
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Finansieringen sköts genom att treårigt 
kontrakt med Opel Kredit. Tack vare ar
rangemanget kunde alla segel beställas på 
en gång. Seglen har sytts av segelmakaren 
Sam Hartikainen. 

Projektet innebär att Opel och Goodyear 
sponsorerar 13 st. spinnakrar som femma
förbundet delar ut tili alla aktivt tävlande 
båtar. Det är fråga om ett unikt projekt 
såtillvida att det är fråga om en k lasspon
sorering och inte sponsorering av EN en
skild båt. Konceptet är genialt och ur spon
soms synvinkel en billig lösning; det är 
alltid Opels spinnaker som vinner segling
en, det är alltid rätt båt som kommer först 

i mål på länsen! 
1 projektet ingår också gul-blåa jackor i 

spinnakerfärgema så att femmaseglama 
ska synas på land under regattoma. Detta 
gav utslag redan i Sandhamn, där ett 30-tal 
femmaseglare i sina granna jackor klart 
kunde urskiljas på bryggoma. 

- Spinnakrama och jackoma har en bra 
genomslagskraft och sponsorema har sä
kert redan nu fått sina pengar tillbaka, 
summerar en nöjd Jussi Worsöe erfarenhe
tema från den första säsongen. För fem
moma återstår två år av projektet så san
nolikt kommer alla att hinna stöta på dem! 

Foto: Sakari Sahlstein 
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8mR-Iuokka vahvistuu - 8mR-klassen förstärks 
Sommaren 1997 går tili historien som 

en av de hetaste i mannaminne. Våd
ret bjöd på vecka efter vecka av perfekta 
seglingsförhållanden, vi nd 4-7 m/s, luf
ten konstant över 20 grader och vattnet 
minst 18 grader. Algblom!lingen gav 
dock lite sordin på euforin. Attorna seg
lade Helsingforsregattan med Allegro 
från Sverige som vanligt på startbanan. 
Naja var igen i sina glansdagars skick. 
Hangö förlöpte väl, desom fortsatte väs
terut deltog i Mariehamnsregattan efter 
det. 

Sphinx jäi maakamaralle, neiti ajettiin 
maatietä pitkin Saukkolaan odotta

maan vuosien mittaan kertyneiden mus
teimien hoitamista. Sagitta ei vielä us
kaltanut kuoriutua heiteistä huolimatta, 
eräitä sisäisiä kauneusv irheitä oli pa
rempi j äädä maalle hoitamaan. Viimei
set kylkiluuparit on juuri saatu valmiik
si; hiljaa hyvä tulee. Sphinx jätti yllättä
en Turunmaan tänä talvena ja lähti Lo
viisaan seurustelemaan loviisalaisen ka
seja hyvin ymmärtävän miehen kan ssa. 
Antti Toukolehto osaa sittenkin luottaa 
muihinkin kuin itseensä. Neiti lasketaan 
vesille sitten, myöhemmin. 

Tuleva kesä ei odota tuloaan, tai sitten 
syksy ei ole loppunut vielä. Joka 

tapauksessa ensi kesänä tapahtuu, Hel
sinki-regatta kesäkuun viimeinen vii
konloppu, sitten Hanko ja heti perään 
Tallinna, jos Matti Muoniovaara on-

Helsingin Regatta 1985. Vasemmalta Sphinx, Allegro, Pinuccia, Wanda, Silja ja Dolphin. 

nistuu järjestelyissä. Kaikkein sitkeim
mille voidaan järjestää Maarianhamina 
heti tämän perään , keskustellaan siitä. 
Viaporin Tuoppi on juhlatuoppi, Suo
menlinnakin viettää tasavuotisjuhl iaan. 

W anda överraskade många genom 
sitt modiga beslut att lämna Hol

land tili Finlands favör. Robbie Lindberg 
Syndikatet (P. Gundersby, J. Hertell, 
R. Lindberg och B. Paulig) står bakom 
denna fina satsning. Äntl igen får Lara 
med Matti det jämna och rättvisa mot-

stånd som de förtjänar.lroquois kan näs
ta sommar te sig lite ljusröd av svartsju
ka, men kanske hon också får sin beskär
da del av uppmärksamheten. 

Jag önskar oss alla en god vårvinter 
samt ett tidigt och snabbt seglingsvä

der. 

Robert Donner 
Suomen BmR-Iiiton puheenjohtaja 
Finska BmR-förbundets ordförande 

Jouko Lindgren Oy 
Kaikki veneen korjauksesta 

ja kunnostuksesta 
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Lasikuitu- ja puututyöt 
Pinnoitustyöt 

Telakointi ja talvisäilytys 

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

fax (09) 6222 652 

FINNBOAT- jäsen 

Vuosien kokemuksella pidämme huolta veneestäsi 
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Vene· ja jäsenrekisteri 
Suomen 8mR-Iiitto- Finska 8mR-förbundet 

Puh.joht. 1 ordf.: Robert Donner, lrisviksvägen 5B4, 02230 Esbo, tel. tj. 09 4514765, hem 09 8552148 
Varapuh.joht. 1 viceordf.: Heikki Levanto, Valtakäyrä 19-21, 1 1 100 Riihimäki , puh. 019 4563915 
Siht. 1 sekr.: Christoffer Wallgren, Jungfrustigen 2bA 13, 00140 Helsingfors tel. hem 09 631883. NMT 049 527225 
Yhdistyksen osoite 1 Föreningens adress: 
Suomen 8mR-Iiitto/Finska 8mR-förbundet 
elo Christoffer Wallgren, Jungfrustigen 2bAI 3, 00140 Helsingfors 
lnternet :www.yuscu.fi/eights 

