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Viencmcssuilla kuulosliiton osastolle tapasin vanhan herrasmic
hcn,joka kertoi putj ehtineensa nuoruudessaan paljon kuutosilla. 
Tapasimme myöhemmin hänen kotonaan ja hänellä oli katkea
maton tarinoitten virta pwjehdustarinoita. Vanhoja valokuvia 
vuosisadan alkupuolen put:jehduksista oli paljon ja tarinaa niistä
kin riitti loputtomiin. 

Gösta Malmin muisteluita Ramsayn ja Tauben gastina on kirj attu 
tarinaksi sivuilla 4-9. Kristoffer H. Ericssonin opetukset tuleville 
sukupolville kerrotaan sivui lla 14-1 8. 

Samanlaisia tarino ita on katoamassa nopeasti unhon yöhön, j a 
vanhat valokuvat kadottavat sisältönsä ja merkityksensä. Olisi 
tärkekiä kerätä tuota katoavaa purjehdushistoriaa, sillä ei riitä että 
pelastamrne vain vanhoja puuvcneklassikkoja. 
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Gösta A. Malm on 
tuntenut jokseenkin 
kaikki vanhan hyvän 
ajan purjehtijat. Ja 
sitäpaitsi hän muistaa 
heidät uskomattoman 
tarkasti. Hänen kerto
muksensa voisi koota 
kirjaksi. Kokeneena 
kynänkäyttäjänä hän 
saattaa koota sen itse. 
Tässä on vain muutamia 
katkelmia. 

teksti Hannu Krohn 

Ramsayn ja Tauben gastina 
0 Iin liian nuori ehtiäkseni pllljeh

timaan Svalanilla ja Renatal
la, kertoo Gösta Malm (81 ). 

Mutta ollessani NJK:ssa juniorijäsenenii 
vuona 1936 Henrik Ramsay tuli ky
symään minulta, ha!uaisinko tulla mu
kaan Arnetan miehistöön. Olin tietysti 
innoissani. Miehistöön kuului myös 
Hat·ald "Affe" Alfthan. joka oli aina 
mukana myös myöhemmin pwjehties
sanune Ramsayn A-veneellä Rose-Ma
rie/la. 

Opin kunnioittamaan Ramsayta taita
vana purjehtijana ja miellyttävänä isän
tänä. 

~) © Cc) ~) 

Olimme kerran tulossa Rose-Marie/la 
Rövsundin kautta Helsinkiin hyvin hil
jaisessa tuulessa. Vaikka olimme pur
jehtimassa, Ramsay oli pukeutuneena 
harmaaseen tlanellipukuun, punainen 
neilikka rintapielessii, huopahattu pääs-

sä. Hän katseli ylöspäin ja sanoi: 
"Jaa-a, isäni ligust (August) törmäsi 

tää llä kerranjohonkin kiveen. Hällä pi
täisi olla kivi keskellä salmea." 

Samalla hetkellä Rose-Marien keula 
nousi ylös ja vene pysähtyi siihen paik
kaan. Atle putosi syvälle ruftin pohja!-

Henrik Ramsay (1886-1951 ), filtri, talousmies ja poliitikko; Suomen Höyrylaiva Oy:n toimitusjoh
taja ja halLneuvoston pj., kansanhuoltoministeri 1941-43, ulkoasiainministeri 1943-44: sotasyyl
liseksi tuomittuna vankeudessa 1946- 47, jona aikana kirjoitti purjehdusmuistelmansa "Sommar 
och segel". Aktiivinen purjehtija, mm. rakennutti kuutoset Svalan (l 10), Renata (L6) ja Arneta 
(l 17). 

Evert Taube (1890-1 976), ruotsalainen kirjailija, säveltäjä ja taidemaalari. Tunnetttu erityisesti 
Bellman-traditioon liittyvistä, usein meri- ta i merimiesaiheisista balladeista. Aktiivinen purjehtija, 
''Masttapparnas Förbundin" perustajajäsen (ks. Magazine 1995). 
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Ie, minä satutin peukalon vinssiin ja NJK:n nuorisojaoston kilpapurjehdus Sulka-veneillä. Kärjessä Rene Nyman. 
Ramsaykin kaatui mutta ei häkeltynyt, 
nousi saman tien ylös, pudisteli pölyt 
puvustaan ja sanoi: 

"Hyvät herrat, tästä hyvästä ta1joan 
teille tänään illallisen klubihuoneella!" 

©©©© 
Toisen kerran. samoin Rose-I\1ariella, 
mei llä oli parempi onni . Meillä oli Pcnla
lan purjehduksissa tiukka kamppai lu 
voitosta Yngve Paciuksen venettä 
vastaan, jota ohjasi Kolmatmen Valta
kunnan täkäläinen lehdistöattasea Hans 
Metzgcr. Olimme aivan ri nta rinnan 
maalilinjaa lähcstyttUessä, kun yhtäkkiä 
Pac iuksen veneen en muista sen ni
meä - isonpllljccn skuutti katkesi. äin 
kuinka Paciuksen kasvot muuttuivat 
tulipunaisiksi, hän näytti räjähtävän mil
lä hetkellä hyvänsä. Mutta me ptujeh
dimmc voittajina maaliin. 

@ <c: ({:) (c) 

Juuri ennen talvisotaa Ramsay tilasi 
Turun telakalla J arl Lindblomin piir-
tämän 18-mctrisen, 2-mastoisen Regi- Leppoisaa purjehdusta Ernst Fabian Wreden T-luokan (Turist-klass) veneellä. 
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Krogiuksen perheen vesa näyttää, ettei Sulka-veneen kaatuminen ole mikään 
ongelma. Peltitankit keulassa ja perässä tekivät veneen uppoamattomaksi. 

NJK:n nuorisoleirillä tytöt ja pojat koetettiin pitää ankarasti erillään, mutta ... 

nan. Hän ei ehtinyt pm:jehtia sillä paljon, 
sillä pian sodan jälkeen hän myi sen 
Ruotsiin Wallenbergille. Regina on 
edelleen Wallenbergin suvun omistuk
sessa ja hyvässä kunnossa sen vero
tusarvo on kuulemme nykyisin 340 000 
kruunua. 

Evert Taube oli myös innokas putjehti
ja multa ennen kaikkea loistava seura
mies, hauska veikko. Eräänä myöhäise
nä kesäiltana hän istui pursiseuran ra
vintolassa, jossa sattui olemaan myös 
Adolf Jahr, 95 neliön Aitangan omis
taja. Taube kiiiintyi hiinen puoleensa: 
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"Kuule Adolf, Minun pitää ehdotto
masti päästä Calle Schewcnin luo 
huomiseksi. Kun sinulla on tuo ysiviito
nen rannassa, sinun täytyy viedä minut 
sinne. Lähdetiiiin kymmenen minuutin 
päästä. Minii hankin vain provianttia." 

Ja hetken päästä Taube ja Jahr tulivat 
veneelle mukanaan Iaatikoilinen ravin
tolan herkkuja ja toinen Iaatikoiiinen so
pivia juomia. Pursiseuran vahti joutui 
avustamaan purjeiden nostamisessa, 
mutta pian Aitanga lähti pimenevään 
yöhön . 

Tässä vaiheessa Adolf Jahr huoles
tui , sillä kesäyö oli varsin pimeä, eikä 
mukana ollut merikorttejakaan. Louk
kaantuneena Evert korotti ääntään: 

"Ole hiljaa, Adolf~ etkö näe ellä ruo
rissa olen minä! Minä selviydyn merellä 
aina. Minii tunnen jokaikisen luodon ja 
karin tää llä. Merenkulkulaitos tuskin 
uskaltaa edesjulkaista merikortteja ky
symättä ensin minulta. Pystyisin pur
jchtimaan täällä vaikka silmät sidottui
na. Mene alas salonkiin, Adolf, en halua 
mitään bund~ja kannelle!" 

Pwjchdusta ol i jatkunut jo muutamia 
tunteja, kun alas salonkiin komennehrs-
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Rene Nymanin isä Rudolf Nyman 
valvomassa nuorten purjehtijoiden 
touhuja Kajholmenin rannassa. 

Konsulinna Seidenschnur (oikealla) oli 
tunnettu hahmo purjehduspiireissä 
1920- ja 1930-luvuilla. 

ta Adolf Jahrista alkoi tuntua, että Ai
langan liikkeet olivat omituisia. Vene oli 
noussut piihinja pwject lepattivat. Ruo
rin luota kuului Evertin tasainen kuor
saus . 

J\dol f huusi E vertin nimeä, mutta 
tiimii vain kuorsasi niin että runko täri
si. Adolfnousi kannelle ja avasi Evertin 
silmät. "Ne olivat kuin vanhat osterit", 
kertoi Adolf myöhemmin. 

Viimeisenä keinona Adolf ottijuoma
laatikosta pullon ja poksautti sen korkin 
auki. Si ihen Evert heräsi heti. 

Nyt oli enä~i ongelmana, ettii kum
mallakaan ei ollut aavistustakaan, missä 
oltiin. Läh istöllä näkyi kuitenkin toinen 
alus. 

"Kysytään heiltä", sanoi Evert. 
"Kysy sinä, kun kerran olet tämän ve
neen omistaja. Min~i menen siksi aikaa 
alas salonkiin.'' 

Adolfsaikin selville, eWi olti in melko 
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l ~iheJ W määränpäätä,mutta väyUi perille 
oli mutkikas ja karikkoinen. 

Samaliu hetkellä tuli sa imesta esiin 
Sven Saienin Havsörnen. Kun Eve11 
näki sen, hän huusi: 

"Hei Sven! Olin täällä odottamussa, 
että saisin luotsata sinut perille. Pidä 
kurssisi niin me tulemme sinun vanave
teesi ja minä annan sinulle kaikki tiedot 
111 i t~i tarvitset." 

Myöhemmin Salcn on ke11onut: "En 
koskaan unohda sitä lämpim~in huolen
pidon sävyä hänen äänessään." 

~) \f;) (c) \f;) 

Kaksi- ja kolmikymmenluvu illa hyvin 
tunnclluju pwjehtijoita olivat myös 
konsuli ja konsulinna Seidenschnur . 
Konsul innan erityisenä harrastuksena 
oli j iil:j esWä erilaisia sosiaali palvcluja, 
joita ei htohon aikaan paljon ollut. Jo 
keisari nvallan aikana konsuli nna o li 
p~iätttinyt, että pitäisi jä1jcst~hi koti " lan
gcnncilk tytöille" (för fa llna fli ckor). 
lliin esitti asiaa viranomaisi lle, ja Viapo
rin venäläinen komendanlli innostui aja
tuksesta: 

''Jag ~ir säker på att jag och mina offi
eerare kommer tili hjälp i denna fråga'', 
vakuulli komcndantti. 

Mutamaa kuukautta myöhemmin ko
mendantti kohtasi konsulinnan Espla
nadillaja kysyi: 

''Niir blir då den där hordellcn Hir
dig'?" 

Vasemmalla Hans 
Ollus Sulka
veneessään. 

Oikealla iloinen 
seu rue amerikan
kuutosen Donatan 
kannella. 

(l:) C0 ~) (c) 

Konsuli Seidcnschnurin, jolla oli paljon 
diplomaattiysHiviä, piti kerran esitellä 
Puolan ministerille N.IK:n Kajholmcnia. 
Siellä he tuli vat Jungl'ruburin kohdalle, 
jolloin Seidensehur kertoi: 

"I det hät husct har aldrig en manlig 
fot satts!" 

Kun ovi avattiin, nähtiin apteekkari 
Poppiuksen makaavan penkillä siinä 
asussa, jossa Jumala oli hänet luonut. 

Esirippu laskettiin mahdollisimman 
nopeasti. 

@ © ~) © 

Kajholmenilla jär:jesrettiin joka kesä 
nuorisojaoston k i lpapurjehdusviikot. 
Pllljehdin tuolloin aimt Hans Ollusin 
Sulka-veneessä, jonka purjenumero oli 
13, ja menestyksemme oli erinomainen 
- voitimme jatkuvasti , kunnes kerran 
Pentalan pUI:jehduksissa Hans pudotti 
isältään saamansa kultaisen kronomct
rin 30 metrin syvyyteen. Senjälkeen 13 
ei enää ollut onnennurnero. 

Junioreina Kajholmenin pwjchdusvii
kolla olimme majoitettuimi vahtimesta
rin asunnon yläkertaan. Eräänä aamuna 
merelle lähtiessämrnc olimme j iittiineet 
ikkunalaudalle pullon vichy(i taijotain li
monaadia, ja se lienee kaatunut. Kun 
tulimme illalla takaisin. vahtimestarin 
va imo Sanni kutsui minut puhutteluun: 
"M it~i te olette tehneet viime yönä'>" 

tiukkasi Sann i. 
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.Jotain nestett~i nimittäin oli valunut 
yläkerrasta tapettia pitkin alas. 

Minä menin ja maistoin s it~i sormella
nr. 

"Ei ole foxterrieri !" 
Tä llaisesta ncnäkkyydestä Sanni otti 

niin itseensä, että kielsi meitä enää tule
masta taloonsa. 

Seuraavana kesänä ol in piiässyt jo 
varsinaiseksi jäseneksi ja minut oli ni-

Rene Nyman tulossa rantaan Sulka
veneellään. Keulassa Ebba Grönblom. 
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mitetty nuorisojaoston johtajaksi. Olim
me Rudolf Nymanin kanssa Kajhol
meni lla järjestämässä purjehdusviikko
ja. Minulla oli seniorilakki päässäni ja 
vuosi enemmän ikää, joten Sanni ei tun
tenut minua. Kahvia kaataessaan Sanni 
huomautti: 

"Kai te olette sijoittaneet yläkenan 
huoneeseen joitain fiksuja poikia, sillä 
Malmiaja Ollusta me emme halua enää 
tänne!" 

"Totta kai", vastasi Nyman. "Kyllä 
tämä Mal. .. öh, tämä uusijuniorijohtaja 
huolehtii siitä!" 

©©©© 
V år och Maj Föreningen oli pwjehtijoi
den "salaseura",joka oli perustettu Kie
ler Wochen aikana ennen ensimmäistä 
maailmansotaa. Tämä seura järjesti 
omia tilaisuuksiaan. Muun muassa syn
tyi sellainen traditio, että joka kevät 
NJK.:n lipunnoston jälkeen matkustet
tiin Turkuun, jossa ASS-laiset järjesti
vät Airistolla "uppmjukningskappseg
lingin", kevään ensimmäisen purjeh
dustapahtuman. Airisto oli hyvin luon
teva paikka, sillä monet helsinkiläiset 
olivat talvisodasta lähtien pitäneet ve
neitään Turun puolella. 

Leikkimielisen kilpapurjehduksen jäl
keen aloitettiin airistolaisten järjestämä 
juhla, joka alkoi kelo 2 iltapäivällä ja 
päättyi kello 2 aamuyöllä. Tämän jäl
keen lähdettiin paluumatkalle Helsinkiin 
linja-autolla. Vaikka matkanteko varll1al
la bussirämällä oli hidasta, ainoa välipy
sähdys oli Evitskogissa Kirkkonum
mella. Tämän tauon aikana seurueesta 
hävisi kaksi miestä, Nisse Hagert ja 
"Eiak" Andersson, joita ei etsiskelyis
tä huolimatta löydetty. Vasta kaksi päi
vää myöhemmin he ilmaantuivat kotiin 
Helsinkiin. 

Yllä ensimmäinen oma 
veneeni, 15 neliön Måsen 
Suur-Pernajan lahdella. 

Oikealla sodanaikainen 
gastini alik. Heino. 

©©©© 
Sodan aikana toin~in pääasiassa esikun
tatehtävissä, saksan kääntäjänä, ja pää
sin silloin tällöin purjehtimaan. Kerran 
olimme alikersantti Heinon kanssa -
hän oli puutarhuri Espoosta, hukkui 
myöhemmin - purjehtimassa Peliingin 
vesillä, kun eräänä aamuna kuulin aivan 
läheltä voimakasta moottorin ääntä. Mi
tään ei näkynyt, ennen kuin 50-70 met
riä rannasta nousi periskooppi vedestä. 
Sitten tuli näkyviin sukellusveneen tor
ni, luukku avautui ja esiin astui tyylik
kääseen valkoiseen univormuun pukeu
tunut saksalainen luutnantti kysyen: 

"Guten Morgen! Verzeihen Sie mir, 
aber wo sind wir eigentlich?" 

Kerroimme heille sijainnin ja neu
voimme myös, missä sukellusveneiden 
tukikohta sijaitsee, sillä tiesimme sen 
tarkasti. 

©©CO© 
Juuri ennen jatkosodan syttymistä, ke
väällä 1941, Erik von Frenckell kut
sui minut Lasipalatsiin päämajan liiken
netoimistoon, jonka johtajana hän oli. 
Hän oli äitini serkku ja tiesi, että olin 
purjehtija. Hän kertoi päättäneensä 
myydä Vita Nova -veneen, pienen pur
ren, jonka hän omisti yhdessä tyttären
sä kanssa. Vene oli Fantnäsin kartanos
sa Pernajassa, ja se piti tuoda Helsin
kiin. 

Lähdin erään ystäväni kanssa hake
maan venettä. Se oli juuri laskettu ve
teen ja oli puoliksi upoksissa. Laitoim-
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me havuja sen ympätille ja saimme ve
neen tur-poamaan niin tiiviiksi, että se 
pysyi pinnalla. 

Purjehdimme sitten Pernajanlahden 
ohitse Sarvisaloon, jossa yövyimme 
Ottomanin telakan laiturissa. Seuraa
vana aamuna - ensimmäisenä kesäkuu
ta - kun heräsimme, meri oli vetäytynyt 
jäähän. Oli käsittämättömän kylmää, 
mutta lähdimme jatkamaan matkaa. 
Kun sää huononi, käännyin Peliingin 
rantaan, jossa Tove .Janssonin perhe 
asui. Juuri ennen kuin pääsimme ran
taan, keulapurjeen vantti katkesi. 

Matkustimme viikoksi Helsinkiin. 
Seuraavana viikonloppuna purjehdim
me Äggskärin selän ylitse Onakseen. 
Siellä rantaa lähestyessämme totesin, 
ettei vene ohjaudu kunnolla. Kun kään
nyin katsomaan taaksepäin, näin ve
neen peräsirneo kelluvan meressä pa
rinsadan metrin päässä. Oli se todella 
heikosti rakennettu vene. 

Vita Nova jäi Onakseen koko jatko
sodan ajaksi. Sittemmin kuulin, että 
vonFrenckelloli myynyt veneen Kurt 
Bandlerille. 

©©©© 
Jatkosodan aikana olin purjehtimassa 
Kajholmenilta kohti Helsinkiä Ceder
creutzin omistamalla amerikan-kuuto
sella Dona1alla. Hevossalmessa olles
samme taivaalle ilmestyi englantilaisia 
ponunikoneita - se oli ainoa englanti
laisten tänne tekemä hyökkäys. Helsin
gin ilmatorjunta avasi tulen, ja tässä ry-



tinässä tuli alas sirpale, joka repi pur
jcemme. Suuremmitta vahingoi lta kui
tenkin vältyimme. 

©©©© 

Ensimmäinen oma veneeni oli Gösta 
Kynzellin piirtämä 15 neliön Måsen, 
jonka sain haituuni erikoisella vaihto
kaupalla vuonna -51. Konttoripäällikkö 
Eklöfin poika opiskelija tarvitsi matka
kirjoituskonetta, ja minulla oli mahdolli
suus järjestää sellainen. 

"En kylläkään pysty maksamaan 
sitä", sanoi isä, "mutta minulla on pur
jevene, jonka voisin vaihtaa kiljoitusko
neeseen." 

Menimme katsomaan venettä. Siinä 
oli iso reikä peräosassa, mutta se saatiin 
tukituksi ensi hätään pelti paikalla. 

Teimme kaupat. Pernajalainen puu
seppä Rolf Lönnblad kunnosti veneen 
taitavasti ja korotti veneen taitoja. Vein 
sittemmin veneen mukanani Ruotsiin, 
jossa putjehdin erityisesti Mälareni lla. 

©©©© 

Kun oli muuttanut Tukholmaan, myin 
Mcisenin siellä asuvalle suomalaiselle ja 

Gustaf Estlanderin piirtämä Måsen II (yllä vasemmalla) oli 
erinomainen purjehtija. Se on Ruotsin lipun alla, koska asuin 
tuohon aikaan Tukholmassa. 

Måsen ll :n kunnostustyö (yllä) oli melkoinen urakka, mutta se 
kyllä kannatti. 

Vasemmalla Måsen II ja tanskalainen Shame yhteisellä 
matkalla Berghamnin laiturissa. Sekin olisi kertomisen 
arvoinen tarina ... 

hankin syksyllä -57 Gustaf Estlandc
rin suunnitteleman veneen, joka sai ni
men Måsen II - sama nimi on ollut kai
killa myöhemmillä venei lläni. Tämän 
veneen Estlander oli suunnitellut Mälar 
30- ja 40-veneitä kehitellessään. Ve
neessä oli erikoinen ns. kanoottikeula, 
ja se oli varsin nopea purjehtija. 

Seuraavana keväänä olin kunnosta
massa venettä, kun paikalle tuli suoma
lainen eläkkeellä oleva puuseppä ja ky
syi, voisiko hän olla avuksi. Palkkasin 
hänet työhön, ja hän teki todella hienoa 
jälkeä. Kun urakka oli valmis, maksoin 
hänelle tuplasti sen mitä hän pyysi. Olin 
todella tyytyväinen. 

Kesällä -58 lähdimme purjehtimaan 
Tukholmasta kohti Suomea. Äkkiä 
nousi kova myrsky - tuulta oli pahim
millaan 35 metriä sekunnissa - mutta 
pääsimme suojasatamaan Granham
niin, joka on Ahvenanmeren laidalla. 
Jäimme si nne makaamaan pariksi päi
väksi. 

Siellä ollessamme sa in radiosta kuu l
la, että Måsen l:n uuden omistajan oli 
käynyt huonosti, ei kuitenkaan myrs
kyn takia. Hän oli ollut purjehtimassa 
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Mäla1järvellä, sää oli ollut kaunis ja mo
lemmat veneessä olleet olivat menneet 
yhtä aikaa uimaan. Yllättävä tuulen
puuska oli vicnyt veneen ulottumatto
miin - se ajautui myöhemmi11 vah in
goittumattomana rantaan. Veden varaan 
joutuneista miehistä toinen pelastui 
mutta toinen hukkui. 

N äitä ja lukemattomia muita tari 
noita kertoessaan Gösta Malm 
on heijastanut valkokankaalle 

dioja, jotka kertovat Tukholman sata
massa meren pohjasta nostetun sotalai
va Wasan tarinaa. Gösta Malm joutui 
aikoinaan puoliksi sattumalta mukaan 
tähän huimaan projektiin, ja nyttemmin 
hän on pitänyt lukuisia esitelmiä aihees
ta. Hän tuntuu tietävän siitä kaiken. 

Toinen tehtävä, joka pitää vanhaa 
purjehtijaa kiireisenä, on puheenjohta
juus Astri ja Evert Tauben Ystävyys
seurassa. Hän on juuri ollut järjestä
mässä Evert Taube -konserttia (1 7.2. 
2000) ja kertoo innoissaan - joskin 
meidän ham1iksenune- että esitys Fin
landia-ta lossa on loppuumnyyty. Mutta 
täm~i tilaisuus ei jää ne viimeiseksi. 

Ja ensi kesänä Gösta Malm aikoo j ~il

leen Hihteä putjehtimaan. Hänellä on ny
kyisin Uffa Foxin suunnittelema Fox 
Cub -vene Måsen I V. Pwjehdus pitää 
mielen virkeänä! 
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6mR MM-regatta Hangossa oli 
historian suurin R-vene regatta. 
Kuinka oli mahdollista, että 
tänne peräpohjolaan saatiin 
houkuteltua ennätysmäärä 
veneitä? 

L
ähtökohdat ki sojen anom isel le 
Suomeen c i v~it olleet itsestään 
selvät. Hyv~issä muistissa olivat 

vuoden 1992 EM:t, jotka peruuntuivai 
osanottajapu laan. Toisaa lta vuoden 
1982 EM:t olivat onnistuneet mal lik
kaasti. Ja onhan Suomella maineikkaat 
kuutosperinteet suunnittelijoina, raken
tajina, olympialaisissa ja kultapokaali
purjehduksissa. Suomessa ei oltu kui
tenkaan aiemminnähty MM-kisoja,joi
den saamiseksi tarvittiin kahden Suo
malaisvenekunnan ristiretki Englantiin. 

Taustaa 

Kaikki alkoi siiW, kun 1998 EM :ssa Co
wesissa kansainvälinen luokkaliitto 
(ISMA) päättijHtjesHiH 1999 MM:tBa
hamall<t. Klassisten veneiden matkaa
minen Bahamalle todettiin mahdotto
maksi ja piiiidyttiin erilli sten klassisten 
veneiden MM :ien jätjestiimiseen. Eng
lantiin oli matkustanut Kenneth Peräsen 
ja Lehtisen veljest·en organisoimana 
kaksikin suomalaisvenellii Alibaba Il ja 
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May Be IV äiden veneiden menestyk
sen ja esimerkin itmoittamana kokous 
hyväksyi silloisen puheenjohtajamme 
Eero Lehtisen tekemän aloitteen klas
sisten veneiden MM :ien järjestämiseksi 
Suomessa. Paikalla olleet englantilaiset 
ja italialaiset olivat innolla mukana juo
nessa. Suomella olisi omasta takaa pari
kynunentä venett~ija ruotsalaisten liike
kannallepano olisi mahdollista. Yli 30 
klassisen kuulosen regatta olisi mah
dolliJJenja houkuttelisi pilempimatkalai
siakin, kunhan järjestäj~it onnistuisivat 
tehtävässään. 

Suomen 6mR-liitto otti jätjestelyvas
hmn Pekka Barckin ja allekirjoittaneen 
vetämänä ja kilpailupaikaksi valittiin al
kutunnusteluidenjälkccn Hanko. Siellä 
tapahhnna pysyisi hyvin kasassa eikä 
hajoaisi pitkin kaupunkia kuten llclsin
gissä voisi käydä. Myös kuljetusmah
dollisuudet ja satamapalveluiden taso 
puhui vat llangon puolesta eikä vähiten 
HSF:n konunodorinsa Pelle Nyst römin 
johdolla ja Hangon kaupunginjohtajan 
Tom Axbergin ja Jukka Rykyn suopea 
suhtautuminen hankkeeseen. 

Modernit veneet mukaan! 