UFIN Nimi Omistaja Seura 
1 Naja Tuomas Ruokolainen HSS 
2 Sagitta Hannu Pohjanpalo, HSS 

Timo Saalasti 
3 Wanda R. Lindberg Syndicate NJK 

Per Gundersby 
Johan Hertell 
Robbie Lindberg 

4 Sphinx 
Bertel Paulig 
Kari Toukolehto 

6 Vågspel R. & C. Donner 
8 Windy Jyrki Halonen, 

Aki Kivikkola 
9 Silja Krister Ahlström 
10 Lara Baltic Protection 
12 lroquois Sex Gubbar 

Per Gundersby 
Johan Hertell 
Robbie Lindberg 
Bertel Paulig 
Frank Schauman 

Ackerman Stefan, Esbo 
Aminoff Arthur, Helsingfors 
Ahlström Krister, Helsingfors 
Ahlström Nathalie, Helsingfors 
Brunkrona Markus, Helsinki 
Båsk Bjarne Juhani, Helsinki 
Båsk Erik, Helsinki 
Båsk-Karlsson Eva, Helsinki 
Donner Carina, Helsinki 
Donner Marinette, Esbo 
Donner Robert, Esbo 
Dromberg Ville, Helsinki 
Gundersby Per, Helsinki 
Hertell Karl Johan, Helsinki 
Halonen Jyrki, Espoo 
Holmström Stefan, Helsingfors 
Juusti Timo, Naantali 
Karlsson Olli , Helsinki 
Kehä Mika, Helsinki 
Kivikkola Aki 
Krohn Klaus, Helsinki 
Kuusisto Kari, Helsinki 
Kuusisto Petri, Helsinki 
Levanto Heikki, Riihimäki 
Lindberg Robbie, Esbo 
Lindberg Marina, Esbo 
Lindqvist Kristiina, Helsinki 
Muoniovaara Matti, Helsinki 
Mynttinen Satu, Helsinki 

HSS 
NJK 
HSS 

NJK 
HSS 
NJK 

8mR Veneet 

LOA 8 D SA Depl. 
13,64 2,30 1,77 86,97 
14,39 2,60 2,00 77,30 7,56 

15,32 2,64 2,02 74,71 

15,21 2,58 1,98 81 ,20 8,00 
14,99 2,46 2,00 75,89 8,9 
15,27 2,69 2,00 80,00 

14,60 2,75 1,90 78,00 
14,26 2,53 2,01 77,84 
14,03 2,46 2,05 73,80 

8mR Jäsenet 

Oksanen Timo, Naantali 
Paulig Alexandra, Helsinki 
Paulig Bertel, Helsingfors 
Paulig Larissa, Helsinki 
Pohjanpalo Hannu, Helsinki 
Pärkö Jussi, Naantali 
Rajala Anna-Liisa, Helsinki 
Rajala Julia, Helsinki 
Rajala Matti , Helsinki 
Rajala Ville, Helsinki 
Ruokolainen Tuomas, Lahti 
Saalasti Timo, Helsinki 
Schaumann Frank, Turku 
Slotte Jonas, Helsinki 
Sutela Seppo, Turku 
Teissala Hannu, Naantali 
Toukolehto Antti , Fiskars 
Tuomi Juha, Helsink 
Turoma Mirja, Helsinkt 
Vapaasalo Samuli, Helsinki 
Vihmanen Keijo K, Naantali 
Wallgren Christoffer, Helsinki 
Zachariassen Jens, Espoo 
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Suunnittelija Rakentaja Rak.paikka 
G.L. Stenbäck Åbo Båtvarv Turku 
C.A. Nicholson Camper & Gosport 

Nicholson 
Tore Holm Tore Holms båtvarv Gamleby 

G.A. Estlander Åbo Båtvarv Turku 
Birger Slotte Wilenius båtvarv Porvoo 
Carl Holmström Ängstholmsvarvet 

Johan Anker Anker&Jensen Asker 
Sherman Hoyt City lsiand New York 
Olin Stephens Minneford's New York 

Vuosi 
1921 
1929 

1937 

1928 
1943 
1927 

1930 
1929 
1968 
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Suomen 6mR-Iiitto ry- Finlands 6mR-förbund rf 

Puh. 09-682 3900, fax. 09-682 3950, elo ProSailor, Veneentekijäntie 7, 00210 Helsinki, 
Antero. Kairamo@ ProSailor. i net. fi 
Puheenjohtaja 1 Ordförande: Eero Lehtinen, Kuusilahdenkuja 3, 00340 Helsinki, puh. k. 09-489 200, 
puh. t. 09-6922 505, GSM 0400-542 965, fax 09-6922 506, Saii@SaiiTech.inet.fi 
Varapuheenjohtaja: Tapani Koskela, Limingantie 69 C 3, 00560 Helsinki, puh. k. 09-790 660, puh. t. 09-1929 4154, 
fax. 09-1929 4129, 
Tapani. Koskela@fmi. fi 
Sihteeri 1 Sekreterare: Antero Kairamo, elo ProSailor, Veneentekijäntie 7, 00210 Helsinki, puh. k. 09-4523 935, puh. t. 
09-682 3900 
Kilpailut 1 Tåvlingar: GSM 040-556 1719, fax 09-682 3950 
Päämittamies: Antero.Kairamo@ProSailor.inet.fi 
Rahastonhoitaja: Timo Kataja, Vantaankallio 6 A 7, 01730 Vantaa, puh. k. 09-878 7688, puh. t. 09-6130 3370, 
GSM 040-5000078, Timo.Kataja@Eke.fi 
Tiedotus: Kristian Räme, Suomenlinna C 52 D 22, 00190 Helsinki, GSM 040-512 1108, k24765@kyyppari.hkkk.fi 
lnformation på svenska: Magnus Bäckström, Slåtterkarlsvägen 9, 00660 Helsingfors, puh. k. 09-7544 072, 
puh. t. 09-194 2535, fax 09-1942527, 
Magnus. Backstrom@kmyt. masa-yards. fi 

6mR Veneet 

UFIN Nimi Omistaja Seura Suunnittelija Rakentaja Vuosi LOA B Depl. SA 
1 Aglaja Mannermo Mark NPS HarryWahl Åbo Båtvarf 1926 10,400 1,975 3,330 44,528 
3 Irma Hopponen Juha SuPS B. Slotte Wilenius Båtvarv 1943 11,317 1,849 4,132 42,968 
5 Kerttu Keskinen Timo 1923 9,920 2,160 3,500 42,000 
6 Renata Helin Kyösti Gunnar Estlander H. Pettersson 1927 11,475 1,952 3,690 42,260 
7 Moniya Kekkonen Pekka Zake Westin Abo Båtvarf 1924 10,668 1,980 3,330 44,528 
12 Fridolin Keljonen Timo NJK Tore Holm Holms Yachtvarv 1930 11,530 1,850 3,900 42,733 
14 Anja Bror Kangas dödsbo MSF E. Olofsson H. Norrbäck 1925 10,980 2,000 3,406 43,816 
17 Ameta Malmström Kari E. Olofsson J.bo Båtvarf 1936 11,608 1,816 4,200 44,008 
18 Nixflu Karlsson Kristian William Fife Abrahamsson & Son 1923 10,690 2,108 3,500 43,202 
19 Puckie Williams Karl-Erik MSF Yngve Holm Norrtälje Båtvarv 1926 10,875 2,017 4,000 37,480 
21 Klara Stjäma Thuneberg Harry BSS G.L. Stenbäck ftbo Båtvarf 1938 11 ,408 1,836 3,816 44,181 
24 Antinea Renlund Robert NJK E. Olofsson Råholmens Bätvarv 1928 11 ,170 1,955 3,747 42,809 
25 Anitra Kärki Jaakko E. Olofsson Borgå Båtvarf 1928 11 ,310 1,985 3,600 40,758 
28 Gunda Marina Murto Hannu HSF E. Olofsson A. Urho 1929 12,016 2,025 3,798 40,186 
29 Maj-Lis Heickell & Peltonen SUPS E.Oiofsson 1929 11 ,700 1,878 3,680 45,198 
30 Raili Korkman Kari NJK G.L. Stenbäck Åbo Båtvarf 1937 11 ,472 1,787 3,909 44,595 
31 Lilo-Reet II Karumaa Kaj NJK G.L. Stenbäck J.bo Båtvarf 1938 11 ,350 1,780 4,200 45,684 
35 Elinore Kaarta & Kaarta WK E. Olofsson S:vikens Skeppsdocka 1934 12,121 1,855 4,275 45,909 
36 Joy Vihersaari Raimo UPS Tore Holm Wilenius Båtvarv 1935 11 ,613 1,799 4,220 43,327 
37 Lyn Haapala & Co HSK Tore Holm Wilenius Båtvarv 1936 11 ,639 1,810 4,107 44,756 
38 Manana Kairamo & Kihlman NJK Gunnar Jakobsson Wilenius Båtvarv 1936 11,682 1,845 4,029 42,982 
39 Jolanda 111 Liewendahl Christer MSF Harry Wahl 1936 11,510 2,019 4,350 38,738 
40 Fandango Iivonen Heimo SuPS Tore Holm Wilenius Bätvarv 1937 11 ,608 1,814 4,282 44,472 
43 Boo-Hoo Biaudet Harri & Rudi M G. Kyntzell Wilenius Båtvarv 1938 11,427 1,862 4,230 45,562 
44 Toy Linnovaara Antti NJK G. Kyntzell Wilenius Båtvarv 1938 11 ,293 1,865 4,070 44,287 
50 Alibaba II Kenneth Peränen HSF Tore Holm Holms Yachtvarv 1948 10,843 1,840 4,100 46,055 
51 May Be VI Hakonen Markku KoPu Tore Holm Holms Yachtvarv 1946 11 ,005 1,832 4,330 44,850 
52 Marianne Dolke Jan MSF Tore Holm Holms Yachtvarv 1934 11 ,540 1,800 4,200 44,715 
53 MayBe IV Lehtinen Tapio NJK Tore Holm Börjesson-Abrahamsson 1936 11 ,620 1,786 4,240 44,366 
54 lngegerd Pettersson Bengt-Erik MSF Gustav Estlander Johansson & Son 1928 11 ,226 1,916 3,750 45,686 
55 Unisex Patrikainen Ismo NJK Sparkman&Stephens Willy Barnett S. Yard 1970 10,461 1,862 4,561 42,420 
56 Fromista Reuter Johan GK Gustav Estlander ~ungsörs Båtvarv 1930 11 ,380 1,910 4,500 42,367 
57 Borgila Åkerfeldt Kaj MSF Ch. Nicholson Angholmens Bätvarv 1924 10,620 2,100 3,300 45,410 
59 Sir lan Koiranen & Co SuPS Gustav Estlander Johansson & Son 1929 11 ,385 1,950 4,100 44,363 
60 Off Course Karumaa & Co HSK Harry Becker Rödesunds Varv 1940 11 ,320 1,858 4,340 45,471 
61 Silene Koskela & Myllylä HTPS Tore Holm Holms Yachtvarv 1950 10,619 1,830 3,870 47,197 
62 St. Kitts II Thuneberg Harry BSS lan Howlett Douglas Chivers varv 1987 10,560 2,060 4,052 44,756 
63 Boree Ajanko& Co HSS Bjarne Aas 1937 11 ,292 1,867 44,289 