Marraskuun aikana kiiv i selviiksi, että 
modernien veneiden MM:t Bahama ll a 
oli vat kuihtumassa kokoon. Samaan ai
kaan j~itjestelyt Suomessa oli vat eden
neet vauhdilla ja ISMA tiedu~lelikin 
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mahdollisuutta ottaa modernit veneet 
mukaan Ilankoon. HSF 6mR liitto
TSMA akselilla elettiin kiivaita aikoja, 
kun talous-, jätjestely-, aikataulu- ja 
majoitusresursseja kartoitettiin joulun 
al la. Tapahtumanjärjestelyt olivat silloin 
jo pitkällä ja kaikki oli logoja ja tiedottei
ta myöten rakennettu klassisten venei
den varaan. Tukku asioita oli sovittu 
va lmiiksi ja niiden muuttaminen vaatisi 
rutkasti lisätyötä. 

Kynnyskysymykseksi muodoshti ta
lous, mikä ratkesi ISMA:n sponsorin 
Viking River Cruises'in avulla. Lopulta 
kutsu myös modemeille veneille voitiin 
lähettää ja käsissänune oli yhtäkkiäjopa 
50 veneen kisat! 

Kuljetukset 

Maantieteellisten faktojen takia ja 1992 
peruuntuneiden EM:jen opettamana oli 
selvää, että kuljetuslogistiikka olisi 
avainasemassa veneiden houkuttelemi
seksi Suomeen. Transfennican kanssa 
päästiin nopeasti yhteistyöhön ja pys
tyimme tatjoamaan laivakuljetukset 
Englann ista, Saksasta ja Hollannista. 
Suomen TNT jätjesti suurin ponnistuk
sin maa-/laullakuljetukset Ruotsista. 
ll angon Stevedoring yhteistyössä Jolle 
Bliissarin kanssa vastasi ammattiy lpey
dellii satamapalveluista nostoineen ja 
laskuineen. Kuin pisteenä i:n päälle Fin
nair tat:josi juryn, mittamiehen, ulko-



peydellä satamapalveluista nostoineen 
ja laskuineen. Kuin pisteenä i:n päälle 
Finnair tarjosi juryn, mittamiehen, ul
komaisten toimittajien, seminaaripuhu
jien ja miehistöjen edulliset lennot. Kyn
~y.kset pitkille matkoille oli siis yli tetty, 
J<lJ Opa USA:staasti voitiin vene rahdata 
kontissa nime ll istä korvausta vastaan. 

Internet 

Nedeconin avulla avauiin hyvissä ajoin 
www-pal vclu (www.6mr.fi), jonka 
kaulla kaikki tiedoh1s myös kilpailijoille 
hoidettiin. Ensimmäiset kutsut ja tiedot
teet postitelliin venekunni lle ja kansalli 
sille luokkaliitoille perinteisesti paperilla, 
mutta pu lmana oli osoiterekistcricn 
puulleeli isuus. Tieto netti sivu ista saa
tiin kuitenkin leviämään nopeasti, ja 
näin kaikilla oli mahdollisuus pysyä 
ajantasalla. 

Selkeä tiedohls järjestelyiden etene
misestä ja suorat sähköpostiyhteydet 
ruokkivat itse~iän,jajo tammikuussa si
vuilla voitiinjulkaista todenn~iköinen lis
ta osallistujista. Nettisivujen kaut1a syn
tyi yllättäviäkin uusia kontakteja aina 
Brasi 1 iaa ja Australiaa myöten ja tiedot 
muutamasta sadasta purjehduskuntoi
sesta kuutosesta voitiin rekistöröidä. 

Vitsikkäin kontakti lienee eräs paris
kuntaUSA:nkeski lännestä, joka oli os
tanut netissä myytävän~i olleen veneen 
raadon, joka osoitautu i kuutoseksi, ja 
kunnostaa sitä nyt keskell ä maissipelto
aan. Ensimmäisen kuutospUJ:jehduksen 
he tekivät kyynelsilmin liftattuaan K/a
ra SUiimalla Hangosta Helsinkiin . Nei
tisivujen houkuttelemana Hangossa 
nähtiin purjehduksen silmäätekeviä 
paitsi Euroopasta, niin myös Amerikas
ta asti. 

Viime hetken pettymyksiä 

Pari kuukautta ennen kisoja osanotto
joukko näytti ylittävän 50 veneen maa
gisen rajan, mutta viime hetken po i sj~i~i
misi ltä ei vä lty tty. Englantilaisia klassik
koja ei l lankoon saapunut suurista lu
pauksista huol imarta. (Pari moclcrn ia 
englantilaista nähtiin toki uponavan toi
siaan.) Sveitsissä on kookas la ivue kil
pailukykyisiä kuutosia, mutta si nnik
kä istii kuljetustmjouksista huoli ma tta 
hekin j iii v~i t jiirvelleen lukuunolla matta 
modernien voittajaa. Myöskiiän ranska
laisia ei llangossa nähty. Tanskalaisen 
paronin vene ei valmistunut ajoissa pit-

H a ngon s atam assa oli ka nsainvälistä 

Ita lia la inen Dan valittiin kjlpa ilun kaunei1t·1ma ks1· k · ( 1 k vcnce st. a a uvat) 

kästä remontistaan,ja kiinnostava Nor
jan edustajakin sortui työkii reisiin. Lo
pulta Hangon upea laivue oli kuitenkin 
vahvuudeltaan 45 (32 klassista ja 13 
modernia), mikä merkittäköön Guinne
sin kitjaan. 

Talous .ia yhteistyökumppanit 

Jo hankkeeseen liihdettäessä Suomen 
6mR-Iiitto otti taloudellisen vastuun 
kantaakseen. Tulostavoitetta ei ollut 
vaan kaikki toteutunut tulo palautettai~ 
siin palveluina ja oheistapahh1mina. 
Projektisuunnitelmaan ja budjetttiin oli 
kerääntynyt kolmisen sataa tavoitekoh
taa. Budjetin kassavirta lähenteli puolta 
miljoonaa, josta osa ll istujat kaitaisivat 
vain osan, ja lisäksi tavoiteitujen tuottei
den ja palveluiden arvo markkinahinta
na oli reippaasti enemmän. 

Jätjestelyi hin kului yli 3000 pyytee
töntä vapaaehtoistyötuntia, mistä on 
helppo laskea, mitä tämänkaltainen ta
pahhlma vaatisi ammatt i maisesti toteu
tettuna. Venekohtaisien yhteistyösopi
musten mii~iriiii voi va in arvai lla, multa 
yksin suomalaisten pUJjehankinnat ylit
tivät puoli miljoonaa, josta suuri osa on 
hankittu yhteistyösopimuksi lla. 

Ta1joamalla näkyvyyden lisäksi erilai
sia asiakastilaisuuksia ja purjehduksia 
veneillämme saat iin hankkeeseen mu
kaan edustava joukko yhteistyökump
paneita. Kuutospwjehclukseen tun1stui 
karsomokaljaasilla ll angossa ja plll:jeh
duksilla kesiin aikanu satoja kumppa
neiden edustajia ja heidän vieraitaan. 

Tässä v ie l ~i suuret ki itokset kumppa
neille onn istuneen tapahtuman mahdol
listamiscsta. 
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• Quite challenging racing courses here ... • Piirros Pede 

Taloudellisesti tapahtumaa tukivat 
(aakkosjärjestyksessä) BM W, Diners 
Club, Hangon kaupunki, TNT ja Viking 
Ri ver Cruises. 

Kuljetukset järjesti Finnair, Hangö 
Stevedoring, TNT ja Transfcnnica. 

Www-palvelun toteutti Nedecon 
Muita tuotteita ja palveluita tarjosivat: 

Atelier Universa l, BMW, Frenckell, 
Hangon kaupunki , ll artwall , Havistra, 
Hewletl Packard, lil'ta la, Puuvene-lehti 
ja Talous-Sanomat. 

Palkintopöydbin koristivat Aikala, 
Fiskars, Ekström, 1 ittala, Sai l Tech ja 
Suunto. 

Tiedotus 

Tiedotukseen panosteltiin mm. lennät
tämällä Englantilainen toimittajaparis
kunta paikalle. MM-kisat ja sen yhtey
dessä järjestetty seminaari ylittikin uu
tiskynnyksen niin valtakunnallisissa 
lehd issä kuin televisiossak in. Kansa in
vä lisessä lehdi stössä itse tapahtuma jäi 
pellymykseksemme muutaman jutun 
varaan, rnulla kuvia Scoundrelin upo
tuksesta levisi pitkin maa ilmaa. 

Tulosten viipymi ncn myöhään iltaan 
va ikeutti tiedotusta, multa päiviitäisillä 
sähköisillä tiedollcilla ja www-sivujen 
viilityksellä muutkin kuin paika lla olleet 
pysyivät ujan tasa lla. Tiedotusurakasta 
vastasi ansiokkaasti vi itosista lainattu 
Jamima Uifström. Tekei ll ii on myös 
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Pekka Barckin alullepanema kuutosdo
kumentti,jossa tullaan näkemään ai nut
laatuista kuvamateriaalia llangosta. Do
kumentti on ede1myt leikkausvaihee
seen, ja jäämme odottamaan ensi-iltaa 
TV:ssä. 

Hermokeskus 

Hangon Itäsatamaan, veneiden tuntu
maan, rakennettiin kisojen ajaksi info
keskus ja tapahtumateltta, missä kisa
emännät Marina Kihlman ja J>ia 
Kankkun en sekä IISF:n ravintoloitsija 
pitivät hyvää huolta purjehtijoista, hei 
dän perhe i stä~in , yteistyökumppancisla, 
heidän vieraistaan, mecliasta ja yle isös
tä. Infokeskuksessa oli tiedotteiden ja 
palveluiden lisäksi saatavilla kuulo ai
heista materiaalia ja vaikkapa lippuja 
katsomokaljaasille. Pwjehtijat saivat 
tarvitsemansa palvelun keskuksesta ja 
HSF:n kanslia sai rauhan keskittyä kil
pailutoimistorutiineihin. 

Ohjelma 

Vaikka viikko oli kilpailullisesti tiivistah
tinen, niin Krisu Räme ja T im1>1>a 
La ul'ila saivat ympätyksi mukaan ava
jaisten lisäksi niin Crew Partyn, Ow
ners Dinnerin ku in laituritanssitk in la
sokkaine bändeineen. Pekka Barck jkir
jesti Hangon kaupungin kanssa kuutos
seminaarin, jonne saapu i puhujina tun
nettuja kuutosput:jehtijoita ja suunnitte-
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lijoita. 
Näyllävän palkintojen jaon ja purjeh

tijaparaatin jälkeen ohjelma huipentui 
Regatta Banquettiin Kasinon mahtavis
sa puiucissa. Jälkikäteen ajatellen muu
tama v~ilipäivä ilman kilpailua olisi ollut 
paikallaan - maksaisi mitä maksaisi. 
Nyt vieraiden tutustuminen vaikkapa 
saaristoon, Suomeen ja suomalaisiinjäi 
osin kiireen jalkoihin. 

Onnistuneet kisat 

Tietysti rapatessa roiskuu ja jälkiviisaa
na joissakin asioissa olisi ollut paranta
misen varaa, mutta kokonaisuutena 
kULrtosten MM-regatta oheistapahtumi
neen onnistui kaikin puolin upeasti pää
tellenjärjestäjien saamista runsaista kii
toksista niin yhtcistyökumppaneilta 
kuin purjehtijoi !takin. Hangon kaupunki 
ja llangö Segelfårening suoriutui vai 
rankasta isännän osastaanja kilpailujär
jestelyistä kiitettävästi. Tehtävien jako 
ja yhteistyö luokkaliiton, isäntäseuran ja 
kaupungin vä lillä sujui saumattomasti, 
ja koko llangon kaupunki asukkaineen 
otti tapahtuman omakseen. Vieraille jäi 
Hangosta ja Suomesta varmasti iki
muistoincnja vieraanvarainen kuva. Ei 
tarvita suuriakaaan lahjoja ennustaak
secn, että tulemme näkem~iän Hangos
sa vastaa via tapahtumia jatkossakin. 

Suurkiitokset Tei lle kaikille tapahtu
maan osallisille. 



Le T onl~inois 

Ekolakka 
Klaus ''Jomppe'' Koskimies 
Joli(o-McYile 

Jo muinaiset kiin.alaiset k~yttiv~t kiinanp~uö_ljyä j~ 
pellavaöljyä huonekaluJensaJa arvoesu1etttensa 
lakkaukseen. Muinaisen Kiinan ylimystö pakkasi 

lakattavat esineet lauttoihin, jotka vedettiin kauas ulko
merelle pölyn saavutt.amallomi in. Alastomat ja kauttaaltaan 
karvattomat o1jat lakkasivat sitten nämä esineet, ja vihdoi n 
mm1taman päivän kuluttua lakan kuivuttua lautal hinattiin 
maihin ja uupuneet ja nä lkäiset 01jat saivat ri isiam1oksensa 
ja ansa itsemansa levon. 

Ehdotin samaa menette lyä myös Lasselle ja Leenai Ie, kun 
venemessui lla viime talvena keskustelimme heidän upean 
Picksborgin lakkaamisesta. Kylmä kevät kuitenkin esti tämän 
perinteikkäänja kiehtovan tavan lakata venettä. Picksborg sai 
kiiltävät kylkensä varaston lämpimässä muovipeitteen alla. 

Le Tonkinois on puhdas luonnontuote. 70 prosenttia puh
tainta pellavaöljyä,joka on kuumcnnettu puhdistusta varten 
270 asteeseen ja 30 prosenttia kiinanpuuöljyä eikä mitään 
muuta. Huomattavaa on, ettei mitään kemiallisia ohenti-

mia/lisäaineita ole lisätty lakkaan. Näin ollen lakkaa-minen 
sisäti loissakin on huoletonta, kun hengityssuoj ia ei tarvita. 
Iho ei reagoi lakan kanssa, mutta jos si lmään rois-kahtaa, 
niin se pitää huuhtoa vedellä. Ja ekokatastTofia ei tapahdu, 
vaikka lakkapurkki kaatuisikin maahan. Aineet joutuvat 
vain takaisin luontoon. 

LeTonkinois on kiiltävä ja joustava pinnaltaanjahyvin 
kulutusta kestävä. Kimmoisa pinta antaa mahdol-lisuuden 
puuveneen elää ilman että lakkapinta halkeilee. Hyvä 
ystäväni Ruot sissa lakkasi purjeveneensä tiikkikannen 
kokonaan Le Tonkinoisilla. Märkä kansi ei pwjehduskengän 
alla ole liukas. Lisäksi lakka tunkeutuu niin hyvin puuhun, 
että reuna! istasta irti potkaistun palan vierestä ei lakka alka
nut kuplimaan. 

Hyvästä ku lutuksen sietokyvystä on esimerkkejä mm. 
JyväskyläsW. Siell ä paikallisen hotell ihuoneen lattia lakat
ti in keväällä -99 ja nyt hotellin omistaja on tilannut loput-kin 
huoneet lakattavaksi Le Tonkinoisilla. Ja Tukholman seudulla 
on kahdeksan ravi ntolaa lakannut lattiansa LeTonkinoisilla. 
Ravintoloita ei tarvinnut pitää kiinni tuulettumassa yli
määräisiä päiviä. 

Minulle ekotuote tuo mieleen pienet 1yppyiset omenat 
ja pesuaineet jotka eivkit puhdista. Olen kuitenkin tämän 
yhden vuoden aikana saanut oppia, että ekatuotekin voi olla 
erinomaista ja ellä asiakkaani arvostavat luOimonmukai
suutta. 

M/y Picksborg on HSS:n ylpeys. 
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En gammal 
seglare 
berättar 

Professor Christoffer H. Ericsson, född 1920, är en 
mångsysslare som är känd från många olika träbåts
och seglingssammanhang. Han är en av vårt lands 
främsta sjöhistoriker och produktiv författare. Själv 
har han seglat hela livet, men också sett tili att andra 
seglat. Han är en stor vän av klassiska träbåtar och 
den vi har att tacka för att femmaklassen återuppstått i 
vårt land. 

Christoffer H. Ericsson (CHE) 
har alltid haft ett brinnande 
intresse fö r båtar oeh segling. 

Seglingen och diirmed hans starka ma
ritima engagemang bö1jade på allvar år 
1936 n~ir han som 16-årig brändögosse 
lick sin försla riktiga bät och blev rned
lem av först BS och sedan N.I K. Det 
var långHirdsbåten .':)outhern Cross som 
han bl.a. beskrivit i essäsamlingen 
!-lundvakt ( 1985 ). Den höll han pii med 
fram tili andra världskriget. 

Artiklar om segling 

CHE har inte bara seglat aktivl utan 
ocksä dokumenteral sina upplcvelser. 
Han har hafl pennan i hand i all a situa
tioner, också när han långfärdsseglat. 
Uncler krigsåren skrev CHE m{mga ar-
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tiklar också för ansedda svcnska 
yachttidskri fler. 1 !ans första artikel i 
gamla Tili Rors med segel och moror 
ingick år 1939 och behandlade center
bortkl på 1700-talet. 

- Det var egentligcn den mest hög
klassiga och eleganta tidskrift som nå
gonsin har gells ul på området, överhu
vudtaget, också internationellt sett. 
Tidningen hade utomordentl iga skri
benter, goda illustratörer och mycket 
finl lryck, menar CHE. Småningom 
fick den heta Tili Rors och blev lunnare 
tili fonnatet. En annan tidskritl somjag 
skrev ti ll helle Neprun . Såhär kunde jag 
skrapa ihop en slant p<l artikclarvoden. 

När andra världskriget tog sl ut var 
C! 1 E redaklör fOr Frisk Bris 1945-46: 

- Jag l·ick order av Henrik Ramsay 
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text Mima Löfström 

Mannen och havet. 
Christoffer H. Ericsson har 

alltid haft ett genuint intresse 
för segling och träbåtar. 

att siitta ordning på tidskriften och göra 
den trevligare. 

Båtkonstruktion, långfärder 
och kappsegling 

CHE var varvsägare åren 1945-48. På 
Silversundsvarvet på Blåbärslanclet 
byggde han bl.a. en serie folkbåtar och 
Östersjöåltan Tiare, en båt som han 
sj~i lv ritat och konslrueral för eget 
bruk. Tiare var en havskappseglingsbåt 
som han ocksä kappseglade rned innan 
den såldes til i frank ri ke år 1950. 

CHE var med i Sjöbjörnarna i mänga 
år, som sekreterare och årsboksredak
tör, och skrev också deras fö rsta 
hamn- och farledsbeskr ivning tili olym
piska spelen 1952. 

- Mill ak tiva seglande bö1:jade egent
ligen med långfärdssegling. När det 
gäller kappscgling varjag alltid med n~ir 
del begav sig. Jag har seglat vingbåtar, 
lightning, femmor. av sexorna har jag 
seglar i r.ex. Fridolins bes~ittni ng men 
jag aldrig har hört ti li ele riktigt drivna 
kappseglarna. Jag var nog mera intres
serad av Jångtarclssegli ng än kappscg-



ling, erkänner han. 
Det här hörde också ihop med skri

vandet som jag ständigt höll pii med. 

Legendariska Daphne 

Åren 1943-48 var CHE ägare tili den 
legendariska ketchen Duphne, som sc
dan såldes tili Göran Schildt och seg
lades ned tili Medelhavet. Daplzne var 
konstruerad av .Ja.-1 Lindblom och 
bcställdcs ursprungligen av Oscar 
Mustclin, som dock inte vi lle ha den 
utan båten köptcs av Uno Teo nberg 
frän Ekenäs. Han riggade om den. CHE 
kom över båten under kriget sommarcn 
1943. 

- .Tag hade köpt ett nybygge från 
Åbo Båtvarf, en nätt T-bät, som var en 
Lindblomritael 6-tons entypsbåt får 
långfårelssegling. Men jag tyckte det 
var en tråkig båt, den var rank och hade 
för liten barlast. .Tag stötte på Daphne i 
de västra farvattnen, kring Pargas, och 
bö1jadc titta på den. Daphnes ägare 
Tennberg å sin sida var intresserad av 
min T-båt, som var snabb och livlig, så 

-""----
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vi gjorde en bytesaffär och Daphne 
blev min, berättar CHE . .Tag hade hem1e 
de sista krigsåren. 

- Daphne var mycket trcvlig som 
husbåt. Det var !:!11 behaglig och be
kväm båt att bo på, meel inreelning i fö
ren och aktcrn och maskinen mid
skepps. Hon varju ingen riktig segelbåt 
i egentlig men ing, utan mera en husbåt 
fal<tiskt, tung och trög. 

Tillsammans med vä1men Benedict 
Zilliacus seglade CHE mycket också 
utomlands. Fastän allmänt utrescför
bud råelele i lanelet lyckades man kOin
ma iväg västcrut fcirbi sjöbevakn ings
kryssaren. 

- Det fanns inga valutor att få , men 
jag kunele använda del jag skrapat ihop 

d' '"' 1et 0 __ , 
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på mtikelskrivanelet när vi tillsammans 
seglaele iväg med Daphne. Det var 
tänkt art vi skulle scgla H\nga vägar ut, 
mcn vi kom aldrig ut ur Norden, mecl
ger CHE. Engelsmännen, som inte vi lle 
släppa oss västerut, satte stop för vär 
scglals. Men fram tili det kunele vi leva 
gott och bl.a. köpa bränslc på mina 
hopskrapade kronor. 

Trots att det ~ir över 50 år seclan CHE 
sålde Daphne har han anledn ing att 
återkomma til i dessa minnen. Han fun
gerar nu som teknisk rådgivare inom 
fören ingen Pro Daphne som arbetar 
med att restaurcra bäten tili ett musei
fartyg. 

- Det finns inga tillgängliga ritningar 
1< var pä Daphne, utan ele tekniska rit
ningarna finns arkiverade i mitt minne, 
berältar han. 

Under vilrt samtai ringer telefonen 
flera gånger och någon unelrar hur clet 
låg ti li med mcsanmastens topp- och 
bombeslag, på Daphne fårstås. CHE:s 
sakkunskap är mycket värclefull också 
i clctta projckt. 

,--._"""..; - --.. 

CHE och hans första båt, 
tecknad av honom själv. 

~ --
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Resor kring Medelhavet 

CHE bö1jade småningom ägna sig åt 
det akademiska med studicr vid Hel
singfors un ivcrsitct. Åren 1968- 79 ar
bctadc han som chef för arkeologiska 
kommissionens, senare musciverkets, 
sjöhistoriska byrå med uppgift att byg
ga upp Sjöhistoriska museet, som pla
ceradcs på Vrakholmen i Helsingfors. 
Samticligt ansvaracle han för marin
arkeologin i vårt land, en hclt ny ve
tenskapsgrcn som han sta11acle upp 
och som kom att bli hans specialitct. 

CI IE är lil.dr i konsthistoria, men han 
anser sig ända vara mer arkeolog än 
konsthistorikcr. llan har ägnat stort 
intresse åt antikens Grekland och Rom, 
och den antika världcn har inneburit 
tiotals resor i Mcdelhavsvärlden. Som 
reseledare fcir olika kulturresor med 
Finska Ateninstitutcts v~inner har han 
besökt Jtalien, Grekland och Turkict 

Femmaminncn 

Rcgeln för en internationcll 5m-klass 
hade på fransk t initiativ antagits i Lon
don i novcmber 1929. Femman slog 
igenom som en liten syster tili sexan i 
åtminstone Frankrikc, Schweiz, Ar-

16 

CHE seglar med en gaffelriggad jolle. 

gentina, Danmark, Finland och spe
ciellt i Sverige. Sammanlagt byggdes 
mellan 250 och 300 femmor, många av 
dem var experimentella men hade 
kända konstruktörer. Kontakten mellan 
fcmmorna i Sverige och Fin land var 
livlig under 30- och 40-talet. 

CHE var den drivande kra ften med 
att starta femmetersk lassen i Fin land 
efter kriget. Åren 1949 51 seglade han 
själv aktivt mcd Laura, deltog i scgling
ar båcle i Hangö och på Erstan och job
bade med att få igång klassen. Men den 
dog ohjälpligen ut. Svenskarna var 
dessutom fullständigt övcrlägsna på 
den tiden. Aktiviteten i klassen hade 
stannat, det cnda som fanns kvar av 
den var ASS-gänget på Erstan som län
ge höll liv i klassen. Lindblom ritade 
fortfarande experimentbåtar oeh Iät 
bygga 3 femmor (Laura, Linda, Lo11a) 
efter varandra åt sig ~jäl v på Laivateolli
suus. Snart bö1jade femfemman dyka 
upp. Femmaklassen kom att ligga av
somnacl under en periocl av 30 år. 

Men klassen levdc trots allt vidarc. 1 
Sverige grundade intresserade och an
svarskännande entusiaster en samman
slutning för atl rcstaurcra och scgla 
gamla femmor. Entusiasmen spreds 
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också tili Finland. Efter påstötar av 
NJK:s ticligarc konm10dor Per Donner 
började CHE i mitten av 80-talet enga
gera sig i klassen på nytt. Under många 
år arbetadc han aktivt i "fenm1aprojek
lct" med återupplivning av klassen - nu 
som pensionär med "mera ticl" . Till
sammans med andra aktiva bö1jade 
man kartWgga fenunabestånclet, leta 
fram gamla båtar och bearbeta dcras 
ägare i syfte att aktivera båtarna. 

Renässans fOr femman 

Projektet fick fart då CHE sjä lv succes
sivt köpte två femmor, Diana och 
senare Li/1-UI/a. 

Kyntzells Diana hittades på eli varv 
i Åbo, man for efter den mecl lastbil, 
lagade upp den och bö1jade segla med 
den. Li/1-U//a köptes i Lidingö och 
togs över tili Finland. Samtidigt hade en 
annan av de aktiva, Douglas Reincke, 
köpt in Eystra från Sverige. Man börja
de med att etablera små privata segling
ar på NJ K. År 1986 seglade tre fcmmor 
på Kronbergsfjärdcn, men redan följan
de säsong var antalet fler. Hangöregat
tan 1988 samlade hela 1 1 deltagandc 
båtar! 

Småningom lyckades man ta fram ele 



gamla inhemska femmorna och aktivi
teten igång. Samtidigt åkte man över ti li 
svenska sidan där intresse för klassen 
fanns och ett samarbete etablerades. 
Man letade fram ännu ilcr gamla Svens
ka och även ursptungligen finska fem
mor. CHE köptc upp några av dem, bå
tarna togs över ti li Finland med lastbil, 
tullades och såldes sedan vidare tili 
intresserade. Han finansierade anskaf
fandet av också inhemska femmor. 

Överkomligare än sexan 

Detta var viktiga insatser som betytt att 
femmaklassen kunnat uppstå på nytt! 
CHE har varit den drivande kraften 
som fått fo lk på få ltet aktiverade. Ett 

klassforbund, Internationeiia 5m för
bundet i Finland rf. , grundades år 1986 
och man fick i gång seriösa kappseg
lingar och aktiv verksamhet. CHE fun
gerade som forbundets första ordfo
rande och valcles tili hedersmedlem på 
forbundets årsmöte 1996 for sina in
satser. 