Skade Karl-Henrik Stuns GK Tore Herlin Ängholmens båtvarv 1921 10,280 1,790 3,400 31 ,920 
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Ahvonen Anssi, Silene, Helsinki 
Ajanko Jussi, Boree II , Espoo 
Aliklaavu Antti, Helsinki 
Andersson Mats, Mariana, 
Helsingfors 
Barck Pekka, Off Course, Esbo 
Berg Niclas, St. Kitts II , Helsinki 
Biaudet Harry, Boo-Hoo, Helsinki 
Blässar Jolle, Alibaba II, Östersun
dom 
Bäckström Magnus, May Be IV, 
Helsingfors 
Dahlin Håkan, Klara Stjärna/St. Kitts, 
Kauniainen 
Dolke Jan, Marianne, Mariehamn 
Eskola Hannu, Hyvinkää .. 
Frilander Harry, Elinore, Ostersun
dom 
Graeffe Mats, St. Kitts II , Turku 
Haapala, Kari, Lyn, Espoo 
Hakala Ari , Lyn, Helsinki 
Hakonen Markku, May Be VI, Espoo 
Halonen Jarmo, May Be IV, Espoo 
Hamunen Jaakko, Vantaa 
Heickel Carl-Arthur, Maj-Lis, 
Parainen 
Helin Kyösti, Renata, Helsinki 
Hopponen Juha, Irma, Espoo 
Hänninen Juha, Helsinki 
Iivonen Veli-Matti, Fandango, 
Helsinki 
Ingman Kari, Boree II, Helsinki 
Inkinen Ari-Matti , Toy, Helsinki 
Jacobson Tommy, Helsinki 
Jäntti Jussi , Helsinki 
Järvi Jari, May Be IV, Helsinki 
Kaarto, Pasi , Elinore, Helsinki 
Kairamo Antero, Mariana, Espoo 
Kairamo Eero, Mariana, Helsinki 
Kairamo Jaakko, Mariana, Espoo 
Kaksonen Asser, Klara Stjärna/St. 
Kitts, Helsingfors 
Kalervo, Esa, Helsinki 
Kanervo Pekka, Klara Stjärna/St. 
Kitts, Helsinki 
Karumaa Aki, Off Course, Helsinki 
Karumaa Björn, Off Course, Obbnäs 
Karumaa Kaj, Off Course, Helsinki 
Kataja Timo, Vantaa 
Keskinen Timo, Kerttu, Porvoo 
Kienanen Kimmo, Sir lan, Helsinki 
Kihlman Rabbe, Mariana, Esbo 
Kiho Jan, May Be VI, Espoo 
Kilpi Eero, Fandango, Helsinki 
Kilpi Esko, Fandango, Helsinki 
Kirjanen Heikki, Helsinki 
Koiranen Pertti, Sir lan, Helsinki 
Keljonen Timo, Fridolin , Espoo 
Korkman Kari, Raili, Helsinki 
Korkman Manu, Raili, Vaasa 
Koskela Tapani, Silene, Helsinki, 
Krohn Hannu, Sir lan, Vantaa 
Kröger Petri, Tuusula 
Kukkavuori Kimmo, Raili, Espoo 
Kulju Kaj, Klara Stjärna, Porvoo 
Kuusinen Arto, May Be IV, Espoo 
Kärki Jaakko, Anitra, Jokela 

6mR jäsenet 

Kölhi Eija, Kråkö 
Laurila Timo, Helsinki 
Lehtinen Eero, May Be IV, Helsinki 
Lehtinen Tapio, May Be IV, Espoo 
Lehtonen Kari, Fandango, Helsinki 
Lehtonen Veikko, Arneta, Helsinki 
Leikas Atso, Espoo 
Liewendahl Birger, Jolanda 111 , 
Mariehamn 
Liewendahl Christer, Jolanda 111 , 
Mariehamn 
Liewendahllngvard, Jolanda 111, 
Mariehamn 
Liljelund Pekka, Alibaba II , Espoo 
Lindström Markus, Klara Stjärna, 
Mariehamn 
Linko Jukka, May Be IV, Helsinki 
Malmström Kari, Arneta, Espoo 
Marttila Juhani, Jokela 
Melander Nappe, Alibaba II , Helsinki 
Murto Hannu, Helsinki 
Murto Leo, Anitra, Espoo 
Myllylä Ari , Silene, Helsinki 
Mäkelä Mikko, Helsinki 
Nyström Andreas, Esbo 
Ollila Juhani, Helsinki 
Pakarinen Ismo, Fandango, Espoo 
Patrikainen Ismo, Unisex, Helsinki 
Peltonen Juha, Maj-Lis, Kuhmoinen 
Peränen Kenneth, May Be IV, 
Helsinki 
Pettersson Bengt-Erik, lngegerd, 
Mariehamn 
Piha Petteri, Espoo 
Puumalainen Timo, Kerttu , Helsinki 
Rauhala Mika, Irma, Helsinki 
Rautapää Jorma, Helsinki 
Reenpää Leo, Boree II , Helsinki 
Renlund Mikael , Antinea, Helsinki 
Renlund Robert, Antinea, Kyrkslätt 
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Reuter Johan, Fromista, Åbo 
Räisänen Kimmo, May Be VI , 
Helsinki 
Räme Kristian , Alibaba II, Helsinki 
Räsänen Antti , Sir lan, Savitaipale 
Saarela Mikko, Alibaba II, Helsinki 
Sahlstedt Erik, Helsingfors 
Saksi Roni, Sir lan, Helsinki 
Salo Matti , Helsinki 
Salovaara Markku, Toy, Espoo 
Sandberg Johan, Helsingfors 
Sandman Patrik, St. Kitts, Esbo 
Saxberg Kim, Helsinki 
Siimes Ilari , Lyn, Espoo 
Siltala Jyrki , Raili, Helsinki 
Sjödin Folke, Sverige 
Sokura Hannu, Helsinki 
Solla Jaakob, Raili, Helsinki 
Stirkkinen Panu, Lyn, Helsinki 
Stuns Karl-Henrik, Parainen 
Suominen Petteri, Helsinki 
Tamela Esko, Helsinki 
Tenström Henrik, Alibaba II, Espoo 
Tenström Peter, Fridolin, Helsinki 
Thuneberg Harry, Klara Stjärna/St. 
Kitts, Tolkis 
Toivanen Osmo, Helsinki 
Tuhkuri Jukka, May Be IV, Espoo 
Ulfstedt Peter, Gunda Marina, 
Tampere 
Vartiainen Jouni, Lyn, Kuopio 
Vihersaari Raimo, Joy, Uusikaupunki 
Väisänen Kari, Elinore, Helsinki 
Wiherheimo Yrjö, Helsinki 
Wikberg Ensio, Elinore, Helsinki 
Åberg Arne, May Be VI, Helsinki 
~kerfelt Kaj, Borgila, Mariehamn 
Osterberg Lennart, Klara Stjärna, 
Ekenäs 

Kuutasten hinaus radalle 1911. 
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Suomen 5.5m-yhdistys ry- Finlands 5.5m-föreningen rf 
--------

Puheenjohtaja: Jussi Gullichsen, 31460 Hirsijärvi, Somero, puh. k. 02-483 555 t. 09-4354 2505 
Varapuheenjohtaja: Kimmo Kienanen, Sotkatie 1 B 10, 00200 Helsinki, puh. k. 09-670 066, t. 09-75961 , 
gsm 050-416 309 
Sihteeri: Matti Muoniovaara, Pormestarinrinne 4F43, 00160 Helsinki, puh. k. 09-637 103, t. 09-6222 490, 
fax 09-6222 489 
Jäsen: Jan Ahlskog, Richardinkatu 4B, 00130 Helsinki, puh. t. 09-629 177 
Talous: Mikko Mare, Laivalahdenkaari 9C61, 00810 Helsinki, puh. k. 09-7591796, puh. t. 09-6866 280 

5.5m Veneet 

UFIN Vene Omistaja Seura Suunnittelija Rakentaja Vuosi 
1 Gullvinge Tore Holm E. Blomqvist 1950 
2 Fifty-fifty Heikki Jousi TPS Gösta Kyntzell Wilenius 1950 
3 Pikapuikko' Petri Wickström LrPS Gösta Kyntzell Wilenius 1950 
8 Flamenco· Harri Markkula SPS Gösta Kyntzell Wilenius 1952 
9 Vis-a-vis' Kari Siltala SuPS Arvid Laurin Wilenius 1952 
10 Teresita J.Ahlskog/P.Suhonen NJK Arvid Laurin Wilenius 1952 
12 Jayne Pekka Piekäinen SP Gösta Kyntzell Wilenius 1952 
13 Linnaa· Heikki Koivisto MP Olin Stephens E. Blomqvist 1952 
14 Experimenr LrPS C-0. Granfelt Wilenius 1953 
15 Benita Mare Ruokonen SAVK Gösta Kyntzell Wilenius 1954 
19 Caro IV' Sampo Lindström SuPS Johansson Vator 1957 
QO lnga-Lill44' Gösta Kyntzell Wilenius 1959 
21 Quetzalcoatl' Teemu Stewen K.A. Johansson Vator 1961 
25 Caro VI Tom Hilkos LP Raymond Hunt Vator 1964 
26 Chaje 3 Matti Muoniovaara HSS A.E. Luders Jr. Vator 1964 
27 Wasa II Jari Jaatinen NJK A.E. Luders Jr. Kungsörs 1963 
28 Caro VII Matti&Mikko Mare HSS B. Chance Vator 1968 
29 Marilyn· Eero Luoma Arvid Laurin 1954 
35 Goddam Mathias Tallberg NJK Eivind Siili Still Yachts 1989 
37 Carmen Vladimir Marschan NJK lain Murray Hudson Bb. 1991 
38 Zorina ErikAikala HSK Eivind Siili Still Yachts 1991 
40 Dodotoo Henrik Dahlman Ass Doug Petersan Melges B.W. 1993 
41 Remi Kimmo Kienanen HSS Br. Ohlsson Kungsörs 1964 
42 Addam-Addam J.Gullichsen/P.Fazer NJK Eivind Siili GP-Made 1964 
43 Figaro Pentti Lehtinen A.E. Luders Jr. Kungsörs 1964 
44 Kandoo Henrik Dahlman Ass Doug Petersan Cowell Craft 1996 

. = ruffattu. Numerot 1-2, 10, 12, 15, 25-28, 41 , 43 ovat classic-veneitä. 