- Men det var nog inte helt lätt att få 
igång verksamheten, for ingen tog 
femmorna riktigt på aiivar, menar han. 
Drakseglare och en del andra stä llde sig 
oförstående tili vår entusiasm; en del 
tyckte att femmorna var gamla harvar 
som inte dög tili något, detju fanns an
dra ' 'hyggliga båtklasser" atl satsa på. 

CHE har alltid charmats av den Uitt-

MAGAZINE 

På 40-talet var CHE ägare tili den 
legendariska ketchen Daphne, som 
sedan såldes tili Göran Schildt och 
seglades ned tili Medelhavet. 

d1ivna och eleganta femman. Enligt 
honom har scxan aiitid varit tung, allt
för dyrbar och svårhanterlig for "vanli
ga dödliga". Som motvikt tili den ser 
han femman som en överkomlig han
terlig båt som ger vaiura för pengarna. 

Regattor 

På CHE:s initiativ fick man igång t.ex. 
Brändö Race. Med honom som gam
ma! brändöbo i spetsen tog man kon
takt och fi ck BS a!l ställa upp som ar-
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Liii -UIIa på Kronbergsfjärden. 

- .lag g il lade den. Ulf-Ulla varan
geniim a11 segla och jag satsade en 
hei del pengarpa nya scgcl. Då r6r
stodjag vad nya ~egel verkligen kan 

~~iiiiiiii;i:...O:.:::~:.j~t:Z:.~~~i.J i nnebii ra. 

rangör fcir del rörsta raccl. Det var 
tiinkl att båtarna skulle segla pii Kron
bcrgsQiirden i skyddade fårh~ llanden. 

De gamla liillbyggda håtama ska 
inle bchöva dunsa eller seglas för hårt, 
utan hiillas i hyggliga fo rhåll nnden . Del 
finns alllid en risk för att kölbultar eller 
annat ska gå söndcr, varnar han, det är 
ändå fråga om antika båtar. 

Mcd diplomati fick man också tili 
ståmltiivlingar pa Erstan, i sk iftet mel
lan 80- och 90-talet. då verksamhetcn i 
femmaklassen ålcr gick upp. Men vicl 
dcnna tid börjadc Cl l E:s l)'s ik svikta, 
han lick problem med muskulaturcn i 
lår och ben och fick svårt att klara av 
bryggor och båtar. 1 början av 90-talet 
var han lvungen att lämna sitt aktiva 
seglande och yngre krafter . om Jussi 
Worsoe och Lasse ~l ellin fick ta över 
fcmmabestyren. 

Egna femmor 

Laum var CHE:s tOrsta femma som 
han hade åren 1949- 50. BåtL:n hade 
byggts av Jarl Lindblom pii Lai vateolli
suus ute i Pansio och var myckct cxpe
rimentell. 

- .Jag var myckcl god viin tili .Jarl 
Lindblom. Vi salle faktiskt hcmma hos 
honom på hansvilla i agu och pratadc 
.. femmor" en kviill och uncler kvällcns 
lopp köptc jag b~'\ten , beräl!ar CHE. 

Laura var en av konstruktören Lind
bloms manga experi mentella kappseg
lingsbåtar; inga srn nl, båtcn var lim
macl, ocb hadc ell ccnterborcl gömt 
inne i blykölcn - en detalj som dock 
genast förbjöds. Det var c.n liittvinds
bål, clen stod irllc i SJ. ö men låg hö(fl i 

. ... b 

vind. B<'ilL:n var ill;t ulnrstad och sr.;glen 
va r inle myckcl alt hurra l'ör. Ägarcn 
tröttnade pa den och /.aura skickades 
får goll tili Engl;rnd . 

Hans andra femma var Kynli'ellriladc 
Dimw, som var förscdd mcd en sli.i rrc 
segelgarclcrob ä11 /.aura. Den trcdje 
femma11 var Li/1-U/Iu, en ulpriigl;td 
liillvindsbiit. 
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Varubrist under och 
efter krigså ren 

Man förslur hur lyckligt lolladc dagcns 
seglare ~i r dä man hör CHE beditta om 
forhållandcna förr. Materialbristen var 
p<'itaglig ocb miinga bftlar illa ulrustade:: 
under och efter kriget. 

- På dcn tidcn var dct svårl au övcr
huvudtaget m tag pii segel. Det var 
omöj ligt att få Luura alt' gå under såda
na omstiindighctcr - dukarna var ul
seglacle och vi tlck inga hyggliga segel 
ens får att testa båten. Under krigsåren 
fanns hc llcr inga rcp alt nl, då gällclc dct 
bara att hii lla i det man hade och lorsö
ka hålla det igång. 

Eftcr kriget återgick man tili frcdliga 
l'örhilllandcn , nwn del riiddc forl fltnm
de mycket knappa förhållanden under 
Ocra år. Folks vardag präglacks av 
största sparsamhet, materia!- och valu
tabrist samt stränga reserestriktioner 
som påverkade all segl ingsverksamhcl. 

- Undcr mina aktiva fcmmatidcr i 
slutet av 40-talet då vi hade seglingar i 
bådc Hangö och Åbo, var sjövägcn 
fi'iin Helsingfors västcrut myckct lang 
och krävde alltid gott väder. Det var ctt 
riskfyllt projckt att komma förbi Porka
la då ryssarna var diir och gjorde sitt 
bästa fO r all fårsvåra vara rcsor. Det 
var ett himla bråk atl komma runt Por
ka la, och jag hade en speciell bogscrbåt 
för del , minns CHE. Man var 1 vungcn 
att ta sig langt ut tili havs mot den est
niska kusten. Senare förbjöds bogsc
ring av lni tarna och landsvägsförbin
delserna skars av. Under eHerkrigsil ren 
Oyttadcs manga båtar därror rc;. järn
v~ig. 

Behandla dem vä l! 

CHE är kiind som fårespr<ikare för tra
ditioner kring och rcspckt för vara 
k lassiska segclyachtcr. 

- Niin uppfatrni ng iir all ele gamla hå
tarna intc. k:t drivas tilltopp-prestanda. 
De iir för gam la f(ir atl prcssas cllcr dri
vas l'ör harl. Man kan segla siinder 
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Jem, säger CHE och höjc.:r eli varning
L:ns finger lill unga seglargenerationcr. 
8 iitarna var k lcnt byggda redan li·iin 
början och del giiller alldelcs spcciellt 
sexorna. DL:l iir på tok för myckL:I att 
hänga 3000 ki lo bly uncler ett skrov 
som vägcr 1000 kilo. Det blir för stora 
spiinningar. Båtarna mäste helt enkeli 
g~'\ sönder av del och en del gör ocksii 
del. 

Med temmorna är forhallandet en 
aning annorlunda; de har en li te minclre 
kö lvikt - mcn de iir också väldigt lätt 
byggda. 

- Man ska intc köra eller pressa dem 
hellcr tOr härt. Vi måste ha rcspckt rår 
det gamla och bchandla klassikerna v~i l! 
V~ r cliskussion kommer in på dcn 

kiinsliga ti·ågan om inmätni ng av dc 
gam la båtarna och skroven. E-Hir tycker 
Cll F. all miittlighet bör iakttas. 

- Jag tycker inte all mätningsfrågan 
ska drivas tili sin spets. menar han, så 
au alla båtar måste rnätas om! lnmäl
ningen kan bclyda stora f(ir~indringar 
pi\ skroven. Man kan t:'i ta bort bar
lastvikt från kölarna får alt möta mäl
n ingsm~innens krav på att biltarna ska 
tlyta på sina miirken. Det iir ingen 
konst all siiga bort bly, säger han, mcn 
biitarna blir ännu mcr instabila och ran
ka. 

Fcmmorna iir inte specicllt slyva bå
lar och skrovstabi lilclcn är inte dcn 

biista på dem, sä stora ingrepp är in
gcnting han vill rekommendcra. 

Skrivandet fortsätter 

CHE iir fortsäun ingsvis aktiv som för
fattare och sjöhistorisk forskare. Han 
skrivcr artiklar i Frisk Bris, där han haft 
en serie om kända konstnrktörer. CHE 
produktion omf~1ttar sjöfarts- och sjö
krigshistoria, arkeologi , rncn ocksil 
sjiilvbiografiska skildringar och beriit
tclscr i cssii form. 1 yligcn har en bok 
om Gösta Kyntzell och c ·sibamlingen 
1 skuggon m · Nl krig utkomrnit. En bok 
om Mcdclhavel som berör italienska 
hamnar under Antiken iir under arbete. 

llur tiden riicker tili får all t detta har 
man sviir1· att forstå. Kanskc svarcl dc l
vis 1 igger i all han aldrig scr på teve, 
dcn har sliiktingarna t:-111 biira ui ror 
mang;t ar secb n! lställct iir han en lro
gen rncliolyssnarc och toredrar att lyss
na tili musik. Biisi gillar han äkta 30-
talsjazz! 



Alibaba II:s väg tili VM.-guld 

Jag tror ~tt dc !cm glada. seglarn~ 
som varen -97 samlades pa 
Sveaborg for att för första gången 

bekanta sig med nyförvärvade Alibaba 
1 1 i nlc ri k l igt var pl\ det klara med vad 
som var på gång och vart denna första 
träff skulle leda. Säkcrl var det ingen 
som tänkte på all vinna ni\got VM inorn 
en niira ti-amtid. Mest var del fråga om 
att få ihop de olika delarna som li\g ut
spridda omkring på kajen och komma 
ut och segla . De tlesta av oss hade inlc 
någon större erfarenhcl av sexor från 
lidigarc, varken ti II sjöss eller hur man 
siitter ihop en sexa som just varil uppc 
på Iand övcr vinlern. 

f-'örsla utmaningen var att få upp 
masten och alla delar på plats. Erter nä
gra dagars arbctc siig det ut som om 
b{Hen vara klar för sin första scglnts. 
Som tur fick vi hjälp av biitens fö rra 
ägare, To mppa Lindstri)m. lJtan 
honom skulle vi säkert ha scglat ut ulan 
vissa livsviktiga delar på plats. Näja, ut 
på havcl kom vi i alla htll och sen dess 

har vi seglal och segla!. 
Sen dcnna första scglats har Aliba

bas besiittning i de tlesta tiivlingar be
stått av samma gäng: Hena Tenström 
vid rodret, Nappe Molander har skölt 
storen, bardunerna oeh navigering, 
Jolle Blässar trimmar försegel och 
spinnu, Timo Laurila sköter fallcn och 
packar seglen. Vid slag på kryssen hjäl
per Timo Jolle med att släppa och ta in 
genoan. På lOren har Krisu Räme sitt 
eget revir. Taktiken iir ett öppet sam
talsämne ornbord och al la får förcs lå 
vad dc vill och sen fallar Hcna besluten 
med påtryckning av Nappe och Jolle. 
(Och går taktiken fel får Krisu ta skul
dcn.) Allas arbetsuppgifter på bäten iir 
väl tränade och va r och en koncentre
rar sig under tiiv ling främst på att hall a 
siU cget revir under kontroll och man 
blandar sig sä llan i ele anclras bestyr. 

Förstn sommarcn ( -97) saisade vi 
mest på att t?t bes~ittningsarbetet om
borcl att fungera. Mest tränacle vi ma
növrar och lorsökte m bcsiilln ingen att 
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Jolle Blässar 

rungcra SOill ett team. Tili en bötjan var 
detta ganska svårt men vi kunele ti li slut 
enas om vem som skall göra vad. ldag 
gcnomförs dc !lesta manövrar ombord 
ten tick ett nytt cläck. Däckslayoutcn 
gjordes en ligt besättn ingcns önskcmi.\1. 
Då var båten klar för att böt:ja tlntrim
mas och optimeras. Målet för somma
ren -9S var att dclta i EM (i Cowcs) i 
augusti , vi lkct gav tid hela forsomma
ren att triina och finslipa manövrar och 
bötjajobba på båtcns trim på allvar. Niir 
man trimmar en sexa lönar det sig säl
lan att göra många stora änclringar på 
en gång. Del nya diickct hadc n.:dan 
varit en så slor förändring i.o.m. att det 
gjorcle båten myckct slyvarc (i för-ak
tcr-led). Samtidigl hade vi tagit bort 
1 00 kg fdm kölen för vi kände att båten 
inte riktigt gick på lätta undanvindar (= 

biitcn bkv vekare i sidlecl). 
Vi kände inte riktigt ti li vad dessa för

ändringar skulle gc. lnför v<.llje racc 
bcslöt vi oss vad vi ville testa . Endast 
en tori-indring gjordes per gång. Visaele 
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det sig att det var en får-
bättring i boatspccd bc
hölls fårändringcn, annars 
till baka tili noll redo testa 
n ~ista grej. Mest var det 
fråga om att trimma 
riggcn: masttoppen fram , 
masttoppen bak, mera 
rake i masten genom an 
nytta mastfoten , sen ti ll
baka. Mera lryck i bardu
ncrna på kryss, mcra varv 
in på vantema och tillba
ka, osv. Så småni ngom 
kände vi båten bättrc och 
bättre och visste vad som 
påvcrkar vad. 

Den största prövn ingen t.;"~W#.~I!~ 
sommaren -98 för båt och 
besällning var EM-regat
tan i Cowes. Vad är bättre 
än att segla i mycket vind i 
en veckas tid. Då senast 
kommer minsta fcl i tcam
arbetet fram. Emellanåt 
blåste det nästan mer än 
dcssa gamla scxor tål. 
Men både Alibaba och MayBe IV håll 
ihop, fastän båt oeh besättning nog fick 
1 itc stryk. Men vi hadc j u hela vintern på 
oss att plåstra om sårcn. Både mentalt 
och fysiskt. 

Eftcr EM -98 blev Alibabas nästa 
målsättning VM i ll angö. Inför vinter
upptagn ingen på hösten -98 gjordc vi 
klara märken på skot oeh vanter mm. 
ombord på båten för all inte hela våren 
igen behöva söka rram båtens grund
trim och boatspeed. Detta hjälper 
myeket för att komma igång på våren. 
Man får bötja där man slutade förra 
säsongen. 

På våren bö1:jade vi bygga upp 
tcamspiriten med att då och då träffas 
oeh drieka en öl och planera somma
rcn. Tidigt beslöt vi oss f<ir att inte göra 
några radikala forändringar i de fOrsta 
seglingarna inför VM. Vi börjadc segla 
mcd helt samma tri m och segel som 
sommaren innan. Pörsiktigt gjorde vi 
vissa små för~indri ngar som kändes 
bra, provade lite nya segcl mm. Tili slut 
kände vi att båt och besättning var rcdo 
atr åka tili Hangö. Vi hade gjort vad vi 
kunde. 

lnte r åd att ta risker 

Förväntningarna inom besättningcn in
for VM var ganska stora och del m~irk
tcs under ele fårsta dagama under VM. 

Hangöregattan var ett bra tune-up-race 
där vi fick känna på kommandc kon
kurrens. Alla va r spända och inte riktigt 
sig själva omborcl. Vi fick stöda varan
dra och på ett relaxat sätt skämta hit 
och dit för att få stämningen ombord 
att bli normal. Alla i båten var överens 
om att vi intc skulle riskera några star
ter i början. l större regattor har ingen 
råd med några djupdykningar på placc
ringslistan. Bättre att ha en jämn serie 
än att åka berg-och-dal-bana på listan. 
l listorisk statistik inom de fl esta klasser 
visar att man kan vinna ctt VM utan en 
enda seger, bara serien är jämn och i 
täten. Inga misstag tillåts. 

Varje morgon innan vi åktc ui tili ba
nan satte vi oss ner i båten en stund oeh 
diskuterade; dagens väderprognos, vil
ka segel vi sku llc ta mcd, resultatet från 
fOregåendc dag, vad som gick ok och 
vad gjorde vi for fe l igår samt i a ll m~in

het humöret på gossama inför dagens 
äventyr. Sen bar det ut på banan. På 
vägen ut testade vi lite kryssvinklar och 
fårsökte få koll på ele allmänna väder
få rhållandena på banområdet. Sen var 
del bara att vänta på starten oeh försö
ka göra sitt bästa. 

Att starta en sexa i ett fleet på 40+ 
båtar är j u som känt inte det lättaste, 
bäst att vara på ''räll" plats redan vid 5-
minutcrsskollet. Vad som nu sedan är 

MAGAZINE 

" rätt' ' plats beror på så 
många detaljer att det är 
svårt ens alt fu ndcra på 
det vid skri vbordet. 
Man är ju ändå alltid på 
"fel" plats när skottet 
går. Det gäller bara att 
göra det bästa av situa
tionen just då och där. 
Snabba beslut krävs. 

Under va1je segling 
försökte vi scgla så 
koneentrerade som 
möjligt (vilket emellanåt 
är svårt fOr aporna 
längre fram i båten). 
Efter racet finns del all
tid tid att rclaxa och 
skämta. Snabbt efter 
starten gäller det a ll få 
fri vind oeh få segla 
självständigt. Speciellt 
gä ller det fö r rorsman 
att få lugn och ro att 
konccntTera sig på att 
köra. Va1:je meter av för 
lågt i kurs och vat:jc fel

tagen våg är kritisk under de fö rsta 200 
metrarna. Sen bötj ar det oftast bli lätta
re då fl eelel sprider sig. Oftast avgörs 
myckct av racet redan här. 

Alibaba skär mållinjen 

1 Hangö valde vi att fOr del mesta köra 
en rätt konservativ taktik och hålla oss 
tili allmän "by-the-book" -takti k. Det är 
ingen ide att bötja uppfinna hjulet på 
nytt. För det mesta lönade detta sig. 
Ingastora kap i vindskift men inte hel
ler några större missar. 

Ännu på lördag morgon infor det 
nästsista racer var spelet mycket j~imnt 

mellan dc 5 forsta båtarna. Vcm som 
helst kunde röra om i täten oeh vinna. 
Och detta märktes på vägen ut, spän
ningen ombord var märkbar i båten . 
Skollet giek i nästsista stat1cn ocb ra
cet blev myekct spännande ~inda tili 
slut. 1 ngen om bord sk~imtade en enda 
gång om något oeh då är del allvar om
bord på Alihaha. Alibaba skar ti li slur 
mållinjcn en mcter före Kfara Stjiima 
och Nappc kastaele sig över et\ papper 
och bö1jade räkna poäng, medan vi an
dra med spänn ing foljde med må lgång
en fö r v~\ra värsta konkunenter. Tili 
slut tittade Nappc upp med det bredaste 
grin jag sen oeh sa: 

"Boys, öppna romOaskan, TACK." 
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6mR MM Hangossa 1999 teksti Antti Räsänen 
kuvat Hannu Bask ja Kimmo Kienanen 

Tyyntä, myrskyä ja dramatiikkaa 
Kuutosten MM-purjehdukset 
Hangossa alkoivat tuulen 
odottelulla, joka osoittautui 
turhaksi. Ensimmäinen startti 
siirtyi seuraavalle päivälle, joka 
sujui niin dramaattisissa 
merkeissä, että kisa pääsi 
näyttävästi jopa ilt'apäivälehtien 
sivuille. Kal<si englantilaista 
venettä kolaroi toista lähtöä 
odoteltaessa sillä seurauksella, 
että toinen veneistä upposi 
saman tien. 

Ensimmä inen startti saatiin pur 
jehdituksi mukavassa 3- 6 1n/s 

tuulessa, joski n aallokko ki usasi 
jonk in verran. Klass ikkojen puolella 
maali intulojä1jestys oli Alibaba II, Of( 
Course ja Elisabe!h X. Kauniin vaa lean
sinistii Eli.w!Jethia ohjasti nolj alaissyn
tyi nen amcrikkala iskippari Hans .J. 
Oen, mutta miehistö oli os in suoma
laista. 

MoclerniL:n veneiden puolella nopei n 
oli sveitsilä inen Fleau, to isena maaliin 
pUJjehti Tom .Jungellin kippa roima 
Mav He X/V ja kolmantena saksa lainen 
Coumge VII. 

Kolari lähtöalueella 

Toista lähtöii odote ltaessa modernit ve
neet ha nkkivat pa ri taknis inkulsua va
ras liihtöjen vuoksi, joten liihtöal uee lla 
pyörittii n pi tkiiiin. Se myös kostnutui : 
kaksi englant il aista vcnL:Hii. Ba/1/e('r\'j a 
.':)coul/(frf' l kolaroivat. niin että Scoun

drel sn i kylkeensii liihes metrin mittai
SL:n aukon ja upposi vajanssa minuutis-
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Alle minuutin kuluttua törmäyksestä Scoundrelista ei ollut näkyvissä tämän 
enempää, ja mastonhuippukin katosi hetken päästä. Uponnutta venettä 
jouduttiin etsiskelemeään muutamia päiviä, mutta lopulta se löytyi ja saatiin ylös. 
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Tuskin koskaan 
on nähty yhtä 
paljon kuutosia 
samaan aikaan 
samassa 
paikassa kuin 
Hangossa 
heinäkuussa 
1999: yhteensä 45 
venettä, joista 
klassisia kuutosia 
32 ja moderneja 
13. Myös 
katsojaveneitä oli 
radan varrella 
runsaasti. 

Säät vaihtelivat 
tyynestä lähes 

myrskyyn, tuulen 
suunta oikutteli ja 

aallokko oli 
kuutosi IIe ajoittain 
kiusallinen. Mutta 

enimmäkseen keli 
oli sellainen, että 

veneet saatiin 
hyvään vauhtiin 

ilman kalusto· 
vaurion vaaraa. 

Tässä Fandango 
vauhdissa. 

sa . .Joku mittasi uppoamisajaksi aivan 
tarkasti 42 sekuntia. 

Hannu Bask ol i kumiveneessään 
kuvaamassa kuutosia aivan kolaripai
kan liiheWi. Hän sai kuvan Scoundrelin 
kyljessä ammottavasta reiästä ja ryntäsi 
sen jälkeen apuun, niin että uppoavan 
veneen miehistö ehti hyp~iHi hänen kyy
tiinsä lähes tossujaan kastelematta . Sen 
jälkeen Bask sai vielä kuvan uppoavan 
veneen mastonhuipusta, ennen ku in se
kin katosi pinnan alle. 

Muutak in dramati ikkaa piiiv~iän kuu-

!ui, sillä toisen statiin aikana peräti nelj ki 
venettä kolisteli kölejään kiviin. Kilpai
lualucella oli karttaan merkitsemätön ki
vikko, jonka "kaikki hankolaiset tunte
vat". Tunnelmat olivat jonkin aikaa 
melkoisen liimpöisiki, mutta illansuussa 
asiat saatiin puihta selviksi jät:jesWj ien ja 
kilpailijoiden välillä. 

Klassikkojen puolella toisen lähdön 
voitti Elisabeth X toisena maaliin tuli 
Erkki Aikalalle vuokrattu May Be VI 
ja kolmanneksi nousi OfT Course. 
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Moderneista paukun sai ruotsalainen 
Berta, toiseksi tuli May Be XIV ja kol
manneksi Peter Norlinin .Jungjj.·un. 

Ukkosta ja aallokkoa 

Kolmas purjehduspäivä oli jälleen 
omansalainen-nyt tuuli kovaa, ukkos
puuskissa 13 m/s. Tuuli oli puhaltanut 
läpi koko yön ja nostattanut melkoisen 
aallokon. Aamupäivällä tuuli kääntyi, 
niin ett~.i ison aa llokon seassaol i hankala 
terävä ristiaallokko. 
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Kalusto oli kovilla. Modernien venei
den puolella hyvissä asemissa ollut May 
Be XIV katkaisi mastonsa jo radalle 
mennessään, joten sen päivä oli pilalla. 
Uutta mastoa alettiin puuhata välittö
mästi. Pienempiä välinerikkoja sattui 
m~lkei_n veneessä kuin veneessä, joten 
latturetlla oli melkoinen vilske päi vän 
p~Hitteeksi. 

Klassikkojen satjassa osakilpailuvoi
ton kOtjasi oikean taktisen kuvion valin
nut i\1/ariana, toiseksi kiilasi Alibaba 1/. 
Ensimmäisenä maal il injan ylittänyt Eli
sabelh diskattiin varaslähdön vuoksi, 
mutta sen miehistö ei ollut huomannut· 
mustaa lippuaja put:jehti kisan turhaan. 
~amasta syystii hylättiin myös ArneiG 

J3 . Rai~i - . tuomaristo oli kyllästynyt 
tOis~~JV ten JOukkovaraslähtöjen aiheut
tamun takaisinkutsuihinja päätti diskata 
kolme ensimmäistii ja antaa muiden 
pll!:jehtia loppuun saakka. 
. M?demeista nopein oli Courage VI! 
J<l tomen F/eau , joka nuosi selväiin pis
tejohtoon ennen kakkosena olevaa Ber
taa. 
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_Kaukaisin vi~ras Hangossa oli jenkki Hans Oen, jonka 
Ehsabe!_h X:ssa on norjalainen purjenumero. Oen omistaa 
y~dessa Charles Hoffmanin kanssa peräti neljä kuutosta 
Ehsa~eth .x oli epäi l~mätt? MM-kilpailun nopeimpia . 
klasstkkoJa, mutta ktppan erehtyi kahdesti varas lähtöön. 

Saksalainen Steam oli kilpailun iäkkäin vene 
rakennettu vuonna 1921 . Myös toiseksi vanhin • Contessa 
(1923), tuli Saksasta. ' 

Reipas ja mukava neljäs päivä putosi ratkaisevasti, kun sen spinaak-

Neljäs staltti saati in kisata mukavan kerin falli katkesi ja purjejuuttui keulan 

reippaassa lounaistuulessa, joka kisan alle. 
aikana voimistlti 4:stä 10 metriin sekun- Viides päivä ratkaisi 
nissa, ja leppeässä mainingissa, joten 
kisa ei ollut yhtä märkä kuin edellisenä Viidennen päivän tuuli ( 4 m/s) oli taas 
päivänä. oikukas ja reikäinen, mutta A /ibabaa se 

May Be XI V oli saanut pikapostina kohteli lempeästi. Osakilpailuvoitto rat-
uuden maston Ruotsista, joten se pääsi kaisi si lle klassikkojen maailmanmesta-
taas mukaan kuvioihin. Masto saatiin ruuden jo nyt, vaikka vi imeinen startti 
viritellyksi kuntoon yön ja aamun aika- oli vielä ajamatta. Kahdesta muusta mi-
na niin hyvin, että vene pmjehti heti vii- talista jäivät taistelemaan tiukimmin 
dennen sijan. Melkoinen suoritus! Mariana (tänään 8.). OjJCourse (6.) ja 
. Pois kilpailusta j~i i tällä kettaa Irma , Toy (4.) Tämän päivän lähdön kakko-
JOnka peräsin irtosi juuri lähtöviivalla. s~ksi purjehti Klara Stjärna ja kolmas-
Tämäkin vika saatiin korjatuksi seuraa- sualleSil<~ne. 
vanpäivän kisaan. Myös modernien puolella mestari rat-

Neljännen päivän nopein klassisten kasi jo nyt, sillä Fleau saavutti osakil-
puolclla nopein oli Mariana, kakkonen pailun kolmossijalla tavoittamattoman 
Alibaba 11 ja kolmanneksi kiri komeasti pistejohdon. Muista mitalisijoista taiste-
Tr~v. Seuraaville sij oille tulivatu lkomai- lcvat viimeisessä lähdössä lähinnä tä-
sct vieraamme Dan ja Elisabelh x. män päivän voittaja May Be X lV, nyt 

~usista vene i st~i nopein oli nyt Fleau, taJseksi sijoittunut Courage 111 sekä 
totseksi tuli englantilainen Bau/ec1y ja Berta,joka oli tänään neljäntenä. 

kolmas oli ruotsalainen Jane Ann. 1 !y- T · iukkaa taistelua mitaleista 
vJssä asemissa olleen Bertan sijoitus 

Vaikka mestaruudet olikin jo ratkaistu, 
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L 35 ac-

Elinoren kippari Pasi Kaarto sai 
erikoispalkinnon avuliaisuudesta. 

viimeinen osapurjehdus oli tiukkaa tais
telua hopea- ja pronssimitaleista. 

Klassisten puolella hankolaisvene Toy 
johti kilpai lua toiselta kääntömerk i!Hi al
kaen ohitettuaan ensimmäiselle ylämer
ki lle ensimmäisenä ehättäneen May Be 
IV:n ensimmäisellä lenssillä. Toy pur
jehti mallikkaasti ykkössijaJle p~iivän kil
pailussa ja samalla pronssimitali IIe ko
konaiskisassa. Toisena maalilinjan ylitti 
May Be !V ja kolmantena Raili. 

Lehtisen veljekset Eero (Toy) ja Ta
l>io (May Be IV) siis ottivat komean 
kaksoisvoiton. 

Hermoja kutkuttavien vaiheiden j~il
keen neljänneksi purjehtinut Maric111a 
varmisti niukasti MM-hopeansa, vaikka 
viimeisellä kryssiJlä sijoitus vaihteli kol
mannen ja kuudennen välillä. Marianan 
kuudes sija olisi kääntänyt hopeamitalit 
n~vlle. 

llyvin kisat aloittanut, mutta loppua 
kohti romahtanut O.fl Course jäi tii nään 
kahdeksanneksi ja kokonaistuloksissa 
nelj~inneksi pysyen silti May Be IV:n 
edeiUi .. 

Paras ulkomaalainen klassikko oli ita-

Tiukassa lähdössä modernit Berta 
ja May Be XIV, poijun ulkopuolella 
odottelee Sir lan. 

Jos oli radadalla kaunottaria, 
sellaisia oli myös katsojaveneiden 

joukossa - esimerkiksi tämä 
ki iltäväkylkinen Chris Craft. 

lialainen Dan, jonka kreivitär Marina 
Pcrrot Carpaneda kipparoi lopputu
losten kuudenneksi. 

Klassisten kuutosten ehkä nopein 
vene - varsinkin kryssiosuuksilla - Eli
sabeth X menetti sij oitusmahdollisuu
tensa siihen, että se sai viimeisenä päi
vänä jo toisen hylkäyksen varaslähdön 
vuoksi. Elisabeth oli ainoa, joka tänään 
diskattiin, vaikka tusinan venan muita
kin veneitä oli epäilyttävän lähellä va
raslähtöä. 

- Olen saanut nyt katsoa mustaa lip
pua niin paljon, että se riittää seuraavik
si kymmeneksi vuodeks i, sanoi Hans 
Oen päättäjäisissä. 

Alimun kärkikamppailussa mukana 
ollut Elisabeth putosi lopputuloksissa 
sijalle II. 
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... ja kuumia olivat 
myös tunteet lähtö
linjalla - varaslähtöjä 
sattui liikaakin. 

Modernien veneiden mitalitaisto käy
tiin May Be X!Vn ja Courage Vll:n 
välillä, sillä hyvän lähdön saanut Berta 
putosi lenssiosuuksilla ja jäi 1 O:nneksi. 
Saksal<tinenkaan ei noussut 8. sijaa kor
keammalle, joten Tom Jungell veti pi 
simmän kotTen kolmossijallaan. I I ienon 
purjehduksen teki myös ruotsalaisen 
Claes Ahtiuin kipparoima Gubbröra, 
joka voitti tämän päivän purjehduksen. 
Toiseksi tu li samoin ruotsalainen Jane 
A1111. 

ll yv isHi yksittäissuorituksista huoli
matta ruotsa laiset j~iivät MM-kisoissa 
ilman mita leita. Modernien kuutostcn 
kullan vei Fleau (Sveitsi), hopeasij<ln 
May Be XI V (Suomi) ja pronssisijan 
Courage VII (Saksa). 
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Yksinpuhe aiheesta "Miten saadaan kuutosorkesteri 
soittamaan saumattomasti yhteen ja tarvittaessa jopa 
puoli kahteen ... " 

S trategian ja taktiikan luominen 
tai ehkä paremminkin valitsemi
nen- tulevaan kilpailuun on yksi 

olennaisimpia valmistavia osia ajatellen 
tärkeitä kilpailuja, joissa halutaan yltää 
omista lähtökohdista huippusuorituk
seen. Veneen ja varusteiden lisäksi 
myös miehistön tulee olla oikein "sää
detty". Varsinkin viide!Hi hengellä pur
jehdittavassa kuutosessa, jossa jokai
selle liittä~i puuhaa, on yhteisen sävelen 
löytämisen kannalta tärkeä~i, että jokai
nen tietää ns. masterplanin viimeistään 
lähtöalueelle saavuttaessa. 

Rajallisen kokemukseni sekä vaati
mattoman teoreettisen tietämykseni 
vuoksi lähestyn aihetta enemmiinkin 
kantapäii-menetelmällä ja omien koke
musten kautta. Case-tyyppisen artikke
lin pohjana on kuutosten MM-kilpai lut 
viime kesältä ja siellä Toylla hankki
mamme kokemukset. Kaikki mielipiteet 
ovat voimakkaasti subjektiivisia sekä 
erittäin tunnelatautuneita,ja ennen kaik
kea minun omiani. Älköön ketään muu
ta tuomittako tiissä artikkelissa sanotun 
perusteella. 

Tavoitteet 

Ensinnäkin pidän hyvin tärkeänii omien 
tavoitteiden asettamista, niistä keskus
telua ja niiden todellista hyviiksymistä 
koko venekunnan kesken. Tunnelma ei 
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muulla oheisohjelmalla,jonka tarkoitus 
oli hioa miehistöön mahdollisimman 
positiivinen peruslataus. 

Vastustajat 

Muiden venekuntien ja koko kilpailevan 
fleetin ominaisuuksia heikkouksineenja 
vahvuuksineen on syytä pohtia huolel
la. Millä tavoin tässä porukassa on hel
pointa saavuttaa aseteh1t tavoitteet? Mi
ten luokka tyypillisesti starttaa, kyttää 
toisiaan, tykkää huomaamattaan kak
sinkamppailuista enemmän kuin f1eetti
pmjehduksesta, osaa manööverit ja 
säännöt, ottaa riskej~i , menettää tai hal
litsee hermonsa jne? Paitsi putjehditta
vien vesien ja niillä vallitsevien olosuh
teiden myös vastustajien syvällinen 
tuntemus auttaa valitsemaan oikean 
takti ikan kyseiseen regattaan. 

Hangossa lähtötilanteemme oli erikoi
nen: uusi vene, uudet pu1jeet ja riki, pa 1-
jon uutta heloitusta ja vaikkakin toisil
leen varsin tuttu porukka, niin "takalaa
tikan" osalta uudet roolit. Niin, ja en
simmiiinen pwjehdus Hangon regattaa 
edeltävänä iltana Granströmin telakan 
rannasta regattarivistöön HSF:Ile. 

Osallistujamäärän selvittyä oli viralli
seksi tavoitteeksi asetettu sijoittuminen 
kaikissa osakilpailuissa 1 O:n joukkoon 
ja sitä kautta vähintään kuuden kärkeen 
kokonaistuloksissa. Toisaalta mm. 
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Eero Lehtinen, ruonm1es, 
6mR FIN-44 "TOY" 

Kuvat Kimmo Kienanen 

stmttitilanteita, merkinkiertoaja kaksin
kamppailuja oli mietitty tarkkaan peri
aatteella "kaikki riskit minimiin". Näissä 
asioissa onnistuimme hyvin, sm:jallam
me 6-5-6-3-4-1 nousimmc lopulta kol
manneksi ja kakkossijan menetinune 
oikeastaan selkeimmin siinä yhdessä 
merkin kierrossa, joka ei onnishmut ot
tamamme (strategiamme vastaisen) 
riskin vuoksi. Muutoin väitimme kaikki 
turhat lähi kontaktit, onnistuimme hyvin 
pu1jehtimaan vapaissa tuulissa, emme 
tehneet turhia vendoja emmekä hake
neet mitään upporikkaita löydöksiä ol
lessanm1e heikommin sijoittuneina. 
Myös starteissa haimme rauhallisesti 
oman paikkamme linjalta ja vältinune 
yleensä pahinta hässäkkää, jolloin var
masti löysimme vapaat tuulet mahdolli
simman pian. Yritimme perustella itsel
lemme olosuhteisiin perustuen parem
man puo len ja pysyimme sitten päätök
sessämme - väitimme laylinelle me
noa liian aikaisin, mutta merkille tulta
essa otimme aina hieman "varmuus
höidiii" ja varmistimme paikkamme 
styyran laylinella (paitsi siis ke!Tan ... ). 

Jotta tämä ei jäisi vain hatarien muis
tojen varaan tiivistän asiani komment
teihin eri vaiheissa kilpailua: 

f>re-sta rt: Säätiedotusten ja -hava into
jen sijoittaminen tulevan kilpailun aika-
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tauluun mitä muutoksia tuulessa ja 
aallokossa on odotettavissa kilpailun 
edetessä? "Paremman" puolen valinta 
perusteluincen. Starttilinjan pituus (aika 
päästä piiähän), suunta tuuleen n ~ihden 

ja sijainti mahdollis iin estcisi in nähden. 
Onko virtaa (paikoin jopa Hangossa yl
lättäv~in voimakas)? Lähtöpaikan valin
ta, miltä kohtaa linjaa'! Lähestymi nen 
suunta, etäisyys. Kiintopistect, joiden 
avulla lähestyminen oikeassa kulmassa 
(kukaan ei csim. p~iäse nostamaan lin
jan yli), maamerkit joiden avulla linjaa 
helpompi arvioida. Muiden seuraami
nen, ei s tartata kovavauhtisen veneen 
leestä tai korkealle kryssivien luusta, 
vältet~iän kaikkein aggressiivisi mpia rä
hisijöilä mahdollisuuksien mukaan ko
konaan. 

Start: Tuetaan ekan kryssin puolen va
lintaa mahdollisuuksien mukaan start
taamalJa vastaavasti samasta päästä lin
jaa. Ei kuitenkaan vasemmalle mentäes
sä vä lltämätöntii, sinne pääsee kyllä 
styyralla vähän ylempääkinja näin väH
tyy jyräämisriski Itä muiden alapuolella, 
jos kaikki ei menekään kuin Hollywoo
dissa. Oikea lle pyrittäessä on otettava 
vaikka varovaisempikin lähtö tuomari
veneen päästä. muuten voi muu joukko 
viedä ei-toivottuun suuntaan. 

Kuulosella on erittkiin tärkeätä päästä 
kiihdyllämä~in riittävän pitkän aikaa, ja 
niinpii minuuttia tai reippaanunassa 
tuulessa puolla minuuttia ennen staJttia 
pitäisi oll a työstellynä hyvä kiitorata 
leessti. Lähestyminen pitäisi pystyä ja
kamaan selkeästi kyttäämisosaan ja 
kiihdytysvaiheeseen eikä vain ajelehtia 
ptn:jeet puolittain vedossa kohti linjaa il
man sen kwmnempaa suunnitelmaa. 

Startin tapahduttua on ratkaisevan 
tärkeäti, että pinnamies saa jatkuvaa in
foa lähimpien veneiden vauhdeista ja 
nousukulmista sekä etäämmällii mene
vien mahdollisista tuulishitteistäja ven
doista. Mahdollisia edellä startanneita 
luokkia ja heidän va lintojensa onnistu
mista on tietysti hyvä pitää silmiillä sa
moin kuin ylämerkkiä, mikäli se on jo 
paikkansa löytänyt. 

.Ios rata on pahasti vinossa, se on 
syytii tietää jo alkumetreistä lähtien. 

Ensimmäinen kryssi: Tuuli ja sen 
suunnan tasaisuus vaikuttaa pitkiilti sii
hen, kuinka paljon vendoja on viisasta 
tehdä. Nyrkkisääntönä kuitenkin: älä 
käänny, jos et tiedä miksi sen teet. Kuu
tosclla ei ihan pikku shifteihin kannata 
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" ... ei startata kovavau htisen veneen leestä tai korkealle ~ryssivien luusta, väite.: 
tään kaikkein aggressiivisimpia rähisijöitä mahdollisuuksien mukaan kokonaan. 

mukaan yrittää, mutte~ on selvää, että 
10 asteen tuulen muutoksiin pitäisi jo 
reagoida, varsinkinjos on kyseessä sel
keä oskillaatio, missä tuuli säännöllises
ti kääntyy puolelta toiselle. 

Tämän rytmin löytiiminen ilman hy
vää (sähkö)kompassia ja sen aktiivista 
lukemista on erittäin va ikeata. Luotetta
van lokin avulla voidaan varmistua, että 
kompassin antamat tiedot eivät olekaan 
peräisin pinnamiehen käteen asenne
luista shi fte i s r~i. .. Tässii kohtaa on s~Hi
analyysillä ja paika llistuntemuksella 
suuri merl,.itys: odotetaanko tuulen 
kääntymistä pysyviisti johonkin suun
taan vai jatkuvasti puolelta toiselle hei
lahtelevaa tuulta? Reagointi sen mu
J,.aan, kuitenkin niin että turhilla tai liian 
tiheillä vendoilla ei pelata itseä ulos jo 
alkuva iheessa. Mikäli tuulen voimak
kuus vaihtdee radan eri alueilla. on ar
vioitava, mikä on merkityksellisempää: 
shi ftien oikea ottaminen vai pä~isy pa
rempaan tuuleen ennen muita? 

Jos on starlattu linjan alapäästä ja ha
luttu vasemmalle, on venda hyvä tehdä 
selvästi ennen babordin laylinea. Tässä 
on arvioitava tarkasti muita ja tehtävii 
ajoissa piiätös lähteä kohtaamaan muita 
(''cross 'em i f you can"! ). Arvioidaan 
kenen takaa ja kenen edestä menn~itin
ei odoteta että kaikki muut liihtevtit en
sin. Yleensä omalla venelaJia laukaistaan 
ketjureaktio, ja jos joku sitten menee 
edcst~i ja heittä~i päiille niin onpa vielä 
tilaa kmjatakin omaa paikkaa ilman, että 
mennään yli laylinen. Tämä ns. "lcad 
them out and lead them in'· -teoria pyr
kii säilyttiimiiän vapaat tuulet, välttä-
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mäiin turhia vendoja, liian aikaista lay 
Iinelle tuloa sekä hankalaa merkin lähes
tymistä. Ja sisältää myöskin sen opin, 
että saavutettu johto kannattaa "rahas
taa" ennen kuin se jo menetetään. 

Ylämerkki: Tulo ensimmHiselle ylä
merkille on aina varmempi tehdä styy
ran halssi lla ja layl inelle on ha keudutla
va mieluiten siten, ettei paikkaajouduta 
korjaamaan moneen kertaan. Eli ideaali
tilanne on asettua laylinelle siinä vai
heessa, kun jä1jestys on jo hahmottu
mas~a. eikä piiiistiiii ketään lähellä taka
na olevaa menemään pidemmälle oikc
nlle ilman, etlä vam1asti itse päiisee 
merki IIe tai ellii ehtii onge lmitta teke
miiiin yhden korjaavan vendan styyralla 
tulevien edestä. Merkille tähtäämistä ei 
pitäisi myöskäiin aloittaa liian kaukaa el
lei ole varmuutta siitä, etlä oikealle kan
nattaa mennä vaikka v~ihiin pitkäksikin. 

Yli 30:n veneen fleetissä stb:n layli
nella on pahimmillaan yhtenäinenjono 
veneitä ja paikka sielUi on syytä varmis
taa ajoissa. ettei tarvitse niukalla kak
kossijalta palata vastakarvaan aina 
13:nneksi. kuten meille k~ivi kolman
nessa osaptn:jehduksessa ekan kryssin 
jälkeen. 

Vain äärimmiiisen painavien syiden 
vuoksi saavutaan ensimmäiselle ylti
merkil le vasemmalta babordin halssilla 
- tiiliöin on jo knukaa luetlava tilannetta 
ja tiedettävä mihin rakoon mennään, et
-tei synny viime hetken paniikkitilantei
la. Mitii aiemmin ottaa suunnitelman B 
käyttöön, sitä nopeammin ja vähemmil
lä vahingoilla voi taasjatkaa kilpailua ... 
.Ia on tunnettava säännöt mm. kahden 
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"Yli 30: n veneen fleetissä stb: n laylinella on pahimmillaan yhtenäinen jono veneitä ja paikka siellä on syytä varmistaa ajoissa, 
ettei tarvitse niukalta kakkossijalta palata vastakarvaan aina 13:nneksi ... " 

veneenmitan sisällä merkistä tapahtu
vista stb-bb-tilanteista ja senjälkeisistä 
kulkuoikeuksista, kunnes merkki on 
kierretty. Näissä tilanteissa oli lähellä, 
ettei englantilaisvene Scoundrelin olisi 
tarvinnut katsella kisoja yksinään kala
perspektiivistä ... 

Lenssi: Lenssille lähdettäessä kuuto
sen kalta isella "hitaasti lämpiävällä up
potukilla" on tärkeätä malttaa tehdä 
käännös siten, ettei vauhtia tapeta. 
Sama koskee suhteellista tuulta, jotta 
spinnu saataisi in heti vetoon. Näin ollen 
loivahko fellaaminen maksaa usein vä
hän pidemmänkin reitin paremman 
vauhdin muodossa takaisin. 

Jiippinostoa ei yleisesti ottaen kanna
ta edes yrittää muu lloin ku in reippaam
massa tuulessa. Kevyessä kelissä 
yleensä saadaan vauhti kuolemaan ja 
spirulll hthannen soimuun sekä henki
lösuhteet koetukse IIe. Reippaatmuassa 
tuulessa ja painavien syiden (mm. tuu
len selvä kääntyminen oikea lle kryssin 
aikana) vallitessa jiippinosto puolustaa 
toki ainakin teoriassa paikkaansa. Toisi
naan, jos on juututtu toisiaan häiritse
vään venerykelmään , jiippinosto voi 
olla oiva taktinen ase muista eroon pää
semiseksi. Mutta siinä piilee siis selkeät 
riskinsä ja sitä olisi syytä tnelko lai ll a 
harjoitella ennen kilpailutilatmetta. 

Jälleen on hyvä tunnistaa Uihiveneet 
ajoissa ja vältt~iä joutumasta koulukiu
sattujen luffaajaässien luuvmtin puolel
le. Hieman loivemmalla merkin lähesty
misellä voi dipata keulansa tä llaisten 
alapuolelle ja näin pääsee vaikka jiippaa
maan pois heidkin lähistöltä ~in. Yläpuo-

28 

lellejuuttuminen voi kyllä avattaa maa
ilmaa, mutta kisan se saattaa tappaa sen 
päivän osalta lopullisesti. 

Leikkauskulmien arvioinnissa skuut
tien paineesta, pinnamiehen näppi- ja 
pepputuntumasta sekä windexin ja Jo
kin lukemisesta täytyy ajan mittaan ke
hittää oma MUTU, johon ainakin 
useimmiten uskoo. Spinnujen koko- ja 
muotoerot, rikin säädöt ja veneiden vä
liset erot aiheuttavat sen, ettei yhtä ai
noaa oikeaa leikkauskulmaa ole olemas
sakaan. Vaatii rohkeutta ajaa muista 
eroon eri kulmalla, mutta onpa se jon
kun kerran tuottanut hyviä tuloksia
kin ... Kilpailijoita voi tarkkailla kompas
sisuuniimien avu lla, ettei tarvitse elää 

pelkän uskon varassa- usein nimittäin 
tilanteen kehittymisen arviointi pelkällä 
silmällä on erittäin vaikeaa veneiden 
pllljehtiessa eri kursseja. 

Shiftien havaitseminen on vaikeam
paa kuin kryssi llä, mutta toisaalta koh
tuullisissa tuulissa jiipillä vauhtia ei ta
peta kuten vendoissa (hmjoiteltuhan 
on!), ja liiasta passiivisuudesta kannat
taa lensseillä pyrkiä eroon. Pysyttelemi
nen vastustajien ja merkin vä lissä on 
tietysti vanha hyvä sääntö, sen harjoit
telemiseksi pitää ensin saada vastustajat 
(tai ainakin yksi) kryssillä j~iämään sin
ne ahterin puolelle ... Usein liika varmis
telu myös kostautuu, jotain olennaisen 
tärkeätä jää huomaamatta, kun luullaan, 

" Lenssille lähdettäessä kuutosen kaltaisella 'hitaasti lämpiävällä uppotukilla' on 
tärkeätä malttaa tehdä käännös siten, ettei vauhtia tapeta." 
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että "tuoltahan se ei ohi pääse ... ". Eli 
valppaana lenssillä, vaikka olisikin hy
vät tatjoilut ja vielä kuumakin. 

Alamcr kki: Alamerkin lähestyminen 
on isossa fleetissä aina hermoja raasta
va tilanne. Me pyrinm1e välttämään 
kaikkein aggressi ivisimpia lähestymisiä 
(kuten jiippilasku ison tungoksen sisä
puolelle), jotka usein johtavat 1 i ian jyrk
kiin käännöksiin ja vauhdin kuolemi
seen myös manööverin vaativuuden 
vuoksi. Hyvin hmjoiteltuina nämä ope
raatiot ovat näyttäviä ja tehokkaita ku
tenjiippinostokin omassa lajissaan. 

Vapaan tuulen säilyttäminen loppuun 
asti ja siistin manööverin sekä vauhdin 
säilyttävän kä~innöksen merkitys on 
suuri. Jos leikataan oikealta takaa tule
vien editse merkille, on nousukulman 
oltava jo jyrkempi kuin muuten Jenssillä 
on ajettu. Muuten vaara spinnuseinän 
leehenjuuttumisesla on ilmeinen. 

Kun merkille edessänne on synty
mässä useamman veneen hässäkkä, 
joka tappaa itse itsellä vauhdin, kaJmat
taa katsoa, josko merkin ja "kasan" vä
liin aukeaisoon veneenmentävä rako, tai 
muutoin on parempi kiertää kaikki suo
siolla vähän kauempaa ja pyrkiä säilyt
tämään oma vauhti, jolla päästään puh
kaisemaan muiden Jcestä vapaaseen 
tuuleen. Moottoritiekään ei ole nopein 
tapa aja kotiin sen jälkeen, kun ISO 
Wolfgangia on täräyttänyt mersunsa 
samaan l ~ijään ... 

2., 3., 4 ... kryssi: Yhden kierroksen 
jälkeen fleetli on jo ainakin jakautunut 
kärkiporukkaan, keskikastiin ja jälki
joukkoon,jonka jälkeen taktiset päätök
set pemstuvat pitkälti siihen, ollaanko 
enemmän hyökkäys- vai puolustusase
telmissa. Mikäli puolustetaan asemia, 
keskitytään lähinnä takaa tulevien seu
raamiseen sen li säksi, että pidetään 
mahdollisuuksien mukaan omista pre
start-analyyseihin sekä ekan kryssin ja 
lenssin aikana tehtyihin havaintoihin pe
rustuvista päätöksistä kiinni. 

Aina kun takana tulevat tekevät toi
siinsa nähden vastakkaisia reitin valin
toja, annetaan omien puolenvalintape
rusteiden ratkaista se, mihin mennäiin 
pidemmälle. Vältetään joutumasta ra
dan keskelle kaikkien muiden vU! imaas
toon - tehdään mieluummin selkeä 
puolen valinta, mutta myötäillään takaa 
hyök.käi:ivien liikkeitä. Vältetään aggres
siivista vattiointia, mikäli kisa ei vielä 
ole "kahden kauppa" muut hyötyvtit 

.'1 
.... ----

"Luku sinänsä ovat tilanteet, joissa jaetaan lopullisia sijoituksia ja joudutaan teke
mään 'kaikki tai ei mitään' -tyyppisiä ratkaisuja." 

aina näistä kaksinkamppailuista. Hyö
ki:itessi:ikin muistetaan, että pwjehclitta
essa kuuden osakilpailun regattaa tasai
suus on valttia. 

Epä01mistunutta alkua ei kannata 
yrittää paikata toisen kryssin sangarilla. 
Mekin nousimme kolmannessa startis
sa ensimmäisen kryssin kolmannelta
toista tilalta kuudenneksi ottamatta sen 
kummempia riskejä, ainoastaan sija 
kerrallaan ylöspäin hivuttautuen. iin, 
ja edes 13:nnella sijalla ei ruvettu kiris
tclemään hampaita tai jossittelemaan 
menneillä vaan päätettiin, että täältä 
noustaan kyllä ... 

Hyökkiiäjän on uutterasti tarkkailtava 
edessä tapahtuvia tuulen muutoksia ja 
huomattava nämä ennen taaksepäin 
kurkkivia edellä menijöitä. Monesti te
hokkaampaa kuin toisen häiriötuulista 
pois heittäminen (tällöin yleensä alkaa 
joko tarpeeton tacking duel tai päädy
tään pUtj ehtimaan ei-toivottuun suun
taan) on omien trimmien säätäminen ja 
muuttaminen siten, että ajetaan muita 
alemmaksi hyvi:illä vauhdilla ja taas tar
vittaessa hierotaan kaikki korkeus ko
tiin mitä irti saadaan. Tässä on oltava 
erittäin tarkkana, mutta jos sen osaa, 
sillä voi saada vastustajan pasmat aika 
hienosti sekais in. Ja miki:i tärkeinUi, 
pääsee vapaisii n tuuliin sillä puolella ra
taa. missii alun perin on halunnutkin 
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olla. 
Luku sinänsä ovat tilanteet, joissa 

jaetaan lopu II isia sijoituksia ja joudutaan 
tekemään "kaikki tai ei mitään" -tyyppi
siä ratkaisuja. 