Ahlskog Jan, Teresita, Helsinki 
Aikala Erik, Zorina, Helsinki 
Backman Björn, Esbo 
Björkqvist Dick, Helsinki 
Borenius Tom, Mariehamn 
Dahlman Henrik, Kandoo, 
Mariehamn 
Dahlman Mathias, Mariehamn 
Ehrnrooth Georg, Grankulla 
Ehrnrooth Jorma, Helsinki 
Enberg Kalevi, Helsinki 
Fazer Fredrik, Helsinki 
Fazer Peter, Addam-Addam, Helsinki 
Forsman Yrjö, Lappeenranta 
Fromholtz Sakari, Experiment, 
Lappeenranta 
Gullichsen Johan, Addam-Addam, 
Somero 
Hackman Thomas, Helsinki 
Halme Juha, Benita, Tlutinen 
Hamberg Jan, Gullvinge 
Hilkos Tom, Caro VI, Helsinki 
Holm Kim, Helsinki 
Jaatinen Jarl, Wasa II , Helsinki 
Jansson Brage, Mariehamn 
Johansson Henrik, Mariehamn 
Jousi Heikki, Fifty-fifty, Piispanristi 
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5.5m Jäsenet 

Jungell Tom, Esbo 
Järnefelt Kristian, Helsinki 
Kähkönen Kari, Helsinki 
Kienanen Anssi, Remi , Helsinki 
Kienanen Kimmo, Remi, Helsinki 
Koivisto Heikki, Helsinki 
Koski Harri, Espoo 
Kotiranta Pia, Kauniainen 
Kotiranta Toni, Kauniainen 
Laine Heikki, Helsinki 
Lehtinen Pentti, Figaro, Särkisalo 
Lindblom Leena, Helsinki 
Lindh Oscar, Helsinki 
Lindh Richard, Helsinki 
Lindström Sampo, Caro IV, Helsinki 
Lundberg Henrik, lngå 
Luoma Eero, Marilyn 
Lyra Anna, Helsinki 
Mannström Markus, Grankulla 
Mare Matti, Caro VII, Helsinki 
Mare Mikko, Caro VII, Helsinki 
Markkula Harri, Flamenco, Helsinki 
Marschan Vladimir, Carmen, 
Helsingfors 
Marttila Jaani, Helsinki 
Mattson Robert, Helsinki 
Muoniovaara Matti, Chaje IV, Helsinki 

MAGAZINE 

LOA LWL 8 SA Depl. 
9,83 7,46 1,90 28,89 1,986 
9,62 7,27 1,92 28,92 1,860 
9,70 7,39 1,92 28,48 1,788 
9,79 7,39 1,91 28,47 1,902 
9,66 7,33 1,92 28,57 1,871 
9,56 7,26 1,95 28,30 1,702 
9,71 7,23 1,91 29,00 1,845 
10,19 7,41 1,92 27,33 1,753 
9,88 7,35 1,95 27,02 1,719 
8,91 7,44 1,92 28,38 1,893 
9,82 7,20 1,92 29,00 1,814 
9,36 7,37 1,90 29,00 1,975 
9,38 7,29 1,91 29,00 1,908 
9,16 7,46 1,92 29,00 2,000 
9,62 7,40 1,91 29,00 1,946 
9,89 7,47 1,91 28,96 2,000 
9,46 7,48 1,91 29,00 2,000 

9,17 7,36 1,91 28,95 1,902 
9,43 7,31 1,92 29,00 1,853 
9,18 7,37 1,91 28,95 1,912 
9,09 7,43 1,92 28,69 1,926 
9,41 7,45 1,91 29,00 2,000 
9,06 7,40 1,90 28,95 1,916 
9,69 7,45 1,91 29,00 2,000 
9,19 7,52 1,90 28,175 1,949 

Nemes Joel, Espoo 
Nyberg Martti, Helsinki 
Nykänen Minna, Helsinki 
~yman Kurt 
Ohman Sam, Helsinki 
Oker-Biom Kenneth 
Oy lnvesta Ab, Helsinki 
Piekäinen Pekka, Jayne, Perniö 
Piirainen Hannu, Vis-a-vis, Helsinki 
Poimaa Harri, Gullvinge, Espoo 
Porlamo Tero, Espoo 
Rosenlew Andreas 
Rouhiainen Matti, Espoo 
Ruokonen Mare, Benita, Helsinki 
Räme Kristian, Helsinki 
Siltala Kari , Vis-a-vis, Helsinki 
Stackelberg Peter, Helsinki 
Still Eivind, Jakobstad 
Suhonen Pekka, Teresita, Helsinki 
Suokas Asko, Nauvo 
Tallberg Andreas, Espoo 
Tallberg Mathias, Esbo 
Tallberg Peter, Helsingfors 
Valtanen Juha, Helsinki 
Väresmaa Ville, Helsinki 
Vator Oy, Helsinki 
Wickström Petri, Pikapuikko, Imatra 



Suomen kansainvälinen Sm liitto ry- lnt. Sm förbundet i Finland rf 

Hallitus 1 Styrelse 
Puheenjohtaja 1 Ordf.: Ivar Nordlund, Bryggerigatan 15, 10600 Ekenäs, (h) 019-2461190, 019-2633160 
Sihteeri 1 Sekreterare: Mikael Ahrenberg, Kirstinmäki 11 B 21, 02760 Espoo, (k) 09-859 3097, 049-795 665, 
(t) 09-857 1973 
Jäsenet/ Medlemmar: Jamima Löfström, Kaptensgatan 20-22 H 74,00140 Helsinki , (h) 09-636 068, (t) 09-18001 
Max Nordlund, Universitetsgatan 24 B 39, 20100 Abo, 040-588 7685 
Carolus Reincke, Topeliusgatan 23 B, 00250 Helsingfors, 09-4362428 
Varainhoitaja 1 Kassör: Lasse Sihvoin, Jääkärinkatu 6 A 18, 00150 Helsinki, (k) 09-663 645, (t) 09-605 411 
Kilpailupäällikkö 1 Tåvlingschef: John Worsöe, Gäddvägen 2 D, 02170 Esbo, (h) 09-4524710, (t) 09-615 781 