Maaliintu lo: Mitä isompi osallistuja
määrä, sitä vam1emmin regatan aikana 
joudutaan tiukkaan kalkkiviivakamppai
luun jonkun kanssa. Tähän tilanteeseen 
valmistaudutaan tii.railemalla mahdolli
simman aikaisin linjan molempia päitä. 
Kun ollaan varmoja linjan rajoittavista 
merkeistä ja niiden löytymisesHi, koete
taan yhteistuumin arvioida linjan suo
ruutta tuuleen nähden. Mitä pitempi lin
ja on, sitä tärkeämpi on ajaa kohti alem
pana tuuleen nähden olevaa päätä. Jos 
edellä on mcnijöitä, voi heidän maaliin
tuloistaan tehdä havaintoja. 

Mikäli ratkaisu jää tuomariston lah
jotman varaan on ainakin näyttävyys
syistä syytä olla valmiina nostamaan 
keula tuuleen juuri ennen linjaa ja sa
manaika isesti laskemaan genoa sa la
ma!Ulopeasti kanteen. Vastustajan pitä
minen itsensä vasemmalla puolella ja 
sitten linjan vasempaan päähän tähtää
minen antaa aina ntrvalliscmman lähtö
kohdan Ioppuratkaisuiie - mikiili oikea 
pää on lähempänä, viimeinen venda pi
tää tehdä styyralta babordin halssille 
ajoissa. ennen kuin vastustaja kiertää 
takakautta ohi. 
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elsinki-Torbole all night Iong 

Storia e timoniere - Matti Muoniovaara 
Aggiustare - Mika von Svetlick 
Equilibrio della cosa - Harri Olander 
Photografia & amministrazione sulia 
riva - Matias & Mikko Muoniovaara 
Sponsore - Breeze, Milano 

T
oissa kestinä Englann in Cowesista 
lähtiessämme ita 1 ia Ia i nen kreivitär 
Marina PcrrotCarpancda vakuut

ti meille tu levansa Suomeenjoko ptnjehti
maan tai muuten vain. Tapnsimmekin sit
ten seuraa van kerran Hangossa 6-metris
ten Maai lmamestaruuskilpa ilun toiseksi 
viimeisen kilpailunjälkeen. Jälleennäkemi
nen oli riemuisa. Mei llä oli kuvia ja Maga
ziin it matkakertomuksineen mukanamme 
ja annoimme ne heille. Olihan heidät mai
nittu ja kuvattu kcrtomuksessamme. 

Ja sitten päästiin asiaan. Marina kertoi 
odottaneensa meitii koko viikon. He ky
syivät, tulemmeko Garciajärvelle kilpailui
hin. Minä sanoin, että se on vähän vai kea 
juttu. Marinan aviomies Luigi sanoi, että 
meidän on tultava, mutta onko kysymys 
ajasta vai rahasta. Minä vnstnsin, että ' ai
kaa kyll ~i on, mutta viihän rahaa' . Luigi 
sano1: 

- Hyvä etHi se on niinpäin. Aikaa emme 
voi jä1jest~iä, mutta kyllkikin tn loudell ista 
apua. 

Lu igi rupesi heti Iaskemaanja ilmoitti: 
-Asutte tunlemiemme ihmisten ha lvas

sa hotellissa ja se on niin ja niin monta 
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liiraa. Sitten kuljetus. se on vain muuta
man millin. Te hoidatie hotellin ja me hoi
damme veneen kuljetuksen. Meillä on 
sponsorimme Breezen rahaa vamttuna 
juuri si ihen, siis veneen ku ljetukseen. Si
mm täytyy vain 
ensi viikolla lähettää 
pankkitilisi numero 
meille, niin lähetäm
me matkarahat si
nulle. 

Minä sanoin: 
- Si, allright tehdään niin . 
Asia tuntui niin se l v~i l hi, mutta viihiin 

mietitytti , miten me sinne p~i~isi s i mme, kun 
olimme alkukesäsUi jo luopuneet ltn lian 
matkasta, venehän olisi pitänyt maa lata 
ja ... 

Elokuun alussa purjehdittiin 5.5m luok
kamestaruudesta BS:IIä Starien kanssa. 
Starilla purjehtineet Ha rri Olander ja 
Kari Hänninen ehdottivat, kun olin Itali
an kilpailuista heille kertonut, ettii 'hom
maa vene niin me lähdemme mukaan'. Ve
nettä ei kuitenkaan saatu hommatuksi. 
Matkalle lähdenäsiin Chajel/a. Ilmoitin 
16.8. Italiaan Marinalle, että ole1ru11e tulos
sa, ja kysyin, onko tarjous vietti voimassa. 

Vastaus tuli 18.8. "lt is ok for hclping 
you ... scnd me thc name and numbers ... 
wc will scnd you... I lotel Santoni is 
cheap ... We wait ncws from you. Mari
na ". Fantastico, siitä alkoi matkan valm is
telut ja Harri jii1jesti Vkihiin asioita kun
toon. 

Syyskuun neljäs oltiin Ullan linnan ran
nassa kun pakkasimmc veneen Merenkii-
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vijöiden Särkältä tuotua säilytytyspukkia 
trailerille. Sieltä s itten Sarvasteon hake
maan Bremerin J ussin kotjaama vara
masto mukaan ja alkoi 7300 kilometrin mat
ka läpi Euroopan. Toyota f our Runneris
sa istui kolme iloista matkamiesta llani , 
Matias ja Matti. Moottoritietä vain vaivai
set 2150 ki lometriä, niin ol isimme Torbo
lcssa. Miehistön toinenjäsen Mika liittyi
si joukkoemme 8.9. Matias tulisi toimi
maan varamiehenä, shorc managerinaja 
valokuvaajana. Myöhemmin Miklw tu li 
Mi tanosta Fortumin kei kalla seuraamaan 
kilpa il uja ja otti digi-kameralla paljon hy
viä kuvia. 

Perill ii Torbolcssaolirrune 7.9. aamuyös
tä kello 4. Olimme tulleet vuoriston läpi 
Innsbruckin kautta pimeässä näkem~ittä 
vi laustakaan Alpeista. Aamu hämärsi Ro
veretossa Veronau valtatien varrella. 
Edessämme näimme vuoren. Se oli kuin 
portti johonkin ihmeelliseen seikkailuun. 

ousimme vuorelle, ja näky oli suuren
moinen, kun laskeuduimme alas järven 
pohjoisrannalla sijaitsevaan Torboleen. 
Torin laidalla oli tutun näköinen vene, ja 
parkkeerasimme sen viereen, kun hotell i
ki n oli j uuri kohdalla. Vene saatiin veteen 
seuraavan päivän iltapäivällä Paolon 
avustuksel la ja pääsimme koeplltjehduk
sellc kaunii llejärvelle illan suussa. 

Circolo Vela Torbolc oli nykyaikainen 
pLJJjehdukse lle pyhitetty paikka. Klubin 
alue oli esimerkil lisen huolellisesti suun
niteltu ja toteutettu. Klubirakennus oli 
uuttn eleganttia arkkitehtuuria: betonia, 
tcriistii jn lasia. Katolla oli vaijcreillajänni-



Perillä Torbolessa torin laidalla oli tutun 
näköinen vene, joten parkkeerasimme 
Toyotan sen viereen. 

tetyillä kankailla katethl terassi, alhaalla 
oli toimisto ja seuran sihteeri Elena Cal
vagni sekä sali ja baari. Elenalta saimme 
hienon salkun kilpailu- ym. ohjeineen 
sekä kolme kaunista kisapaitaa. Ulkote
rassilla oli vilkasta il tapäivisin - pastaa, 
birraa ja vino rossoa. Mukaan oli otettu 
nippu edellisvuoden Magazineja, ja siitä 
tuli varsinainen bestseller, sillä ka ikki ha
lusivat sen ja me olimme suosittuja. Oli
han siinä seikkaperäinen selostus edellis
vuoden kilpailuista taulukoineen ja käp
pyröincen, ja moni siellä ollut oli tää llä. 

Skandinaavinen Kultapokaali 

Ensimmäisenä oli ohjelmassa 72. Skandi
naavinen Kultapokaalipurjehdus, 5.5 met
rin luokassajo4H:s. Mukaan oli ilmoittau
tunut kahdeksan maata: Australia, Baha
ma, Englanti, Hollanti, Italia, Suomi, Sveit
si ja USA. Kun näissä pwjehduksissa 
vain voitot antavat p iste i t~i, pllljehdus
taktiikasta varsinkin alkukilpailuissa tulee 
hyvin erilaista kuin nom1aalisti. Täällä oli 
tärkeätä olla ensimmäisenä ja vapaasti me
nossa kohti rantaa, ja jos siihen paikkaan 
ei piiässyt, oli pakko ottaa riskejä, jolloin 
erotkin saattoivat kasvaa melkoisiksi. Kai
kenlainen kyttääm inen ja va1jostam inen ei 
kannata. Kultapokaalipllljehdukset eivät· 
menneet Suomen veneeltä Kandoo ihan 

Luigi Arturo Carpaneda, joka järjesti 
matkamme Gardajärvelle. 

niinkuin piti, kahdesta ensimmäisestä kil
pailusta ei tullut voittoa, vaikkakin lähellä 
se oli ollut. 

Cireolo Velasta näki hyvin lähtölinjalle. 
Kol mannessa, suomalaisi Iie ratkaisevas
sa lähdössä kaikki kerääntyivät pallolle ja 
peräti kolme venettä, suomalaiset niiden 
joukossa, joutuivat kiertämään pallon. 
'Ora', etelämuli puhalsi ja kaikki pyrkivät 
ensimmäiseksi veneeksi,joka pääsee koh
ti rantaa vapaassa tuulessa. Kisa oli tiuk
kaaja ensimmäisellä ylämerkillä Englanti 
johti ja Suomi oli aivan lähellä. Lcnssin 
englantilainen tuli leikkaamaila keskel le ja 
suomalainen meni oikealle. Alamerkillä 
Suomi oli mennyt johtoon, mutta englanti
lainen pääsi sisäpaikalle ja ohitse. Suoma
laiset jäivHt englantilaisten leehen joksi
kin aikaa eivätkä päässeet vasemmalle 
kohti rantaa. Tuuli oli edelleen kääntynyt 
länteen päin, ja kolmantena ollut Sveitsi 
pääsi heti vapaasti kääntämään merkil lä 
kohti rantaa. Näin tohtori Jiirg Menzi 
pääsi molempien ohi, kun suomalaiset oli
vat menneet 60 metriä väärään suuntaan. 
Englanti laisetjatkoivat vieläkin pitemmäl
le ja jäivät kolmanneksi. 

Viimeisellä ylämerkillä suomalaiset oli
vat toisena aivan Sveitsin lähellä. Suoma
laiset otti vai 'ehansi n' ja lähtivät vi i mei
scllä lenssillä vasemmalle kuten englant i
laiset alussa. Se ei kuitenkaan kannatta
nut,ja Englanti ja Hollanti menivät ohitse. 
Suomalaisten Kultapokaalipurjehclukset 
päättyivät siihen, kun voittoa ei tullut. 

lllalla Riva del Gardan puolella syötiin 
Kultapokaalitiimin kanssa ulkona maitta
va illallinen carpacchiota, crudo e mclon
ia, bisteeeaaja tietysti italialaista punavii
niä. Kun katsoi ylös taivaalle, sinne oli il
mestynyt erikoisen näköisiä tähtiä ja py
himyksen kuvia. M i t~i ne olivat? Selvisi 
pian, että ne olivatkin valoja vuorilla Ri
van yläpuolella. Mamma mia. 

Seuraavana päivänä hankittiin pehmus
tetut roikkumisvehkeet Benamat in kau
pasta Malcesinesta. Ja ulos tunc-uppi in 
samaan aikaan, kun Glen Foster ja Menzi 
ptujehtivat Kultapokaalin finaalcja. 

Foster oli 1-2 h~iviöllä ja hävisi neljän
nen ki lpailun , mutta sa i voittopisteet, kun 
Menzi hylättiin protestikäsittelyn jälkeen. 
Kyseisen kilpailun lähdössä veneet olivat 
osuneet toisi insa lähtölinjalla, kun Menzi 
ei luuvartin vcneenä vii istänyt. Pel i ol i 2-2. 
Viidetmen purjehduksen Foster voitti ve
neen mitalla. Ja näin tUmä ew York Yacht 
Clubin kasvat1i voitti Pokaalinjo kolman
nen kerran . T~imiijos mikii oli mieleenpai
nuva saavutus vaikeast i sairaalle Fosteril
lc, kun vielä vastassa oli tuleva maailman
mestari aivan uudella supervencelWän. 
Glen Fo~terin My Slwwissa mich istönä 
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Torbolen rata-alue. Siniset nuolet 
osoittavat vallitsevia tuulia. Violetti rata 
purjehdittiin aamulla, punainen 
iltapäivällä. 

olivat 'maai lman parhaat' gastit, amerikka
laiset Ron Rosenberg ja Bill Be1met. Tri 
Menzin veneessä Marie Fra111;oise 13 
ptu:jehtivat Jiirg Cbristcn ja Daniel 
Stamplli. Kolmanneksi parhaassa eli suo
malaisessa Kandoossa olivat Henrik 
Lundbergin kanssa Thomas Hallberg ja 
Henrik Johansson . Heibenin keikka päiit
ty ikin il taan Rivassa, ja hän lähti seuraa
vana aamuna kotiin Oolantiin. Hentti ja 
Tumppi kiipesivät vuorille mietiskele
mään. 

Skandinaavinen Kultapokaali 
Circolo Vela Torbole, Italia 
1. MyShout,USA,GienFoster 1..J.<:lr1.1-1 
2. MarieFran<;oise 13,SUI,Jurg Menzi 4-1-1-<kl-2 

Kandco, FIN,I-Ienriklundberg 
Mailresse, NEO, HansNadap 
5aamarder5, GBR.Ja'lathar~Janson 
John BOnceAgain, BAH, Gavin Mcl<inney 
Addam-AcKiam, AUS, GcxOOn lngate 
Seline, ITA. Paolo Brenni 

Gardan erikoiset tuulet 

Sääti la Gardalla näytti hyv in vakaalta ja 
sitä se olikin. Garciajärven tuulet ovat kel
lontarkkoja ja ennustaminen on helppoa. 
Tuulen voimakkuuden voi ennustaa kä
vellessään Cireolo Veiaan rantatietä pit
kin. Jos rantakahviloiden pöytiiliinoissa ei 
ole piclikkeitä. tulee tyynt~i ja päin vastoin. 

Aamulla, kun heräsi, puhalsi reippaasti 
pohjoisesta vuorilta järvelle päin. Kel lo 12 
tuu li tyyntyi täysi n ja 13 ma issa alkoi ilma 
väh itellen virrata päinvastaiseen suun
taan järveltii auringon lämminämille vuo
rille. Tuulilla onkin omat nimensä ja aikn
tau lunsa : kel lo 5.00- 11.45 puhalsi viileti 
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Salamander 5 (etualalla) ja Addam
Addam. 

'pe/er · (sove1; tramontana)ja kello 11.45 
19.00 'ora ' ( ostro ). Balinol 'puhaltaa län
sirantaa pitkin 9 ja 12 välillä 'porente in 
caso di cattivo tempo'. 'Panale' on sa
tunnaisempi yleisestä säätilasta riippuva 
ja hliee vuorilta lännestä Vai di Ledroa pit
kin alasjärvelle ja on 'pericoloso'. 

Tuulen voimakkuuden pystyi aina sa
nomaan udun tiheyden mukaan. Jos nä
kee järven päästä päähän, tulee kova hJU
Ii. Mitä tarkemmin vuoret näkyivät, sitä 
enemmän tuulta,ja me toivoimme tietysti, 
että ei vaan nyt kirkastuisi. 

Kaikki veneet olivat virittelemäss~i pur
jeitaan. Paikalla oli myös Flensburgista 
meidän veneemme sisar Chaje 2. Kilpailu
jen aattona päivän päätteeksi se joutui 
kolariin englantilaisen Candida J:n kans
sa. Englantilaisen veneen gasti, RCYC:n 
rear commodore Robert Laird sai ruhjeita 
rintakehäänsä eikä pystynyt neljään päi
vään purjehtimaan. Chaje 2:n keularanka 
meni rikki, ja vene piti nostaa Rivassa ylös 
ko~jauksia varten. Epoksia ja lasikuilukan
gasta laminoiti in metrin venan ruhjoutu
nceseen keularankaan, ja aamulla vene 
oli kin kunnossa j a vedessä. 

MM-kilpailut 

Ensimmäinenlähtö piti olla kello 13. Tuuli 
oli siihen aikaan ihanteellinen meidän vc
nccllemme, mutta hanniksemme järjestäjät 
venyttivät lähtöä aina puoli kolmeen, jol
loin oli jo kuudesta seitsemään metriä 
tuulta. Lähtökuvio tuli melko pian selväk
si. Linjan vasempaan päähän pitäisi pääs
tä, mutta sie ll ~i olivat kovimmat modernit, 
jolloin jää 'paskoihin'. Luuvartin pääss~i 
oli suurin osa klassikoista. Me olimme 
enimmäkseen puolessa välissä tai luuvar
tin puolella. Kerran saimme unchnastaJ1in 
ilman kelloa! Koskaan emme jääneet kak
kosriviä alemmaksi. 

Ensimmä inen kilpailun alku men i hei
kosti. Ennen vi imeistä kryssiä oli yhdek
sän klassikkoa edellämme. Lähdimme lä
hes ainoana venecnä keskelle järveä, j a 
siitä tu li kin vars inainen yläbanaani. Tä
män buugin al ussa merkki olin. 30 astella 
tuuleen ja sen puolessa välisssä suoraan 
edessii. Kikka oli se, että tämä tuulen alue 
on mahdottoman vaikea löytää, ja jos ei 
sitä löydä, on varmasti porukan viimeise
nä. Kaverit katsoivat rannalla, kun ohitim
me hcidiit,ja maalissaolimme kolmas klas
sikko. Lundbergin venekunta oli Ku ltapo
kaal itapp iosta sisuuntuneena ensimmiii
sen~i man lissa. 

Yleisin reitti kryssillä. kun tuuli ctelästki, 

Klassikot Dalgra 3, Chaje 3 ja Violetta 7 
y lämerkillä. 



Iltapäivällä etelästä vuorille päin 
puhaltavaa Öra-tuulta odotellessa. 

oli vasenta puolta ylös ja alas. Matias oli 
huomannut kumi veneessä, että kahden 
ensimmäisen lähdön voittaja oli juuri se 
vene, joka lähti lähimpänä palloa leen 
päässä. Myöhemmin Matias seurasi kil
pailuja Jussi Gullichsenin ja Spikc Gest
rinin kanssa ylhäällä Villabellan rantaho
tellin terassilta, mistä oli loistavat näkymä 
koko rata-alueelle .. 

Pidimme aina tarkkaa syyniä t~irkeistä 
kilpakumppaneista. Mieluisin ja rakka in 
heistä oli tietysti Marimm Dalgra 3, edel
lisen vuoden mestari. Marinalla ol i erin
omai nen miehistö ja hän on aina tottunut 
menemään om ia t<.: itään eikii siedä 'vatjos
tajia'. He olivat useimm iten ainoat, jotka 
menivät oikeaan laitaan etelään luovitta
essa. Myös lenssei llä heidät löysi usein 
äärimrnäisen~i vcnccnä. 

Erityisesti jiinnirti myös saksalaisten 
kavereidemmc Kain Clwje 2:n ja Holgc
rin Webin reitit. Clwje 2 oli tosi nopea. 
Nopeuden salaisuus selvisikin, kun Mati
as sukelsi veneen alle. Köli oli muotoiltu 
aivan uudestaan evämäiseksi. 

Nopein klassikoista oli hollantilainen 
Topa:e, edellisen vuoden kakkonen. No, 
siinäkin oli uusi penisin. Kovimmat taistot 
käytiin kuitenkin 'banaanin ' eli keltaisen 
Tripelin ja Sw(/i S1t'issin kanssa. 

Törmäilyjäkin sattui. Pahin oli kun 
sveitsiläinen Topas ajoi vasemmalla hals
silla My Sho111i11 sitloodaan. Foster jäi 
tuuman p~iiih~in törmääjän keu lasta kat
kenneen puom in alle. Ehkä puomi pelasti 
fostc rin hengen. 

Alamerkille tu ltaessa ~.:tsi tään aina hyvä 
sis~ipaikka. jos on tiukka kisa. Merkillä 
huudetaan "aqua aq11a "ja ti laa tulee. 
Kerran ei tullut, kun italia lainen käänsi li i
an jyrkästi. Ajoimme sitä kylkeen ja nos
tin1lne B-lipun. Olimme heitä ennen maalis
sa ja luovuimme italialaisesta protestikä
sittelystä. Kilpailijamme vene sai uuden 
nimen Grijonesta tuli 's!fonelli ·. 

Viidennesså lähdössä tuli sitten ongel
mia ihan tarpeeksi tämän italialaisen kans
sa. Teimme vasemmalta halssi lta sääntö
jenmukaisen vendanjuuri heidän eteensä, 
ja tästähän italiaano rai vostui ja alkoi ajaa 
päin tarkoituksella, ruhjocn perän parras
laudan. Maissa hiin sa i kuulla kunniansa. 

Toisena päiviinki oli kaksi pllljchdusta. 
Ensimmiiinenniistä oli meille koko kilpai
lusmjan huonoin,jfl olimme 10. klassikko. 
Jloisia olimme siili, ktm Cht!ie 2 voitti klas
sikot. Hentillii ei myösldW n ku lkenut hy
vin ja tulos oli 6. sija. 

Kolmas kisa purjehditt iin heti edellisen 
pcrätin. 01 imme juuri ehtineet alas 1 injalle, 
kun va roitusviesti tu li . Nyt taas kulki hy-

vin, ja olimme kolmantena klassikoista 
maalissa, kun meninune taas keskeltä rata
aluetta. Henrti oli neljäs. Me olimme yh
teistuloksissa klassikoiden neljäntenä ja 
Hentti kolmantena kaikista. Toisen päivän 
iltana oli mahtava 'hunamatupipi '-i lotul i
tus, ja Marco Polon tuomaa ruutia lensi 
taivaalle. 

Neljäs purjehdus olikin sitten aamulla 
kello 8. Aamiaiselle mentiin kuudelta. Vii
leä 'peler ·puhalsi 7-8 metriä sekunnissa. 
Nyt mentiin ylös tuuleen järven länsiran
nan puolella ja ylämerkinlähestyminen oli 
jännää shiftaavassa tuulessa. Pohjoisran
nalla on pieni kiilamai11en vuori Torbolen 
ja Rivan välissä, joka aiheutti Iuuleiie 
omat pyörteensä. Sen ennustaminen oli 
aika vaikeaa, kun ei ollut aamuisin treenat-

tu. Aamulla tuloksena oli viides sija ja ilta
päivällä 9. klassikoista. Nyt sai pudottaa 
huonoimman tuloksen pois ja olimme niu
kasti neljäntenä klassikkona, mutta Tripel 
oli jo lähellä. Hentti putosi neljännelle si
jalle. Tohtori Menzi oli aloittanut nousun
sa ja johti 7 pisteellä. Toisena oli Glen Fos
ter ja pisteitä 10.3. Marazzin Ali Baba 
kävi kilpailun johdossa neljännen kilpai
lun jälkeen ja oli nyt kolmas II pisteellä. 
Neljäs oli Hentti 14 pisteellä ja viidentenä 
pisteen päässä Chlika-Chlika 2. Nämä 
veneet tulisivat ratkaisemaan mitalisijat 
keskenään. 

Klassikoissa Topaze johti selvästi 72 
pisteellä ja seuraavat olivat Chaje 2. 82 p, 
Sw(ft Swiss. 87 p, Dalgra 3. 89 p, Chaje 3. 
92 p ja Tripe/, 93 p. 

Chaje 2 vauhdissa. Miehistönä vasemmalta Kai Wohlenberg, Oliver Berking ja Jan 
Brink. Vene on vuoden 1963 maailmanmestari. 
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Venettä viriteltiin ja rakcnneltiin kuin 
formula ykköst~i joka päivä. Vi i mcisenä i 1-
tana puomin ki innitystii ko1jattiin pimeän 
tu loon asti. Aamulla oltiin jä lleen kah
deksalta ulkona. Hommat piti hoitaa en
nen palkintojenjakoa valmiiksi. Maalista 
ajettiin suoraan nosturio alle Rivaan ja 
vene otettin saman tien trailerille. Äkkiä 
hotelliin suihkuun ja palkintojen jako oli 
kel lo kolme. 

Olimme lopputuloksissa 25. ja 6. klas
sikko. Kokonaiskilpailun voitti sveitsiläi
nen Ji.irg Menzi, toinen oli myös sveitsi!Li i
nen Bruno Marazzi ja kolmas oli Glen Fos
ter. Meidän llcntti jäi vain 0, 7 pisteen pää
hän pronssimitalista, vaikka he olivat 
voittaneet cnsimmäisenja viimeisen läh
dön. 

Hollantilainen Topa::e ja Piet van Op
:teeland vo1tt1 klassikkojen Qua il 
Trophyn. Chaje 2 ja Kai Wohlcnbcrg oli 
toisena mutta ei saanut miliiiin palkintoa. 
lta l ialaincn /loloira 2 sai kauncimmnn ve
neen palkinnon. Marina kukitl:ttiin kilpa i
lun parhaana naispuolisena pllljehtijana. 
ja hänen veneensä Dalgra 3 oli paras pui
sella mastolla vamstetru vene. 
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Voloira 2 (yllä) sai kauneimman veneen palkinnon. Se 
olisi ansainnut myös kauneimman pukin palkinnon. 

Jokainen ki lpailija sai muistopalkintona taidekuvan 
omasta veneestä: vasemmalla Chaje 3. 

Alla Chaje 2 trailerilla. Kuten kölistä ja peräsimestä 
näkyy, kyseessä on ns. modifioitu klassikko. Köli 
muotoiltiin uudestaan viime talvena veneen omalla 
telakalla. 

Vielä samana päivänä venettä pakattiin 
koko ilta j a bailaamiseen ei aikaa jäänyt. 
Matias lähti seuraavana aamuna kello vii
si Henrin kanssa Chevyllä Suomeen. Ma
tiaksen mielestä olikin reissun paras hetki, 
kun Hentti antoi autolle hanaa ja auto
maattivaibteet kiihdyttivät Chevyn vuo
ren rinnettä ylös. Minulle se taas oli reis
sun ikävin hetki, kun Matias lähti kotiin. 

Seuraavana p~iivän~i hinattiin Gullich
sen in Kandoo Genovaan ja s itä seuraava
na lähdetti in Chaje11 kanssa kohti Rivie
raaja Cannesia. 

Veneet 

Kilpailut voittanut vene Alarie Franroise 
13 oli aivan uusi. samana vuonna suuon.i
teltu ja rakem1ettu. Veneen on suumlitel
lut sveitsiläinen Sebastien Schmidt, sama 
suunnittelija, joka piirsi Sveitsin Ame
rica 's Cup -veneen. Käytössä on ollut 
suuret tietokoneet ja nerodynami ikan spe
sialistit. Venecssii on use ita erikoisia rat
kaisuja. Masto on s iirretty nonnaal ista 
paikastaan 30 cm taaksepäin. Tämä taas 
aiheuttaa huomattavan pinnapaineen,jol
loin peräsimen suunnitteluun on pantu 

MAGAZINE 

Varsin erikoislaatuinen ratkaisu: 
Jan Howlettin suunnittelema 
siipiperäsin Salamander 5:ssä. 
Tarkoituksena on estää veneen 
pituussuuntaista keikkumista. 
" En luottaisi kehenkään muuhun 
suunnittelijaan", sanoi veneen 
omistaja, eng lantilainen Jonathan 
Janson. 



Vasemmalla kukitettuna Marina Perrot Carpaneda, maailman paras naispuolinen klassisten veneiden purjehtija. Keskikuvassa 
voittajat palkinrokorokkeella: Bruno, Renato ja Flavio (piilossa) Marazzi, Jurg Menzi, Jurg Christen, Daniel Stampfli, Glen Foster, 
Ron Rosenberg, Bill Bennet, Henrik Lundberg, Thomas Hallberg ja Timo Telkola. Oikeanpuoleisessa kuvassa klassikkojen 
voittajat, Raya Timmers ja Piet Van Opzeeland, ja palkintomalja, the Quail Trophy. 

suuri paino. Köli on pienempi ja kevyempi 
kuin ennen, ja se on varustettu trimmipe
räsimellä,jonka saranointi on tehty elasti
seksi, ettei kohtaa edes huomaa. Köl i on 
upotettu runkoon, ikäänkuin vene ol isi 
pudonnut nosturista köli llcen ja köli men
nyt rungon sisään. Tätä on harrastettu 
nykya ikaisissa taisteluhävittäjien siipien 
ja rungon liitoskohdassa. Ballasti-köli on 
normaaliköliä n. 200 kiloa kevyempi, ja 
puuttuvat kilot on lisätty rungon pohjala
minaatteihin. Näin saadaan pitching-mo
mentti vieläkin pienemmäksi. Suuri pit
ching-momentti eli pituusakselin suuntai
nen ' heiluminen' tuhoaa parhaiten putjei
den aerodynam iikan. 

Myöskin pmjcplaania oli muutettu. Fo
kan pinta-alaa oli kasvatettu 0,5m2 ja vas
taavasti isoapmjetta pienetmetty. Tällä 
toimcnpitec ll ~i oli tarkoitus kasvattaa keu
lapwjeen profiilin korkeutta ja antaa ve
neelle parempi kiihtyvyys kevyessä tuu
lessa. Marie Frm19oisen tokan ja koko 
purjealan suhde oli 35 %,, kun se muissa 
veneissä oli n. 32 %,. 

Poikkeava 37 %:n suhdeluku oli muu
tenkin erikoisessa Ian Howlcttin Sala
manderissa. Kaikista suurin 38 %:n suh
deluku oli Matinan Dalgrassa, ja heillä oli 
k~iytössä vanhanaikainen vinssillä toimi
va fokan skuuttaus niinkuin kaikissa 
muissakin italialaisissa veneissä. 

Marie Fran{:oise on hyvin komplisoitu 
vene ja erittäin vaikea pmjehtia. Sen takia 
varustukseen kuuluu ' lukulasit' ja tieto
koneohjelmista jo tutut ' manuaalit '. 

Vuodesta 1993 lähtien oli totuttu 1;iihcn, 
että Doug Peterson -veneet ottavat kulta
mitalit. Nyt ensinunäisen kerran sitten '92 
voitti sveitsiläisen suunnittelema vene. 

Mita lisijat vuodesta 1993 lähtien suun-
nittel ijoiden mukaan: 

1993 MM p. p, p, GC p 
1994 MM p, m, p, GC p 
1995 MM p, p. p, GC p 
1996MM p, p, s, GC p 

1997 MM p, s, p, GC p 
1998 MM p, s, s, GC p 
1999 MM s, s, p, GC p 
Doug Petersonilla (p) on tältä ajalta 13 

kultaa (kaikki 8 Kultapokaalia = GC), 4 ho
peaa ja 4 pronssia (64 pistettä). Sebastien 
Schmidtillä (s) on 1 kulta, 3 hopeaa ja 2 
pronssia ( 12 pistettä). Ranskalaisella 
Msierillä (m) on va in yksi pronssi vuo
delta '94 ( 1 piste). Kun ottaa huomioon, 
että Doug Petersenin kultam ita lit on saa
vutettu samoil la piirustuksilla (Melgesin 
sarjatuotantovene ), voidaan todeta, että 
Doug on suurmitellut maailman kaikkien 
aikojen parhaimman ja yhden kauneim
man 5.5 metrin veneen: A1y Shout. 

Klassikoissa huomio kiinnittyy siihen, 
onko vene moclifioitu vai ei. Ykkös- ja kak
kosvcneitä Topaze ja Chaje 2 oli mocli f'ioi
tu talvella. Swift Swiss on suurin piirtein 
siinä asussa, jossa se voitti MM:n vuon-
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na 1972. Kansi on uusittu ja se on tiikkiä. 
Parhaat originaalit klassikot, joissa ei eril
listä pcräsi ntä ole, olivat Dafgra 3 (puu
mastolla!), Tripel, Chaje 3 ja Web. Kaikki 
kuusi parasta klassikkoa olivat eri su un
nittelijoilta. 

5.5m Maailmanmestaruus 
Circolo Vela Torbole, Italia 

1. Marie Franc;Xlise 13, SUI-201 3-8-1-2-1-1-2 10.0 
2. AliBaba,SUI-199 44-2-1-4-2-4 17.0 
3. MyShout,USA-97 2-1-64idg4dnc 20.3 
4. Kandoo,FIN-44 1-6-4-6-~7-1 21.0 
5. Chlika Chlika 2, SUI-190 5-3-11-&2-5-3 23.0 
6. Artemis10,SUI-192 6-5-9-3-7-16-10 40.0 
Parhaat klassikot 
19.Topaze,NED-12* 17-21-17-<XS-17-23-15 110.0 
21. Chaje2, GER-28* 27-20-21-19-22-24-20 126.0 
22. Dalgra3,1TA-22* 19-25-25-20-25-15-26 129.0 

25. Chaje3, FIN-26* 21-29-22-23-26-27-24 143.0 

Klassikkojen ykkönen ja kakkonen, 
hollantilainen Topaze ja saksalainen 
Chaje 2. 
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5.5m klassikot MM .. kilpailuissa 1994-99 

V uonna 1994 MM-kilpai luissa Rans
kan Crouestyssä ol i ohjelmassa en

simmäisen kerran maininta, että kilpailus
sa jaetaan erikoispalkinto vanhalle ve
neelle (old boat), joka on rakennettu en
nen vuotta 1970. Tämä on se ajankohta, 
jonka jälkeen 5.5-metriseen voitiin tehdä 
eriUinen peräsin. MM-kilpailuissa tämän 
uuden kategorian palkinnon voitti ranska
laisenLe Diberde1·'n Folly 2. Kilpailuissa 
oli myös kolme ns. modifioitua klassikkoa, 
jotka eivät saaneet tästä erikoispalkinnos
ta kilpailla. Näistä veneistä paras oli sveit
siläisen Loic Gaussenin Cybelle. Jotta 
klassikkojen osall istuminen MM -ki lpai
luihin jatkossa kasvaisi, luovutt ii n tästä 
erottelusta alkuperäinen-modi fioitu. Han-

5.5m klassikot 1994-99 

1 Topaze, NEO 12, Britton Chanoo Jr., 1968 
2(1) Oalgra 111, ITA22, Copponex, 1957 
3 SwiftSwiss, NEO 14, E&C-E. Ohlsson 1967 
4(2) T ripel, NEO 13, P. Noverraz, 1963 ' 

gossa 1995 kaikki kilpailivat yhdessä ja 
silloin voitti Maren Caro 7 (modif. klas
sikko). Seuraavan ki lpai lun Hol lannin 
Muidenissa voitti hollantilaisen J. van 
Stave1·enin Papi lio ( orig. klassikko). Seu
raavat kilpailut olivat Key Biseaynessa 
Floridassa, mutta siellä ei klassikkoja ol
lut. Englam1in Cowesissa 1998 oli klassik
koja neljästä maasta ja uuden klassikkojen 
palkinnon, The Quail Trophyn, voitti ita
lialaisen Marina Perrot Carpanedan Dal
gra 3 (orig. klassikko). Italiassa viime 
vuonna klassikkojaoli mukanajo J 3. 

Vuosina 1994- 99 on näissä kilpail uissa 
ollut osallislujina 27 5.5-metristen klassik
koa. Kaikkia veneitä tämän ajanjakson ai
kana on ollut yhteensä 104 eri venettä. 

1\11\191 1\11\191 EMO Mva> tvMB 1VMB tv1'vGJ p 
6 5 13::: ~ 
- a::: 11 17 
4 2 t) 16 
5 9 14 

5 d'Engelenbak, NE0 9,BrittonChanooJr., 1968 - 8 4 . 13 
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6(3) Chaje 3, FIN 26, Alfred E.Luders Jr., 1964 
7 Chaje2,GER28,C:RaymondHunt, 1963 
8(4) Web, GER 27, E.&C-E. Ohlsson, 1959 
~5) Papilio, NEO 2, Alfred E. Luders Jr., 1995 
"' Vinga, NE08,BrittonChanoeJr., 1968 
11(6) Geisha, NE07,C.RaymondHunt, 1962 
12(7) Voloira ii,ITA8,1960 
13(8) Manuela VII, ITA54, ChanceJr., 1966 
14 Cybelle,SUI 98,AtfredE.LudersJr., 1968 3 
15 Caro 7, L28, Britton Chance Jr., 1968 
16(9) Folly 2, FRA 35, 1967 :t: 
17(10) Vision 2, NEO 18, Arthur C. Robb, 1959 
18(11) Grifone, ITA42, BjameAas, 1963 
1~12) Red Robin, NEO 3, HenryGruber,1955 
:!X13) ConleBack,FRA39, 1964 2 
21(14) Remi,L41,E&C-E.Ohlsson, 1964 
22 Tara, FRA41, 1968 2 
Z3(15) Nirvana, FRA46, BjameAas, 1965 1 
24(16) BijouBihan,FRA21,1962 
25(17) LaPerle,NE06,C.RaymondHunt, 1962 
26(18) V10letta VII, ITA46, BjameAas,1963 
'Zl Caro6, L25, C. Raymond Hunt, 1964 
C = QuaiT rophy, sutuissaoriginaafin klassikon sijaluku 

2 

3 

- 10C 
9 
7 

3 

2 

2 
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8 12 
12 12 

3 7 t) 
t) 
t) 

2 9 
6 6 
5 5 
- 5 
- 4 
- 3 
- 3 
3 3 

2 
2 
2 

- 2 
- 1 
- 1 

1 
1 
1 

Regates Royales 
Chaj e 3 nopein Cannesin 
k evyen tuulen klassikko 

A lassiossa Italian rivieralla oltiin 18 . 
.L\syyskuuta kello 1 yöllä. Chaje park
keerattii n rantabulevardille ja meikämanne 
istahti rantaterassin penkille ja katseli kyl
män rauhallisesti elämänsä ensimmäisen 
kerran Välimetta,joka huokui edessämme. 
Päivälleen tasan 51 vuotta sii hen mcn i, 
että tällaista näkisi. Hotel Majestiquessa 
yövylliin. San Remon kautta sitten Can
nesiin. Vene veteen ja goisimaan Le Mist
raliin, La Boecassa, keskustan laidalla. 
Seuraava viikko asuttiin Grassessa, josta 
näkyi parin kymmenen kilometrin päähän 
Golfe de la Napoulelle, missä pllljehduk
set tul ivat tapahtumaan. Sieltä käsin Päivi 
kisoja seurasikin kiikarilla eräs päivä. 

Surffausta beachilla 

Mari na Perrot oli muuttanut purjehdus
suunnitelmiaan. Alun perin hänen piti 
purjehtia 6-metriscllä Danilla, mutta hän 
halusi purjehtia omalla 5.5 metrin Dalgral
laan meidän kanssa. Danin omistaa taas 
Luigin kaveri, meidän tukijamme. Marina 
pmjehtisi mielellään Luigin kanssa, mutta 
5.5-metTisessa Luigin kädet rasittuivat lii
kaa,jolloin 6-metJinen Dan on hänelle pal
jon sopivampi. KoveJnmassa kelissä 5.5-
metrisessä tarvitaan nuorta voimaa. 

Marinan gastit ja meidän 'Poeahontas' 
ol.ivat myöhässä, joten ulos mentiin avio
puolisoiden kanssa. Dalgrassa keski-ikä 

Syysterveiset Cannesista : 
" Tällaista olen aina halunnut." 
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ElT LACKsom beståravlinolja och kinaträolja, 
tillverkat enligt flere hundra års traditioner. 

Inga kemikaliska lösningsämnen. 
Vid innelackering behövs ingetandningsskydd. 

Flera traditionsbåtar i Sverige är lackade med 
Le Tonkinois. Så även flere restaurangsgolv. 

HSS salongsbåten m/y Picksborg lackades 
med Le Tonkinois. 

lmportör: 
Jotik<r marine 
tel. 09-1351344 

Venetarvikkeet 
Lauttasaaresta 

~ 
MU~TO 

HENRI~~LLOYD 

IIARKEN® 

Asut, helat, köydet, maalit, katsastus ... 

Veneentekijäntie 9 
00210 HELSINKI 

Puh 682 3900 
Fax 682 3950 

Email: myynti@prosailor.inel.fi 

Uusi osoite ! 
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Osaa111isen yhdistäjä 

Suomen johtavan yksityisen energiantuotlaJan, POhJOlan Voiman, palvelutuotanto 

on muodostettu omaksi konsernikseen- PVO-Palvelut Oy:ksi. Yli 500 henkilön ja 8 

yrityksen voimat on yhdiste11y saman päämäärän hyväksi. Kun suomalainen suur

teollisuus haluaa varmistaa energiaratkaisujensa kilpailukyvyn, ehdotamme 

tutustumista: Empower. 

EMP ... WER 

PVO-Palvelut Oy 
Mikonkatu 15 A, PL 40, 00101 Helsinki 

Puh. (09) 693 061, fax (09) 6930 6537 

Empower on PVO-Palvelul Oy:n omistama ta hallinnolrno rekisteröity palveluluolcmorkkl. F.mpower-luotleel ovat kehilysohjolmamme myöla rakennellavio yh yritysrajojen ulolluvla uusia palveluja. 



12-metrinen French Kiss. 

oli reippaasti yli 60 ja keli oli melkomoista. 
Meilläkin oli vaikeuksia, ja me menimme 
kesken kilpail un maihin. Tästä tuli meille 
ongelma, kun emme saaneetkaan hyvitys
pisteitä protestoidessamme lautakuntaa 
vastaan li ian myöhään. Lopussa selvisi, 
että hyvityspisteillä olisimme olleet 'bar
che d'epoca numero uno '. 

Ensimmäisessä kilpailussa alamerkki oli 
rannan edessä. Sinne tulinune vauhdik
kaasti isoissa myötäaalloissa ja olimme jo 
ra1man tuntumassa, kun lautakunta torvet 
soiden kehotti meitä kääntymään. Keltai
nen alamerkki oli nimittäin irronnut ja ajau
tunut uimarannalle elokuvapalatsin eteen, 
ja kun meillä ei ollut kääntyviä etu pyöriä, 
luovuinunme merkin kierrosta. 

Kui11 salamana käänsin veneen tuu leen, 
kun Harri ja Päivi olivat ilmoillaneet, että 
keulakam1ella on soraa! Mistä h ... tistä sitä 
sinne oli tullut? Eikö gastit osaa pyyhkiä 
jalkojaan? 

Nyt me vasta tajutti in, että me oltiin biit
sillä jo. 

Rannalta paetessamme jouduinm1e 
väistelemään uponneita kontainereita ym. 
mutta pääsimme ehjin nahoin satamaan. 

Seuraavana päivänä pysyinune maissa 
kovan tuulen takia. Kaikki muut klassikot 
tulivat maihin kesken kisan. Fransmann it 
pysyivät ulkona ja ' ker~is ivät pointseja'. 

Kelit vain paranee 
Tämänkin purjehduksen olisi voinut 
sääntöjen mukaan hylätä. 'Pocahontas ' 
oli saanut siivet alleen ja ilmestyi iltäpäi
vällä paikalle. Mitään ei ollut vielä mene
tetty, kun oli jäljellä vielä neljä pmjebdus
ta. Jo yksi pmjehdus täällä etelässä maail
malla vastaa muutamaa Hangon Regattaa! 
Tämä kaikki on itse koettava, ja kun tilai
suus siihen tulee, on mentävä eikä meinal
tava. 

Henrik Dahlman oli täällä myös louhel
laan ensimmäistä kertaa. Viimeksi Välime
rellä putjehtineet klassikot olivat 5.5-met
riset Nisse ( v. 1962) ja Chaje 2 ( 1964 ). Kol
mekymmentäviisi vuotta oli siitä kulunut. 

Kolmannessa kilpailussa oltiin aivan 
klassikkokärjen tuntumassa ylämerkin lä
hellä. Olimme 10 metriä kätjestä joutues
sanune 'reikään ' saaren lähellä,ja yhtäkkiä 
olinu11e 300 metriä jäljessä! 

Chaje 3:n joukkue, Päivi, Harri, Mika ja 
Matti Cannesin rantakahvilassa 

nauttimassa hyvin ansaittua 
virvoitusjuomaa voittoisan 

purjehduksen jälkeen. 
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5.5 m MAAILMANMESTARUUS 
11 .-15.9.1999, a,.colo Vela To.-bole. Sljlltlpllteet kunkin kll,-lun jilkeen 
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Seuraavana päivänä sitten tuli 'ensimmäi
nen kansainvälinen första' ja olimme siinä 
lähdössä Gordonin Addam-Addaminkin 
edellä. Tämän kmmiaksi miehistö ai kak
sinkertaiset paukut rantakuppilassa. 
Emme arvam1ectkaan, että se oli niin hy
v~i~i. 

Mctriques 

Suomesta oli tullut tieto, että 'ei se vi isvi
tonen mikään oikea metriluokan vene ole 
ja kuinka sillä viitsii ylipäätänsä siellä päin 
purjehtia'. Regattaohjelmasta saattoi lu
kea: 'Le faif marquant. cette wmee. est Ie 
reto11r des 5.5m que 110/IS sal11ons avec 
plaisir'. Merkittävää tänä vuonna on 5.5-
luokan paluu,jota tervehdimmc ilolla. 

Veneet tää llä maailmallajaetaan eri lai
siin ryhmiin. Me olimme 12-metristen 
kanssa ry hmässä 'Metriques', eli kyllä me 
ihan oikeassa paikassa ja seurassa olim-

40 

me. Olin101e täällä suurin luokka, yhteensä 
13 venettä. 12-mctrisiä oli yhdeksän, 8-
metTisiä kahdeksan ja 6-metrisiä seitse
män venettä. T~imän totesimme ja otimme 
vielä yhdet' Ie chaim' (hepreaa, tarkoittaa 
'elämälle'). 

Radalla muut luokat eivät koskaan häi
rinneet toisiaan. Neljännessä kilpailussa 
olinune klasssikkojen johtopaikal la, kun 
käänsimme vähän alamerkin kierron jäl
keen oikealla halssille vahtien alapuolen 
ki lpakumppaneitamme. Kaukana suoraan 
edessä oli tulossa 12-metrinen,ja se näytti 
kohtaavan meidät tuulen puolelta. Nos
timme kurssiamme, kunnes keula osoitti 
12-metrisen yliipuolelle, ja heti alkoi ta
pahtua: spinnupuomia hiukan taaksepäin 
vähän slakkia skuutteihinja Enterprise li
pui meidän leest~i kohti alamcrkkiä. Sanaa
kaan ei sanottu , va in käden hcilautus kun 
kohtasinm1e. 
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Graafinen esitys eri veneiden 
sijoituksista jokaisen osakilpailun 
jälkeen sijaluvun keskiarvon mukaan 
Gardan MM-kilpailuissa. Käyrien 
pystysuuntais ista etäisyyksistä 
ilmenevät veneiden todelliset erot. 

Tämä toistui vielä, ja silloin kohtasimme 
Kiwi Magicin. Olimme vakuuttuneita, 
että kuulumme 12-mctTisten kanss~1 sa
maan ryhmään. 

Saimme vielä toisen 'förstan' ja loppu
tuloksissa olimme kolmas klassikko. Klas
sikot voitti hollantilainen Geisha ja toise
na oli ranskalainen Nirvana. Saimme kol
mannesta sijasta hienon Trophcc Pradan. 

Toiseksi t11llut ranskalainen Maurice 
Oartoisc piti kilpailua cpäreiluna ja luo
vutti oman palkintonsa mielestään kilpai
lun miellyttävimmälle ja parhaalle ki lpa
kumppanille Ma1ina Perrot'lle. 

Koko kilpailun voitti englantilainen J o
nathan Janson Salamander 5:1/ii. Veneen 
on suunnitellut fan Howlett, ja hän oli 
myös mukana purjehtimassa. Kohteliaan 
fanin kanssa tulimme hyvin j utluun ja hän 
ihailikin Chajen .Ludersin luomia kauniita 
li njoja: "beautiful. absolutely". 

5.5m Regates Royales 

1. Salcmander5, GBR-38 
2.1'v1aitresse, NED-21 
3. Jcm 8 Oloo.A(Jain, BAH-17 
4. C<ni:la3,GBR-39 
5.~Al.JS.E.6 
Pamaatklassid 
6.Geisha,NED-T' 
7. Nirvana, F-46* 
8. Chaje3, FIN-26* 

1-3-6-1-1-1 7.0 
24J..3.2-2 12.0 
3-2-S434 16.0 

4-let-1-64-3 17.0 
6-1-2-6-7~ 22.0 

rdg-7-9U-5 36.0 
5-5-8-11-10-9 37.0 

ret-OOf-10-7-5-6 42.0 

Yacht Club Italia no- Genova 

26. syyskuuta veimme Chajell Gcnovaan 
Yacht Club Ltalianoon odottamaan seu
raavan vuoden euroopanmestaruuskil
pailuja ja pääsimme vähitellen Grand 
Slam•-tumauksen kolmanteen osaan. Aa
mulla oli 12-mctrinen Tomahawk lähtenyt 
kohti Genovaa ja siellä se oli e1u1enmeitä! 
HaiTi haki Gordon lngaten Addam-Adda
min seuraavana päivänä. Clwje/le oli va
rattu isosta venevajasta talveksi paikka 
12-mctrisen Vi111in vierestä. Sinne pa laam
me tiimän vuoden pääsiäisenä ja puJjeh
dimme Santa Margheritan ja Genovan kil
pailut. Italiasta Chaje siirtyy flensburgin 
kautta 1 lollannin maailmanmestaruuskil
pailuihin Medemblikissä. 

Kotimatka alkoi 27. syyskuuta ja perillä 
fl clsingissä oltiin 29. päivän ~i. Matkalla 
oltiin 25 päivää, ja tätä ki1joitct1aessa 
C!Jaj e on ollut poissa kotoa jo 154 p~ii vti~i. 

*Gland Slam -tumaukseen kuuluvatseuraavat 
klassiset metriluokkien purjehduspaikkakunnat 
5andharm, CaNes. Genova ja Long lsland Sound. 



Flens burger 
Klassiker Festival 

A lkukesästä toukokuun lopussa sak
salaiset ystävämme olivat kutsuneet 

meidät vieraiksi Saksaan Fknsburgiin 
klassisten veneiden festivaaliin. Ystä
vämme omistavat kaksi venettä kimpassa 
ja me sa imme toisen käyttöömme. Vene e i 
ollut mikii tahansa, vaan se oli Clwje 2, 
Suomen kuuluisin vene 60-luvuha. Len
simme lentokoneella HampUJiin,ja toinen 
veneen omistajista, Kai Woh lenberg haki 
meidät sieltä. Flensburgiin oli n. 180 kilo
metrin matka - se sijaitsee Saksan ja Tans
kan rajalla Itämeren puolella. Valtakunnan 
raja kulkee keske ll ~i Flensburger Fördeii 
(vuono). Saimme asua yhden kilpailujen 
perustajan ja puuhamiehen Oliver Bcr
kingin luona. 

Ens immäisenä iltana httustuimme yö
elämään ja käytiin poikien kanssa Riva
juhlissa G liieksburgissa (festivaali in osal
listui myös moottoriveneitä). Ensimmäise
nä päivänä vain treenattiin ja tutustuttiin 
veneen hienosäätöihin ja purjehdittiin se 
Hafenspitzeen, missä festivaalijuhlat jär
jestettiin. Ensimmäisenä iltana oli kulttuu
riohjclmaa, Live Musik "Rock die Stn1sse" 
ja Brecht und Weill Rcvue dcs Orphcus
Ensemblcs sekä tietysti Flensburgin pils
neri~ija makkaraa. 

Me olimme V -ryhmässä 6-metristen ja 
yhden SK-22:n kanssa, ja käytössä oli 
KLR-tasoituskertoimet. Meille luku oli 
sama kuin 6-metriselle Comessalle eli 132. 
Ruffatu lle Steamille oli annettu pienempi 
luku 130. Vertailun vuoksi maiJl itrakoon, 
että kilpailun ykkösryhmän 12-, 9- ja 8-
metristen KRL-tasoitusluvut olivat 155, 
146, 143 ja 142(eruising8mR). 

Lähtömmc oli kello ll.OO,ja s i in~i olivat 
suu11en metriluokk ien ryhmä sekä muita 

5.5-luokan pojat Uula ja Matias 
12-metrisen Ostwindin kannella. 

ryhmiä n. 50 venettä. Startti tapahtui myö
tätuuleen, ja päätimme lähteä linjan va
semmanpuoleisesta päästä, joka oli Tans
kan ja Saksan rajalla oleva poiju. Muut 
lähtivät Saksasta. Me menimme ensimmäi
sestä lenssistä noin puolet Tanskassa. 
Radan pituus olin. 10mai liaja se kierret
tiin kaksi kertaa. 