Sm Veneet 

UFIN Vene Omistaja Kerho Suunnittelija Rakentaja Vuosi LOA B Depl. 
1 Marina Esa Tuhkanen ASS Hans Roberts Åbo Båtvarf 1936 9.21 1.80 1.88 
2 Barbro Lasse Sihvoin HSS G.L. Stenbäck Åbo Båtvarf 1936 9.31 1.90 1.60 
3 Why Not Kari Kuusisto HSS Birger Slotte Jakobstads Båtvarv 1936 9.10 1.82 1.83 
4 Birgitta Markku Sistonen HTPS Nils Björk Pahan. Venev. 1938 9.28 1.79 1.85 
5 Ghita Christian Wiiala NJK G.L. Stenbäck Åbo Båtvarf 1937 9.26 1.88 1.69 
9 Signe Tage Ericsson DMSK Jarl Lindblom Pahan. Venev. 1937 9.56 1.77 
10 Carola Petteri Oksanen Gösta Kyntzell Wilenius Båtvarv 1937 9.56 1.80 
11 Eros Pontus Lindberg ASS Tore Holm Blekholmens Båtvarv 1937 8.94 1.70 1.70 
13 lnga-Lill Minna Korkeaoja SSP Gösta Kyntzell Wilenius Båtvarv 1939 9.28 1.78 1.90 
17 Aloha Ville Sallinen Einar Olofsson Forsströms Båtvarv 1941 9.17 1.84 
18 Magdalen Svante Wahlbäck ASS Jarl Lindblom A. Poikolainen 1944 9.23 2.06 1.65 
19 Marianne Esko Ojanperä Jarl Lindblom Åbo Båtvad 1941 9.11 1.94 
20 Vifem Anders Danker GK Jarl Lindblom Åbo Båtvad 1941 9.12 1.90 1.85 
21 C'est Ia vie Hans Höckert Jarl Lindblom A. Poikolainen 1943 9.30 2.06 1.65 
22 Zorina Ola Rosendal ASS Jarl Lindblom A. Poikolainen 1945 9.20 2.05 1.65 
24 Rose-Marie Tert1u Nordfors Jarl Lindblom A. Poikolainen 1943 9.28 2.04 1.70 
26 Going Gustav Gyllenbögel NJK Tore Holm Holms Yachtvarv 1938 9.19 1.72 1.70 
27 Linda Stig Röberg ASS Jarl Lindblom Laivateollisuus 1948 8.65 1.79 
28 Albertina Jan Heizen Åss R. Andersson Vaxö Båtvarv 1939 9.15 1.80 1.50 
29 Diana Olof Malmström ASS Gösta Kynzell Wilenius Bätvarv 1948 8.54 1.81 1.55 
30 Eystra Lars Mellin BS Tord Sunden Arendals Båtvarv 1940 9.33 1.75 1.90 
31 Liii-UIIa Carolus Reincke NJK Tord Sunden Arendals Båtvarv 1945 9.00 1.80 1.61 
32 Våglek Anssi Ahvenen VP Gunnar Harme Ernst Örman 1947 9.10 2.01 1.62 
33 R0de Orrn John Worsöe NJK Roy Sherman Hj. Johansson 1941 9.48 1.78 1.76 
34 Blåtunga Ivar Nordlund HUS Roy Sherman Arendals Bätvarv 1946 8.51 1.77 1.54 
35 Liss-Gun 111 Wisa Salokangas NJK Arvid Laurin Kungsörs Båtvarv 1942 8.90 1.70 1.70 
36 You-Too Sakari Sahlstein ASS Tord Sunden Arendals Båtvarv 1942 8.40 1.86 1.70 
37 Ann Mikael Ahrenberg BS Roy Sherman Hj. Johansson 1942 9.20 1.91 1.80 

Sm Jäsenet 

Ahrenberg Mikael, Ann, Espoo Löfström Jamima, Why Not, H :fors Röberg Stig, Linda, Åbo 
Ahvonen Anssi , Våglek, Helsinki Malmström Olof, Diana, Åbo Sahlstein Sakari, You-Too, Turku 
Alander Reima, Why Not, Helsinki Mattila Reijo, Birgitta, Helsinki Sallinen Ville, Aloha, Tampere 

SA 
21 .47 
20.77 
21 .68 
21.72 
20.90 
19.50 
19.58 
21.27 
21.51 
20.69 
19.30 
22.41 
21 .91 
19.41 
21 .50 
19.48 
21 .42 
21.50 
19.10 
21.61 
22.00 
22.58 
21.01 
20.46 
21.85 
21.04 
22.00 
20.57 