Ensimmäinen lcgi olin. 2 mailia. Pääsim
me sinne juuri sopivasti sisäpaikassa ja 
ohitimme Holgerin Wehin ja johdimme 
ryhmäämme. Suurista metriveneistä edellä 
ol i vain toinen 12-metrisisW. 8-, 9- ja toi
nen 12-metrinen olivat vie lä takanammc! 
Eipä mennyt aikaakaan, kun seuraavalla 
slöörillä 12m IVestH'ind. 9m Sataniro ja 8m 
Germania II! ohittivai meidät. Hyppäsim
me näiden veneiden periiaalloille ja muut 
pysyivät vielä takanamme. 

Keskityimme sitten omaan ryhrnäämme. 
Weh ja Sream pääsivät ohitsemme, kun 
menimme hetken viiärää merkkiä kohti. 
Kun luovimme kohti l ~ihtöpaikkaa, huo
masimme, että isonpwjeen liikki oli löysä. 
Saimme sen kuntoon luoviosuuden lo
pussa, ohitimme Steamin hetkessä ja seu
raavalla lensillä menimmejälleen Wehistä 
ohi. 

Vi imeinen n. 3,5 mailin luoviosuus tul
tiin mateh racingin tapatln. Tanskan puo
lella tuuli hiukan kovempaa ja sillä laidalla 
pysyimmekin vahtimassa Webiäja teimme 
vendan vendan perään. Lopulta pääsim
me lyhyen spinnuosuudenjälkeen maaliin 
25 sekuntia ennen Holgerin Wehiä. Palkin
noksi saimme hopeisen Flasehentel lerin, 
Flcnsburger Klassikcr Festival -paidat ja 
pronssiset muistomitalit. 

Loppujuh lassa soitti yli kaksikymmen
henkinen vaskiorkesteri 'Tättärää' 1\am
purista. Orkesterin kaikki jäsenet olivat 
ammattitaisiaja musiikki oli parasta, mitä 
aikoi hin oli kuultu. Illalla oli myös ilotuli 
tus sataman yllä. Sitä seurasimme is111en 
Steamissa Thelenin kanssa ja doktor 
Ratcbkc ke1toi omistamistaan8ja 9 metrin 
veneistä . 
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Chaje 2 surffaa 12- ja 8-metrisen 
peräaallolla. 

Festivaali oli hyvin järjestetty ja kaikki 
toimi. Saksassa kaikki veneet ovat erittäin 
hyvässH kunnossa ja ne ovat suurempia 
ja merikclpoisempia kuin meid ~in venecm
me Suomessa. Veneitä osallistui kilpailui
hin 127 kappaletta. Se on vähemmän kuin 
esim. meidHn Tuopissamme, mutta luulta
vasti kahden suurimman ryhmän tonni
määrä vastaisi suurta osaa koko Viaporin 
Tuopin tonnimäärästä. 

Sunnuntaina put]ehdimme Tanskaan 
hotdogille ja veimme veneen Galwikiin. 
Sitten Holgerin siskon luo puutarhaan pi
tämään barbecueta: paljon makkaraa, läs
kiä ja Flensburgilaista. Hyvää oli. Maa
nantaina Kain isä ajoi meidät lentoken
täälle llampuriin. Flensburgi laiset korkat
tiin sitten vasta Tuopissa. 

FLENSBURGER KLASSIKER FESTIVAL 

1. Chaje 2, GER-28, 5.5m, Matti, Uula & Matias Mucr 
riJvaara, KaiWdienberg 
2. Web, GER-27, 5.5m, Holger Joost 
3. Steam, GER-15, 6mR, Thorsten Thelen 
4. Contessa, G-7, 6mR, Peter König 
5. Caisingen, 5-199, SK-22, Robien 

Pietarinkatu 16, puh. 655 431 
ma-pe 11-22, la-su 12-22 
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Eleniin elokuun loppua 1999. Kcl 
luskelin tyytyväisenä pu•:Jeln 
varustetussa "paanukatossani" 

jossai n Kruunuvuoren selän tieUimi llä. 
Satoi kuuroissa aivan vimmatusti . eikä nä
kyvyydes t~i voinut juuri puhua. Ensim
mäinen kesäni purjeveneessä alkoi kään
tyä syksyksi. 

Rankan sadekuuron heikentämä niiky
vyys ei kuitenkaan estänyt minua iha ile
masta noita kaun iita klassisia kuutosia ja 
femmoja, jotka parhaillaan taistelivat s i
joistaan Kruunuvuoren Regatassa. 

Asiasta täysin tietämätlömänä olin jo 
edellisenä kevättalvena käynyt ihastclc
massa erästii kunnostettavana oll utta hie
noa kuutosta. Sa malla matkalla piipahdin 
myös .Juha Tiiran vcistämöllä Helsingis
sä. Hänen omistamansa. myöskin kun
nostettavana ollut vi itonen Vijem sekoit
tikin lopullisesti pääni. Sellainen oli yksin
ke•taisesti pakko saada! 

Sateen ja kilpai lun päättyessä kohtasin 
HSS:n femmalaivucen matkallaan kohti 
kotisatamaa. Kerrottuani aikomuksistani 
hankkia viitosen sain välittömästi kutsun 
tulla tutustumaan kisanjälkeen ni injanoi
siin viitospurjehtijoihinja kuin heidän vc
neisiinsä. Esitcllessäni itseni nun. s/y 
Barbron gastille Reijo Mäkiselle en sil
loin arvannut puristavani kädestä t·uleva n 
kimppaveneemme osakasta ja puuhamies
tä. 

Omalla tahollaan Reijo oli jo muutaman 
kauden ehtinyt tutustua viilospurjehduk
seen Lasse Sihvoimen gastina. Kierretty
iiän aikansa lt~imert ii ristiin rastiin oma lla 
pcrhcpurrellaan häntii oli alkanut yh~i 

enemmän kiinnostaa kilpaplll:jchdus 
myös klassisilla puu venei llä. 

Illan kuluessa ja janon jo hiljalleen sam
muessa Reijo ottikin veneen hankinnan 

puheeksi. llän ilmoitti olevansa kiinnos
tunut kimppaveneestä ja lupautu i jopa 
huolehtimaan kehnoissa kantimissa ole
van pllljehdustaitoni kehi tyksestä. Kiin
nostuin asiasta, mutta kimppaveneistä 
kuulemani kauhutarinat saivat minut vielä 
epäröimään. Sovittiin kuitenkin. että har
kitsisinune asiaa edelleen. 

Venejahti 

Syksy jatkoi tuloaan ja molemmat kartoi
tinune eri mahdoll isuuksia omilla tahoi J
Iamme. Mima Löfströmja Lasse Sihvoin 
auttoivat suhtei llaan armottomassa venc
jahdissa. Lopulta tärppäsi. Reijo oli pääs
syt Tukholman eteläpuolella majaa pitä
vän veneen jälji lle. Kyseessä oli aito Suo
messa rakem1ettu vene ja vieläpä hyvässä 
kunnossa. 

Tässä vaiheessa projektissa olivat mu
kana Reijon lisäksi Tom Lindgren ja Kari 
Luoma. Itse olin mukana ainoastaan hel
potlamassa vanha1U1eidin kotiinpaluus
sa. Lina päätettiin hakea trailerilln Turun 
kautta. Koko kuljetusprojekti jäi Lassen 
kontolle, joka pyyteettä teki valtavan 
työn projektin onnistumiseksi. llakureis
sulle lähtivät mukaan Lasse, Reijo ja alle
klljoittanut. 

Matka saikin lupaavan alun ja Turkuun 
päästy~imme aikaa jäi jopa lyhyeeseen 
kaupunki kierrokseen. Olimme hyvissä kä
sissä Reijon csitellessä vanhan kotikau
punkinsa tärkeimmät nähtävyydet: Kou
lun, Pankin ja Vessan (ravintoloita). 

lllan jo hiimä1tyessä siirryimme sata
maan odottelemaan laivaan päiisy~i. Siinä 
laival ippuja selvitellessämme saimme vie
recmme anneijakolonnan panssarivaunui
neen ja sotilaspol iisit saattueenaan. Täy
tyi vain toivoa ettei kolo1man ruotsalais
osasto ollut aamll vihiä pyrkimyksistäm-
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me palauttaa Lina takaisin kotimaahansa. 
Laivaan päästyänm1c painuimme suo

raan saunaan joka ei ml~ Seall'indissä to
dellakaan ollut koolla pilattu . Saunoimme 
ja palautimmc mieliimme mitä aiemmin illal
la olimme "koulussa" oppineet. Lauteilla 
vietetyn läksyjen luvunjälkeen piiätinune 
siirtyä tukiopetukseen baarin puolelle. 
Tiedustellessamrne viitospu1jeht ijoiden 
''.Jaloa" ajatusten avaajaa koimme pienen 
pettymyksen . .luomaa oli hyvin vähkin jäl
jellä ja kaiken lisäksi kolmella tiihdellä va
rustettuna. Illan 111kiopetus jouduttiin siis 
toteuttamaan sijaisopettajan voimin. 

Hyvin nukutun yön jälkeen olikin vuo
rossa suunnistus Tukholman läpi kohti 
Linan koti sC1 tilmaa. Edellisen illan tukiope
tus aiheutti vielä hienoista päänsärkyä. 
Reijon varman suunnistu ksen ansiosta 
löysimme vaivatta perille ja trailerikin 
näytti seuranneen meitä uskollisesti. 

Noustessamme autosta tapahtui jotain 
aienunasta poikkeavaa. Koko matka Hel
singistti t~inne ol imme olleet tC1 ukoamatta 
äänessä, milloin vuoronperään, milloin 
yhteen ääneen. Nyt oli kuitenkin täysin 
hiljaista. Kukaan ei sanonut sanaakaan. 
Katseet vain harhailivat, missä se vanha 
neiti oikein on? Veneen löydet1yämme al
koi jännitys hieman laskea. Alkoi armoton 
tonkiminen ja ryömiskely Linan ympärillä. 

Pian huomilsimme taas sairastavamme 
jo aiemmin tutuksi käynyttii puheripul ia. 
Ylisanoin kchuimme veneen muotoja ja 
hyvää kuntoa. Lassesta lienee ollut huvit 
tavaa seurata sitä vouhotusta, jonka R..:•
jon kanssa saimme aikaiseksi. Vai lieneekö 
ollut Lassen mielessä muistot hetkistä, 
j olloin oli oll ut "i han pakko saada Barbro 
(L-2) omaksi". 

Omalla kohdallani se oli rakkautta ensi 
silrnäyksci!U. Kovimman inno~tukscn 
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laannuii"Ua paluu arkeen oli kuitenkin raa
ka. Olin kokonaan unohtanut sen tosiasi
an, että olin mukana ainoastaan aullamas
sa. 

Hetken ku luttua saapui paikalle myös 
veneen omistaja J ohan Eriksson. Oli aika 
ryhtyä kaupan- tekoon. Lähtökohta neu
vottel ui lleoli aika hei kko. Olimme tulleet 
paikalle trai lcri mukanamme ja hymy oli 
korvissa niin kuin Hangon keksil lii. Kyllii
htin se Lasse yritti huomautella, että lait
taisimmc naamamme peruslukemille. Vene 
vaihtoi omistajaa kädenpuristuksella ja 
käsirahan maksulla, loppurutiinit hoituisi
vat postin väl ityksellä. 

Muutto kotiin 

Kuorma-auto Linan nostamiseksi saatiin 
tilattua vasta iltapäiväks i. Meille jäi siis 
hyvää aikaa pakata veneen varusteet au
toon. Siinä olikin työtä kylliksi. Auto täyt
tyi nopeasti purjepusseista ja muusta ta
varasta. Ajoneuvoyhdistelmän kokonais
paino uhkasi jo roimasti yl ittyä. Jouduim
mckin jättämään osan talvisäi lytysteltan 
putkista paikan päälle. 

Nautimme paikallisessa kebab - ravin
tolassa lounaan ja se maistuik in rehkimi 
senjiilkeen. Palasimme veneelk:. Vedimme 
veneen plaanille ja odottel imme kuorma
auton tuloa ja se olikin jo myöhässä. 

Siinä odotellessamme oli hyvää aikaa 
taas tutkiskellaja ihmetellii Linaa. K.iipesi11 
veneeseen ja lähdin ensimmäiselle "micli
kuvituspllljehdukselle" Linan pinnassa. 
Sedät (Lasse ja Reijo) pudistelivai alhaalla 
päätä~in. Istuskelin veneessä pinna kaina
lossa ja hörpin ansaittua olutta tiiysin 
omissa ajatuksissani. Reijon avasi laivas
to ostamansa kuohuviinin. Poksah<.lus pa
lautti minut maan tasalle. Oli aika kohottaa 
malja Linalle ja uutterasti meitä avusta
neelle ex-omistajapariskunnalle. 

Veneessä istuminen tuntui edelleen jo
tenkin mukavalta, joten päätinjäädä vielä 
hetkeksi. Ham1ittelin itseksen i, miksi en 
ol lut lähtenyt mukaan tähän kimppaan. 
Vene oli heti alusta tuntunut "siltä oikcal
t·a". Vaan eihän sitä voi ennalta tietiHi, mi
ten arpa osuu kohdaUe ... Lasse heittiiä ve
neeseen vielä toisen oluen, sen verran kai 
voi pinnamies olutta nauttia. Kehuskelen 
Reijolie Linaa ja onnittelen hyvästä han
kinnasta. Reijo vastaa takaisin: näytät niin 
tyytyväiseltä siellä veneessä, että taitaa 
olla parempi, että onnittelet meitä molem
pia t~istä hyvästä ostoksesta. Menin täy
sin sanattomaksi, kimppa oli sittenkin 
k~iynyt toteen. 

Veneen nosto Hai -veneen tra ilerillc su
jui va ivatta ja se oli kuin viitosel le suunni
teltu. Matka kohti laivasatamaa voi alkaa. 
Tfyv~istelimme veneen ex-omistajat ja läh-
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dimme varovasti liikkeelle. Siirryimme 
Tukholman satamaan hitaasti mutta var
masti. 

Ennen laivan lähtöäjää vielä hieman ai
kaa. Päätämme käydä vielä tutustumassa 
muutamaan tukholmalaiseen viitoseen. 
Mima Löf.-;trömiltä saamiemrne yhteystie
tojemme avulla pääsemme ihastelemaan 
vielä Blåvingeä, Si renaa, Almaaja Lotta 
Y:tä. 

Laivamatka takaisin Turkuun sujui rau
hallisissa merkeissä. Pitkä päivä täynnä 
ohjelmaa oli vaatinut veronsa. Illalla sau
noimme rauhassa, tarkistimme ".Jalon'' 
juoman saatavuuden baarissa ja vctäy
dyinune levolle jo hyvissä ajoin. 

Aamulla matka jatkui kohti Kantvikin 
venesatamaa. Liikenne oli rauhallista ja 
matka sujui jouheasti. Peril lä olimme hy
vissä ajoi n aamupiiivtillä. Pian paikalle 
saapui myös vastaanottokomitea: 5m
pL11jehtijoita HSS:Itä, puolisot kahvikorei
ncen ja tietysti Tomppa ja Kari. He näkivät 
kimppaveneensä nyt ensinunäistä kertaa. 
Itse olul jännittynyt. En ollut aiemmin ta
vannut tulevia "yhtiökumppaneitani". 
Pelko osoittautui nopeasti turhaksi ja yh
teisynunärrys sai vallan. Oli aika kohottaa 
malja Linan kotiinpaluun kunniaksi. 

Ajaessani kotiin Kantvik ista ajatukset 
liikkuivat jo seuraavassa kesässä. Ensi 
kauden kisaka lenteria katsellessani osui 
silmiini erityisesti ASS: n Airisto regatta. 
ASS: n merkjtys Linan historiassa on niin 
merkittävä, että odotan todella hetkeä, jol
loin Lilla jälleen lipuu Airistolie 50 vuoden 
tauon jälkeen. 

Lyhyesti Linan historiasta 

Vuonna 1938 Jarl Lindblom rakennutti it
selleen s/y Linan (L- 12) ja se olikolmas 
hänen suunn ittelemansa vii tosvene. Lu1a 
oli prototyyppi 20 kilpaveneelle,jotka toi
mitettiin Buenos Airesii n Argentiu1an lai
vaston käyttöön. Vene edusti ASS:n Tnt 
5m - luokan huippua, joka ei1Jlen vuotta 

MAGAZINE 

Opinto•·yhmii koolla 

1939 koostui neljästä veneestä: Lina, Sig
ne, Birgitta ja Going. 

Lina pUJjehti hyvu1 kovissa tuulissa. 
San<.lhamnin regatassa vuonna 1938 se 
osoitti kykynsä pllljehria myös kevyess~i 
kelissä ja tällöin Lilla sijoittui toiseksi 30 
osal listujan joukosta. Vuoden 1939 Sand
hamnin regatasta Lina toi Bore -pokaa lin 
takaisin Suomeen ja seuraavana vuonna 
se hävisi kyseisen pokaalin niukasti 
ESF:n Carolalle. 

Sotavuosien jälkeen Lina pUJjehti mon
ta hienoa regattaa ja edusti ASS:aa Kurt 
Henri kssonin ja Lars Nilssonin voimin. 
Se voitti 1 palkinnon mm. ASS:n 80-vuo
tispurjehcluksessa 1945 ja syyspurjeh
duksessa 1948 sekä toi kotiin palkintosi
jan Helsingistä, Hangosta ja Maarianha
minasta. 

1950- 1970 luvuilta Linan vaiheistn ei ole 
muuta tietoa kuin että 50- luvun alussa 
Lina myytiin Ruotsiin Ruben Lundbergii
le ja se sai pwjenumeron S-98 sekä uuden 
nimen Atta-Bara. Vuonna 1974 Linaan oli 
rakennettu ruffi. 

1980 - luvulla Lina ei paljon kilpaillut, 
vaan keskittyi ilmeisesti lomapurjehduk
siin Robert Öblin omistajanaan. Vuosina 
1989-90 Linaa kunnostettiin, mm. asenta
malla uusi kangaskansi, poistamalla rufti 
ja suurentamal la sen istuinkaukaloa alku
peräisen piirustuksen mukaiseksi. 

Nykyiiän Lina on hyvässä kunnossa: 
kannessa, kölipuussa ja pohjatukcissa ei 
pitäisi olla mädäntyneitä kohtia. Tämän 
vuoden tärkeinunät korjauskohteet ovat 
puomin ja keulaluukun uusiminen sekä 
veneen varustaminen ki lpapurjehduk
seen sopivaksi. Linan kotisatamaksi tulee 
HSS. 

Linan historiikin selvitystyö j atkuu. 
Kaikki tiedot Linan vaiheista otetaan 
kii tollisena vastaan. 
Yhtcystie<.lot: rei jo.makinen@wmdata.fi 
tai040-730 101 3. 



Katso, 
rahastosäästäjä 
vaurastuu. 
Rahastosäästämisl:ssä pikkusummatkin tekevät 

töitä tulcvaisuutesi hyväksi. Tee nyt vaivaton 

rahastosäästösopimus itsellesi tai läheisillesi 

Merita Pankissa. 

Merita Rahastoyhtiön hallionoimien rahas

tojen esitteet saat meiltä Merita Pankin kontto

rista tai intemetistä: www.merita.fi/ rahasto 

Espoo-Otaniemi 

Otakaari 11 

02150 Espoo 

p. 1652 77 40 

(!})) Merita 

Merita.Nordban ken 

Jouko Lindgren Oy 
Kaikki veneen korjauksesta 

ja kunnostuksesta 
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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VUODEN REGATANVALINTA 
KILPAILUKAU-TENA 2000 

Suomen 6mR-Iiitto luovuttaa Vuoden 
Regatta -arvonimen ja siihen liittyvän 
kunniakirjan kilpailuohjelmaansa kuulu
neelle regatalle tai yksitt~i iselle ki lpailul
le, joka on vuoden aikana kerännyt eni
ten pisteitä luokkaliiton arvostelutaulu
kossa. 

Perustelu: Kilpailujen jät:j e~ täminen 

on arvostettavaa työtä, jossa vaaditaan 
monenlaisia kilpai lull isia, merenkul ull i
sia ja so~iaalisi a taitoja. Toisaalta myös 
kilpailuun osallistuminen on yleensä 
ison ponnistuksen tulos. Osallistujille 
jaetaan menestyksen mukaan pa lkinto
ja, jotka kannustavat koko laivuetta 
edelleen kehittymään harrastuksessaan. 
J ~itjestäjillc mitään vastaavaa kannus
rinta ei ole ollut olemassa. Jotta kilpai
lulautakunta saisi asiantuntevaa ja ra
kentavaa kannustusta toimiinsa, pur
jehtijoilta on saatava asiaperusteista pa
lautetta tapahtumista. Samalla avautuu 
vuorovaikutteinen kanava sekä pllljeh
duksen turva llisuuden että ki lpailul li
suuden kehittämiseen. 

/\rvostelutapa: Kauden kilpailut pis
tt:yteHiiin ennalta sovitun taulukon mu
kaisesti. Sekä mii nus- ettii plus-pisteitä 
annetaan, ja korkeimman pistcmiiiiriin 
saanut kilpailu saa Vuoden Regatta
kunniakirjan. Tasapistetilanteessa voit
taa . c, jolla on korissaan vähiten mii
nuspisteitä, ja jos nämii ovat ta~an. 

voittaja arvotaan. 
Luokka liiton hallitus julkaisee tulok

sen vuos ittain liiton syyskokouksessn. 

Arvostelutaulukko vuodelle 2000 on 
seuraava: 
Aihe 
1 . Postitettu kutsu 

Pistemäärä 
+3p 

2. Ilmoittautuminen sähkö
postitse 

3 . Maksaminen ilman ku itin 
faksausta 

4. Radan pituus hyv~i ssii 

suhteessa säätilaan 
5. Selkeät purjehdusohjeet 

+3p 

+5p 

+3p/startti 
+ lp 

6. Lähtölinja tarkemmin kuin ±5° 
kohtisuorassa tuuleen 
nähden + 1 p/stattti 

7. Vasta- ja myöt~i t uul iosuudet alle 
10° tuulen suunnasta + 1 p/startti 

8. After Sa il -tapa htumat +2p/kpl 
9. AfterSail -tapahtumajossa 

eläväii musiikkia +4p/kpl 
10. Sauna + 1 p/ilta 
II. Tulokset niihHivillä alle 

puoli tuntia prote~ti-
käsittelyn jälkeen + 1 p/stattti 

12. Tulokset tiedotetaan paikalliselle 
ja valtakunna ll iselle medialle + 3p 

13. Tulokset postitelaan ki lpailun 
jälkeen osallistujille +3p 

14. Säilytystilaa tatjolla laiturin 
läheisyydessii + 3p 

15. Luokan tuulirajoja 
rikotaan -5p/startti 

16. Muita luokkia samalla 
radalla -1 p/luokka 

17.Selvästi merkitscmiittömiii 
karejn rata-alueella -5p/startti 

18. Laivoja rata-a lueella - 1 p/startti 

SKIYACHTING· 
TAHKOLLA 

Tervetuloa pllljehtijoiden omaan lasket
telutcmpaukseen Tahkon rinteill~i! Pe
rinteinen kilpailu käydään lauantaina 
8.4. Tiedossa on railakasta yhdessiioloa 
niin rinteessä kuin after ski illä- kaikkea 
paitsi tylsää! 

Ski yacht i ng-tapahtuman osanottaja
määrii on vuosi vuodelta kasvanut. Vi i
me vuonna yhteensä 15 naista ja 39 
miestä ottivat osaa tähän kisaan. Nais
ten voillaja oli Antonia Rosenlew. 
miesten smjan voitti Ari Kuosmanen. 
Luokkia on kolme: pujottelu.lautail uja 
telemark, ja kilpailussa noudatetaan 
Suomi-slalom in tasoitusta, joten tem
paus sopi i kaikenikäisille j a -ta~o i s ille 

la~kcuclijo ille. 

Kaikki luokka liitot haastetaan mu
kaan! Tiedustelut ja ilmoittautum iset 
Ilotelli Tahkovuori. puh. 017-585 000. 

HSS:n 
FEMMALAIVUE 

KASVAA 
L- 12 s/y Li11a on palan nut kotimaahan
sa viime syksyn~i. Uusina omistajina 
Reijo Mäkinen, Jari Kuusisto, Kad 
Luoma ja Tom Lindgr·en. Veneen koti
satamak~i tulee HSS. 

"Nopeusrajoitus satamassa koskee myös kuutosia! " 
(Merivartija l langossa) 
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KUTSU 
Purjehduskisa 6mRja 8mR 

Ahvenanmaalla kesällä 2000 

Marieharnns Seglarförcning r.f. inbju
der tili Alandia R-Yacht-Racc i Marie
hamns Östra hamn 15- 16 juli 2000. 

Klasser: 6mR, 8 mR 
REGLER: 
lntcrnationella kappscglingsreglcr 

1997-2000, klassregler samt täv lingens 
seglingsföreskri ftcr. 

T Ä VLINGSKANSLIET: 
MSF:s klubbrum, Östcrhamn 
fredag 14.7 kl. 18.00-20.00 
lördag 15.7 kl. 10.00-
söndag 16.7 kl. 10.00-
TÄVLINGSPROGRAM: 
lördag 15.7 kl. 10.30 skepparmöte 
lördag 15.7 ca. kl. 12.00 :start 1, II 

och III 
söndag 16.7 kl. 11.00: start lV, V och 

Vl 
Klasser startar med 5 minuters mel

lanrum. 
Obs! På lördag fönniddag 10.30-

11.30 seglas en en spektakulär 
Matchrace-jippo på Slemmcrn mel

lan ATP veterantcnnisturneringens dcl
tagare. Er start går direkt efter deras 
sista målgång, dock tidigast kl. 12.00. 

BA OM RÅDE: Slemmern 
ANMÄLNINGAR: 
Senast 7 juli tilll~txnummcr: 358- 18-

31521 cller e-mai l: atja@dax.aland.fi. 
Hör gärna av Er redan i vår och berätta 
hur många är intrcsserade av att kom
ma. 

Anmälningsavgi ft: fim 250,- eller sck 
350,- betalas på konto: ANDB 557804-
229663 cllcr på plats. Hamnavgiftcn in
går i anmälningsavgiften fr.o.m. frc
dagkväll tili måndag-morgon. 
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POÄNGBERÄKNING: 
Lågpoängsystcmct enligt J\ppcndix 

A 1 i kappseglingsreglerna gäller. 
Po~ingen för en dclsegling får räknas 

bort i slutrcsultatet om minst sex seg
lingar genomförs. 

AFTER-SJ\IL: Förmånlig "aftcr-sail" 
middag f'ör scglare och funktion~irer ef
ter scglingarna både på lördag och sön
dag. 

K V ÄLLSPROGRAM: 
Lördag 15.7 samlas vi i Sjöfarts

kvmteret kl. 20.00. Kvällsvickning med 
vin eller öl samt dans. Betalas på plats. 