Auer Eroll, Going, Helsinki Mattson Henrik, Going, Helsingfors Salokangas Kati, Liss-Gun 111 , Espoo 
Backmann Björn, Liss Gun, Helsinki Mellin Anita, Röde Orm, Helsingfors Salokangas Wisa, Liss-Gun 111 , Espoo 
Björkroth Rolf, Röde Orm, H:fors Mellin Lars, Eystra, Helsingfors Saxberg Tom, Ghita, Tampere 
Boxberg Katja, Liss Gun 111, Mellin Marc, Röde Orm, Helsingfors Schauman Göran, Eystra, Helsing-
Stockholm Musteiin Göran-Fredrik, Åbo fors 
Danker Anders, Vifem, Åbo Nordfors Terttu, Rose-Marie, Turku Sihvoin Lasse, Barbro, Helsinki 
Ericsson Christoffer H, ex Liii-UIIa, Nordgren Anders, Magdalen, Åbo Simberg Kai , Ghita, Esbo 
Helsingfors Nordlund Ivar, Blåtunga, Ekenäs Simelius Mikael, ex. C'est Ia vie, 
Ericsson Martin, Eystra, Helsingfors Nordlund Max, Blåtunga, Åbo Helsingfors 
Ericsson Tage, Signe, Stockholm Nurmio Juha, ex Marina, Ylöjärvi Sistonen Markku, Birgitta, Helsinki 
Förnäs Riggert, ex. Why Not, Esbo Oksanen Petteri, Carola, Sauvo Steen Sanna ja Petteri, lnga-Lill, 
Granberg Carl -Olof, Röde Orm, Olin Johan, Blåtunga, Ekenäs Hämeenlinna 
Helsingfors Ojanperä Esko, Marianne, Piikkiö Svartström Robert, Eystra, 
Gyllenbögel Gustav, Going, H:fors Peltonen Heikki, Våglek, Helsinki Helsingfors 
Helzen Jan, Albertina, Stockholm Rautapää Jorma, Helsinki liilikka Putti, Helsinki 
Håkansson Harri, Röde Orm, Espoo Reincke Carolus, Liii-UIIa, H:fors Tuhkanen Esa, Marina, Raumo 
Höckert Hans, Cest Ia vie, Tåckter Reincke Harriet/Douglas, ex C' est Ia Vanamo Iiro, Helsinki 
Korkeaoja Minna, lnga-Lill , Helsinki vie, Helsingfors Wahlbäck Svante, Magdalen, Åbo 
Krohn Klaus, Why Not, Helsinki Romppainen Leena, Barbro, Helsinki Wiiala Christian, Ghita. Espoo 
Kuusisto Kari, Why Not, Helsinki Rosendal Ola, Zorina, Willenius Tom, ex Why Not, H:fors 
Leskinen Jussi, ex Why Not, Helsinki Ryti Salmi, Espoo Wolff Kristian, Ghita, Espoo 
Lindberg Pontus, Eros, Turku Räsänen Heikki, Våglek, Helsinki Worsöe John, R0de Orm, Esbo 
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CLASSIC RACE CALENDAR '98 
Matti Muoniovaara 

TOUKOKUU 
järjestäjä kilpailu luokat alue lähdöt maksu ilmoitus ja huom! 

24-30 SNG 8 Metre World Cup 8mR Lac Leman 6 

Geneve Sira Cup 
23-24 NSS Suunta Cup köliven. D, Meikki 6 200 19.5. 

KESÄKUU 
järjestäjä kilpailu luokat alue lähdöt maksu ilmoitus ja huom! 

6-7 NSS Dragan Cup louhi c 6-8 200 2.6. 

6mR 5.5m 
20-21 Royal Da~ing Prize 5.5m Solent 800 chf 

22-26 Corinthian Scandinavian Goid Cup 3-7 

24-26 YachtCiub British Championship 4 

28-317 Coves 5.5m World Championship 7 

27-28 M,HSS, Helsi~ki Classic Regana Classic Isosaari p 4-6 300 17.6. 
HTPS,NJK Meikki, D 27.6., lauantai 

sauna Särkällä 
31 6mR-Iiitlo Oscarsberg Cup Classic 

HEINÄKUU 
järjestäjä kilpailu luokat alue lähdöt maksu ilmoitus ja huom! 

3-5 HSF/ESS/HUS Hangon regana Classic Russarö itä 3 350 23.6. 
6-8 Hanko BiometCup 6mR 
9-i1 KjK Tallinna Eight Metre 8mR Tallinna Bay 6 17.6. 

Dragan Cup Louhi 
10-12 ÅSS 5m Luokkamestaruus 5m 6 

5m Cup (5 Metre Trophy) 3 

18-19 MSF Alandia R-Yacht Regana 8mR Slemmern 6 300 17.8. 
6mR 

22-25 KSSS Sandhamn Regana Classic 

ELOKUU 
järjestäjä kilpailu luokat alue lähdöt maksu limoitus ja huom! 

7-9 NJK Hörhammer Cup Meikki, D 500 4.8. 
6mR & 5.5m Luokkamestaruus 6-8 fax 692.3194 
Louhi Suomen mestaruus 6-8 
5m Aluemestaruus 4-5 

15 SuPS Viaporin Tuoppi Classic 170 11.8. 
Viapori 250 vuotta OKOArkadia 

16-24 Cowes Coppa Giov:melli 6mR 
6 Metre Eurooe Cu 

29-30 SS 10. Kruunuvuorenselän CläSSiC Kruunuvuo- 4 250 25.8. fax 5622 883 
juhlaregatta renselkä LYS-chase 29.8.:auantaina 

Brändö Seglare 
1 0-vuntisjuhla 
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O liP.a veneesi klassik
ko, Pacificin ylittäjä 
tai IMS-raaseri, Meri
pur"le tartoaa aina yk
ilö lisest1 suunnitellut, 
·· rkoituksen mu-



Klassikot 
elävät · 

. 

ikuisesti · 
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