TIPS: 
Kombinera med Hangö Regattan som 

seglas 7-9 juli. 
Evenemang i Mariehamn: 
13- 16.7 ATP Senior Tour of Cham-

pions (tennis) 
14-24.7 Rockoff Festival 
20-23.7 Ålands Sjöclagar 
21-24.7 Cutty Sark Tali ships Race 
Från 14 juli fi rar Mariehamn i sjöfar-

tens tecken. Passa på atl uppleva några 
härliga extra dagar i Mariehamn. 

Välkommen! 
MSF Seglingsnämndcn 

Valokuvauskilpailu 
Julkistimmc kaksi numeroa sitten va lo
kuvauskilpailun aiheena klassinen pur
jevene. Kilpai lu on nyt ratkaistu ja Ca
non Prisma -kameran voitti Tapani 
Koske la. Toiseksi kilpailussa tuli J\nssi 
Kienanen. Onnea voittajille! 

Voittanut kuva julk ist·etaan seuraa
vassa Magazincn numerossa. 
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KIRJE 
ENGLANNISTA 

!lntsu. 

II s Kimo Mackey. 

Whi/e in Hanko 1 believe 1 mentioned 
to you that 1 am interested in putting 
10gether a mu/ti-countl)' team race 
event with your Finnish sailors and 
with the British. 

The basic concept is this - The event 
is held each year with the host counti)J 
supplying boats and as many crewmen 
as needed. The teams are made up of 
boats which are sailed by the visiting 
counlries. For example Finland could 
send over 3 helmspersons and any oj' 
their crew who can a/lend. 

The British would do the same. We, 
the !-lostsfbr the first year, would supp
ly six boats and any additional crew 
needed. We would put up the visiting 
sailors af ow· homes so your costs ajier 
you get here would be minimal. The 
.first race would then be the British vs. 
Finnish team races. 

The nexl year the British or Fins wi/1 
host the event supplying boats, additio
nal crew and putting up the visiting 
Sailors. 

1 am thinking oj' lwving the .first ra
ces in the summer l?{ 2001 but we could 
p111 it togetherfor summer 2000 if you 
and the Brits have enough people who 
are willing to come tllis swwne1: We 
could easi~y supply three boats jiJr each 
tea111 (four boats per team is possible). 

({ other coumries ll'ould like to join 
in (Sweden jor exa111ple) they would be 
welcome to provided each participa
ting count1:1' is able to supp~l' at /east 
three hoats per visiting team. 

So one year we would hosl the Fins 



and Brits, the next year the Brits would 
hosl the Fins and Americans and the 
third year the Fins would hosttheAme
ricans and !he Brits. lf the Swedes 
would like to join us and we a/1 have 
enough hoats to have three teams ra
cing (i.e. 9for this example). 

My o~jective is to get the people to
gether .from other countries who love 
sailing these wonder.fitl boats. It wi/1 
provide an opportunity for poeple to 
meel each other af an lnternational 
sailing event withch wi/1 be inexspensi
ve .for thern to allend. 

One goal would he.for a/1 the people 
who put up the boats to have an oppor
tunity to go. Each country cou/d per
haps come up with their own scheme 
.for making sure that eve!Jibody gets a 
chance to attend. 

Please !et me know what you think 
a.fier discussing the concept with your 
.fellow sailors. 

Regards, Kimo 

EHDOTUS 
UUSIKSI 

SÄÄNNÖIKSI 
Ehdotus, jota on esitetty koskemaan 
kaikkia klassisia "metriluokkia", on 
toistaiseksi epävirallinen, mutta liittojen 
jäsenistö ja hallitukset voivat ryhtyä 
pohtimaan tätä merkittävää uudish1sta. 

Vaikka metriluokat ovat konstruktio
luokkia, joissa ei yleensä k~iytetä tasoi
tuskertoimia, on ajatuksena ottaa tie
tynlaiset tasoitukset käyttöön. Menetel
mä ei ole uusi , vaan sitä on sovellettu 
mm. Lappeenrannan pursiseuran Sai
mallajäljestämissä kilpailuissa, "Karva
lakkipurjehduksissa", joissa lähtökoh
tana ovat LYS-kertoimet. Niitä voidaan 
kuitenkin muuttaa. 

Systeemi toimisi metriluokissa siten, 
että kaikkien veneiden peruskerroin on 
1,00 niinkuin nykyisin. Kenellä tahansa 
kilpailijalla olisi kuitenkin mahdollisuus 
ostaa itselleen hyvitystä se lvällä seteli
rahalla. Sopiva summa olisi esimerkiksi 
100 markkaa per sadasosa. Kun mak
sat sat·asen, saat kcrtoimen 0,99, ja kun 

NYLA"O:!>IIA lA~· IHU88lN~ FOIISTA PAVILJON() 

BLEKHOLMEN 100 ÅR 
Tilattiin junu Valkosaaren satavuotises
ta historiasta tunnetulta purjehduskiljai
lijalta. Aukeama oli varathl tilaa tarinalle 
kolmen kuvan kera. Tehtävä osottautui 
yllättävän raskaaksi ja tarinaa saatiin 
odottaa viime hetkeen saakka. 

Aamuyöstä presidentti Ahtisaari soitti 
ja kertoi kuulleensa, että lehdessä oli 
sathtmalta aukeama ti laa. Hänellä olisi 
valmiina sopiva tarina hänen hevos- ja 
ratsastusharrastuksestaan, joka alkoi jo 

!yöt pöytään Chydeniuksen, saat ker
toimen 0,90. 

Maksamalla 10 000,- saat kertoimek
si tasan 0,00, joten voitat kilpailun, 
vaikka tulisit maaliin vasta seuraavana 
keväänä. 

Eikä tässä kaikki. Vastaavalla sum
malla voit myös ostaa pahimman ki lpai.
lijasi kerrointa suuremmaksi. Jo tuhan
nella markalla saat vastustajasi purjeh
dusaikaan 10 %:n lisäyksen. Varmuu
den vuoksi voit toisella tonnilla hyvittää 
omaa aikaasi saman verran, ja näin ero 
kasvaa jo 20 prosenttiin. 

Luonnollisesti vaarana on se, että ky
seinen kilpailija tekee sinulle saman 
tempun, ja senjälkeen olette molemmat 
taas lähtökohdassa eli kertoimessa 
1,00. 

On kuitenkin syyt~i uskoa, etlii tämä 
sääntöuudistus tekisi kilpailuista entistä 
mielenkiintoisempia, sillä lopulliset ker
toimet saatettaisiin ka ikkien kilpailijoi
den tietoon vasta palkintojenjaon yhtey
dessä. 

Kerroinkaupasta kertyneet summat 
käytettäisiin lyhentämättömin}i Magazi
nen toimituskunnan hyväksi. 

MAGAZINE 

h~inen Keski-Lännen oleskeluaikoinaan. 
En tietmyt mitään hänen Keski-Lännen 
keikastaan ja muutenkaan koko hevos
telusta ja sanoin hänelle epäi leväni koko 
jut1.m kiinnostavuutta ja epäesteettisyyt
tä. 

Lopulta Ahtisaari onnishti vakuutta
maan minut. 

"Etusivun juttu! Kuumaa kamaa!" 
Aamulla herätessäni tiesin, että Val

kosaaren juthl jäisi pois lehdestä. 

TOINEN EHDOTUS 
Jo muutamia vuosia sitten kuutosliiton 
kokouksessa es itettiin, ertä klassisten 
veneitten purjeiden pitäisi olla valkoisia, 
ei välttämättä puuvillaa mutta valkoisia 
kuitenkin. Viime vuosina ovat yleisty
neet uuden ajan ruskeansävyiset kui
dut, joista tehdyt pwjeet ish1vat klassi
seen runkoon kuin etikka masikkahil
loon. Valkoisten purjeittcn vaatimus on 
saanut yhä laajempaa kannatusta. Olisi
ko aika muuttaa sääntöjä? 
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FEMMASOMMAR 
Sornmaren 1999 går tili historicn som 
en cxceptionellt varm och rcgnfri se
glingssommar. De kappseglandc fem
mon!a seglade ror tredjc sommaren i 
rad med spinnakrar som sponsorcrats 
av Opel och Goodyear. Samarbetet 
med det aktiva fcnu11agänget i Sverige 
har varit myckct gott med gemensam
ma evenemang oeh möten. 

Sonu11arens höjdpunkt och det störs
ta enskilda evenemanget under året var 
llangörcgattan med sammanlagt 9 del 
tagandc båtlag, 7 ftnska och 2 svcnska. 
Från Sverige hade KSSS-båtarna Saga 
och Rödniibba kommit över med trai
kr. Svenskarna var klart överl~igsna. 

Saga med Jonas Wa hlström sorn 
skcppare har toppat de svenska resul
tallistorna en Wngre tid och kammade 
lätt hem regallasegern med Ja nne 
Gustavssons Rödnähba som god tvåa. 
Bästa finska båt var Putti Tiil ikkas 
Röde Orm på tredjc plats. 

God stämning i Hangt; 

Hangö visade sina bästa sidor som 
sommarstad med soi, värme och glad 
st ~imning . 

De annalkande VM-tiivlingarna för 
sexoma bidrog tili den internationella 
slämningen i stan . Svenskarna tog över 
sina båtar med trailer och erfarenhete r
na var uppmuntrande. 

Tack ska ni ha! Det var en mycket 
trcvlig vistelse i crat va~.:kra Hangö, det 
hade inte kunnat vara bättre. Det här 
mcd att ''traila'' båten över gav mer
smak, ett snabbt oeh enkclt sätt att seg
la! kommcnteradc bcsiittningcn på 
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Saga sin tur tili Hangö. - Vad vi kan 
rckommendera e ftcr vå ra erfarcnbeter 
från i somras är att hyra/låna en vanlig 
flakvagn rnecl boggiaxlar (dubbla hjul 
par) och en tillåtcn maxvikt på 2 ton, 
och sedan ställa en vanlig stålvagga på 
tl akct helt enkelt - dct funkar perfekt! 

Vi hälsar alla våra svcnska viinner 
välkomna tili Hangö igcn i början påjuli 
nästa sommar! 

Årets klassmästcrskap seglades på 
Kronbergsfjärden i augusti med HTPS 
som arrangörsklubb. Vinnare och 
kJassmästare blcv Röde Orm . Sam
manlagt II båtar tävlade om femmak
lasscns rankingpoäng och scrien vanns 
av vern ~mnan än L-33 Röde Orm 
(HSS). Vi gratulerar Putti Tiilikka, Ulla 
Ma nnila och Ou ti Mcrilä för en ly
sande framgång utc på kappseglings
banorna! Röde Orms besiittn ing bar fått 
båtens trimning på plats och besättnin
gens laganda och samarbcte fungerar 
viil , vilket gav resultat. 

Lars Mellins Eystra (BS) deltog inte 
i alla tävlingar, men gjordc väl ifrån sig 
och blev rankingtvåa totalt. Trea var 
HSS-båten Why Not, med tcam Vlhy 
Not, som kämpadc med en ny bcs~itt
ning i så gott som vatje tävling. 

Sandhamn kalla•· år 2000 

Tili projekten rör sommaren 2000 hör 
Sandhamnsregattan i juli, dit vi hoppas 
kunna samla ihop också ctt antal linska 
temrnor. 1 regattan 1997 deltog totalt 
19 svenska och 9 finska båtlag, vilket 
var moderna tidcrs rekord på sta rtlin
jen. Vi hoppas på ett lika aktivt delta
gande igcn. Jag ser fram cmot en spän
nande landskarnp och pokalscglingar 
om lnternational Fivc Metrc Cup, fint 
vädcr och seglarfcster i glada viinners 
lag! 
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Våra gemcnsamma aktiviteter tili· 
sammans mcd svenskama kan bl i mån· 
ga. Ryktcn om vår trcvliga Classic-re· 
gatta på Kronbergsfjärdcn har når. 
svenskarna och nu smider ele p1aner p~ 
att komma över fOr att delta som be
sättningsmed lemmar på våra båtar. 

Undcr sommaren 2000 görs också 
ett all varl igt fö rsök mcd att återuppl i va 
ASS-seglingarna på Erstan. Vi kan no
tera en ökad aktivitct bland femmorna i 
Åbo, vilket är myckct glädjande. 

En pigg 70-åring 

Den intemationella Sm-regcln antogs i 
novembcr för 70 år scdan. 1 anleclning 
av jubileet åkte en grupp finska med
lemmar över tili Stockholm och deltog i 
dc svenska femmascglarnas traditionel
la höstfest där över 50 aktiva scglar
vänncr hade samlats. Bl.a. f'ick vi se en 
intressant fil m med gamla och nyare 
filmsnuttar med vackra fcmmor. Det 
nya materialet var inspelat på Scgelbå
tens dag på Riddarholmsfjärden. 

Vi har all anledning all grarulcra oss 
själva tili jubileet! Vi är en aktiv 70-åring 
som lever och rnår bra. J\ktiviteterna 
under det gångna årct och intresset och 
entusiasmen för våra båtar är ett bevis 
på att fcmmaklassen är fu llt levande. 
Det allmänt ökandc intrcsset för träbå
tar har get.t ocksä fenu11an många nya 
vänncr. 

Ett kultura rv som förpliktar 

Nu giiller dct att se tili att traditionerna 
och bl. a. det tekniska kunnandet om 
våra scgelbåtar går vidare tili nya gcne
rationcr. Det iir ett berydande kulturarv 
vi förva1tar i våra klassiska scgeljaktcr. 
Kulturarvet rörpliktar oss att vårda vara 
jaktcr på ett vii rdigt och traditionsenligt 
sätt. 



Som ordr6rande vädjar jag därr<>r tili 
alla äldre fc mmascglare; dela med er av 
ert kunnande tili oss unga. Vi behövcr 
ert stöd och er erfarenhet! Alt vara 
lycklig ägare tili en klassisk segeljakt är 
en tuff utman ing där man måste få veta 
all man inte är ensam. Tillsarnmans kan 
vi trygga femmetcrsklassens fo rtlev
nad och utveckling också i del nya mil
lenniet! 

Fcrnmahälsningar 
från er ordförandc Mima 

"R" 
Monia varmasti on askarruttanut luok
kien tunnuksissa 12mR, RmR, 6mR 
jne. kitjain "R". Joskus esii ntyy myös 
luokkatunnus 5.5mR. 

Mitä tarkoittaa 12m? Stl tarko ittaa 12 
metrin mitta luvun (rating) luokkaa eli 
ko. vene on suum1iteltu Kansainvä lisen 
12 metrin mittasäännön (lnternational 
Rule) mukaan. 

Mitä tarkoittaa tunnus 12mR? Se ei 
oikeastaan tarkoita mitään, koska mR ei 
ole suure kuten m on metri .TäsUi sään
nöstä on käytetty kansanomaisempaa 
nimeä R-sääntö. R-kitjain liitetään ylei
sesti kansainvälisen säännön veneisiin 
ja annetaan virheell isesti ymm~ittää, että 
"R" t·arkoillaa rating (mittaluku). 

Aikanaan kun ensimm~iinen kansain
välinen mi ttasääntö laaditt iin, sov ittiin, 
että tämän säännnön mukaiset veneet 
luokitellaan kirjaimella "R" Lloyd 's Re
gister of Shi ppingii n. Eli rekisteröidään 
luokituslaitoksen rekisteriin tunnuksella 
"R". Jos kansain vä lisen säännön mu
kaan rakennetulla veneellä ei ole luoki
ntslaitoksen todistusta eli sertitikaattia, 
se ei ole R-luokassa eikä myöskään 
kansainvälisen (metrisen) mittasäännön 
mukainen vene. 

Myöhemmin 40-luvulla laadittiin 
Kansa invälinen 5.5 metrin mittasääntö. 
Nyt oli olemassa kolmen eri metrisään
nön mukaan suunniteltuja veneitä: 12-
ja 6-metrisct, 5.5-metriset ja 5-metri
set. Tunnukset I 2mR ja 6mR, 5.5m 
sekii 5m. Tarkoituk~ena oli tunnuksella 
osoittaa, että veneet on suunniteltu eri 
säännöillii. 

Tiimäkäiin ei ole oikea tu lkinta. Nyt
h~in voi olettaa, ellii 5.S:n ja S:n metrin 
veneet olisivat samasta säiinnöstä. 
Tunnuksessa on tätä miuasääntöeroa 
mahdoton il moillaa. Paras lapa olisi kin 
käyllää tunnuksia 12m, 8111, 6m. 5.5m 
ja 5m. 

12-metrinen kuvattuna Välimerellä. 

5-metrisiii ei ole koskaan luokiteltu 
Lloyd'siin, joten sen R-tunnus on mah
doton. 

Tunnusta mR ei oikeastaan käytetä 
muualla kuin Suomessa ja Saksassa. 
Nykyiiiin Juokitusta ei enbi~i vaadi ta eli 
ki1jain "R" on tarpeeton. Ranskassa 
tunnus on I 2m J.l. (Jaugc lnternati o
nale) ja Italiassa 12m S.I. 

Amerikkalaiset rakensivat vielä 30-
luvulla veneensä Universa l Rulen mu
kaan. Kaavan tulos ilmaistiin jalkoina 
( ft). Tunnuksina käytettiin kuitenkin 
isoja kitjaimia J-class, K-class, L-class, 
M-class, R-class. 

Kaikkihan tuntevat J-venect, joilla 
pUijehdittiin Amcrica 's Cupista. M
vene oli suunnilleen R-metrisen kokoi
nen ja R-vene suunnilleen 6-metriscn 
kokoi nen. "R"-tunnusta ei käytetty ai
nakactn Amerikassa puhuttaessa kan
sainvälisen mittasäännön veneistä, sillä 
sehän olisi soikettu amerikka laiseen R
veneeseen. 

Lloyd's Register of Sh ipping 1978 
kansion Classitication Regulations
osassa mäbiritellään tunnukset 12- ja 6-
metri ~iin sekti 5.5-metrisecn: 

''R This character lctter will be as
signecl to a II yachts designed and inten
decl for racing under the Rules of the 
lnternational Yacht Racing Un ion for 
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thc lnternational Rating Classes (for 
5,5 m, 6,0 m and 12,0 m) and bu ilt in 
accordance wi th the Rules .for the 
Constmction and Classification (?( 
Yachts of the International Rating 
Classes, and the Society's require
ments fo r this class." 

VÄÄRENNETTY 
6-METRINEN 

Stephensit suunnitteli vat vuonna 1939 
samoilla linjoi lla kolmeen eri luokkaan 
veneet Vim ( 12m), f~kareen (8111), 
Goose (6m). Kaikki kolme venelliit 
osoittautuivat ylivoima isiksi omissa 
luokissaan,ja niitä pidettiin voittamalto
mina. Paljon myöhemmin, sodan jäl
keen, haluttiin tarkistaa mm. veneiden 
painot ja todetti in, että niiden painot eli 
deplasementit olivat ilmoitetn1a suu
remmat· ja näin ollen mi ttaluvut ylittyi
vät. Ennen vanhaan veneitä ei punnittu 
ja ti lavuuden määrittäminenjäi suunni t
telijan vastuu lle (designer's declarati
on) ja näissä laskelmissa oli ollut virhe, 
joka huomattiin vasta kun kilpailuista oli 
kulunut vuosia. Nyt kuuluu Amerikasta 
huhuja, että rakenteill a tai suunnitteilla 
olisi kolme Goose-rcplikaa. Onko niissä 
mitään järkeä kun Goose ei oll utkaan 
oikeast i maailman nopein. 

MIKÄ MERKKI? 
Pwjehtiessa tu lee toisinaan vastaan 
vene, jonka saalingissa on vihreä viiri. 
Vi irissti on ympyrä ja sen sisiillä kuvio. 
Kuvio on tuttu myös jostain vanhojen 
matkaveneitten purjetunnuksesta. Mi kä 
ihmeen salaseura on kyseessä? 

Merikarhuista tiedetään suuren ylei
sön keskuudessa hyvin vähän, vaikka 
karhukannan levinneisyys on Suomes
sa huomattava. Meri ka rhut-Sjöbjörnar
na r.y. on matkapurjehtijoiden yhd istys, 
joka on perustettu 1933 . .Jäseniii on 
2500 ja veneitä yhdistyksen rekisterissä 
on 1 100. pääasiassa pllljeveneitä. Yh
distys omistaa parikymmentä saarisata
maa. jotka ovat vain jäsenicn käytettä
vissä. Jiisen lehti Merikarhu-Sjöbjörncn 
ilmestyy viis i kertaa vuodessa. 

Jos jiisenyys Merikarhuissa kiinnos
taa, saat lisätietoa nctistä osoitteesta 
www.inetcom.fi/merikarhul tai yhdis
tyksen toim istosta, puh. 09-637344. 
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KILPAILUTULOKSIA 1999 koonnut Matti Muoniovaara 

6mR 
MM Hanko, lopputu lokset 
KLASSIKOT 
Sila.tilll Vene ~ ~ ~ .!U !s..2 u k.4 k.5 ls.& ~ 
1) FIN 50 Alibaba II 48 Henrik Tenström HSF 1 4 2 2 1 dnc 9.50 
2) FIN 38 Mariana 36 Team Kairamo & Kihlman NJK 4 8 1 1 8 4 17.50 
3) FIN 44 Toy 38 Eero Lehtinen HSF 6 5 6 3 4 1 18.75 
4) FIN 60 OffCourse 40 Team Karumaa & Barck HSK 2 3 4 7 6 8 22.00 
5) FIN 53 May Be IV 36 Tapio Lehtinen & Co NJK 7 15 7 10 5 2 31.00 
6) ITA43 Dan 31 Marina Perrot Carpaneda Y.C. C.S 9 6 10 4 7 5 31.00 
7) FIN 51 May Be VI 46 Erkki Aikala KoPu 8 2 3 dsq 11 9 33.00 
8) FIN 21 KlaraS~äma 38 Harry Thuneberg BSS 10 7 11 9 2 6 34.00 
9) FIN 61 Sitene 111 50 Koskela & Mytlytä HTPS 12 13 5 16 3 7 40.00 
10) FIN 35 Elinore 34 Kaarto & Kaarto WK 5 10 8 8 10 12 41.00 
11) NOR 80 Elisabeth X 47 Hans J. Oen LYC 3 1 ocs 5 9 ocs 50.75 
12) SWE25 Flush 33 Jonas Lindberg R6K 20 9 12 15 14 10 60.00 
13) FIN 30 Raili 37 Kari Korkman NJK 13 dnf ocs 6 15 3 70.00 
14) FIN 12 Fridolin 30 Timo Keljonen NJK 17 11 13 18 20 13 72.00 
15) SWE31 Silvervingen 39 Ricard Siewertz SYS 26 12 9 11 24 17 73.00 
16) FIN 40 Fandango 37 Veli-Matti Iivonen SuPS 11 14 dnf 12 22 14 73.00 
17) FIN 59 Sir lan 29 Pertti Koiraneo & Co SuPS 14 22 18 13 18 15 78.00 
18) SWE6 Fågel Blå 37 MatsSelin LBC 23 rdg17.3 23 14 16 16 86.30 
19) SWE60 Stella Polaris 29 Sven Frenkel KSSS 15 19 dsq dsq 13 11 91.00 
20) DEN59 Aida 36 Jorgen Jensen KDY 27 16 15 17 23 23 94.00 
21) GER 7 Contessa 23 PeterKönig SYMJe 22 18 ålf 27 12 18 97.00 
22) SWE37 Räven 26 Jan-Ola Wiehager SYS 18 27 16 19 28 19 99.00 
23) FIN 63 Boree II 37 Ajanko&lngman&Reenpää HSS 16 23 21 22 19 22 100,00 
24) FIN 24 Antinea 28 M&R Renlund, Dahlberg, Nyberg NJK 19 rdg20.8 20 23 25 21 103.80 
25) FIN 39 Jolanda 111 36 Christer Liewendahl MSF 25 21 14 20 29 26 106.00 
26) GER 15 Steam 21 Thorsten Thelen YCCC 21 17 19 26 30 ret 113.00 
27) FIN 3 Irma 43 Juha Paananen SPS 28 20 17 dns 21 27 113.00 
28) FIN 17 Arneta 36 Kari Malmstrom EM 31 24 ocs 28 17 20 120.00 
29) FIN 37 Lyn 36 Kataja & Hakala & Haapala HSK 24 26 22 25 26 24 121.00 
30) FIN 52 Marianne 34 Lavonen, Eklund, Pikkarainen GK 29 25 dnf 24 27 25 130.00 
31) SWE38 Topp 30 Staffan Persson SXK 30 28 24 21 31 28 131.00 
32) FIN 29 Maj-Lis 29 Juha Peltonen JPS 32 dns dnf 29 dnf cilf 160.00 
MODERNIT 
Sijg !irQ Vene Rak.v. ~ ~ .!U k.2 u k.4 k.5 ls.& ~ 
1) SUI77 Fleau 81-a9 Bernard Haissly CVSNG 1 3 2 1 3 dnc 9.50 
2) SWE 115 May Be XIV 88 Tom Jungell NJK 2 2 dns 5 1 3 12.75 
3) GER 104 CourageVII 82 Dietrich Gruenau KYC 3 8 1 4 2 8 17.75 
4) SWE 121 Berta 89 Lars P. Engelbert KSSS 5 1 4 9 4 10 22.75 
5) SWE 109 Jane Ann 85 Basil Vasiliou 1 T. Johansson FIYC 9 5 8 3 5 2 23.00 
6) SWE114 Notorius 86 Carl-Gustav Piehl KSSS rdg4.7 rdg4.7 3 6 8 5 23.40 
7) GBR89 Battlecry 89 John Prentice RTYC 4 dsq 6 2 9 7 28.00 
8) SWE 133 Jungfrun 86-95 Peter P. Norlin KSSS 10 4 5 dsq 7 4 30.00 
9) SWE 135 Gubbröra 85-89 ClaesAhlin KSSS 11 7 9 7 10 1 33.75 
10) SWE 123 Sting 89 Thomas Lundqvist KSSS 7 9 7 dns 6 6 35.00 
11) FIN 62 StKitts ll 89 Andy Nyström BSS 12 6 10 8 11 9 44.00 
12) GER 10 Pacific Highway 82 Juliane Hempel SCB 13 10 11 10 12 11 54.00 
13) GBR96 Scoundrel 89 Bruce Owen RTYC 6 dns dnc dnc dnc dnc 70.00 
14) SWE 134 Evelina 94 Roland Palm DBK dnc dnc dnc dnc dnc dnc 80.00 
15) GBR90 Lion 88 Antony Canning RLYC dnc dnc dnc dnc dnc dnc 80.00 

5.5m 
Helsinki Classic Regatta läsnäolo rata-alueella sotki koko asian. Ongelmasta on mentiin vasemmalle laylinelle asti Zodnan varjostaes-

1) 38, Zorina, HSK, Esko Rechardt, Lauri Rechardt, regaHatoimikunnalle ilmoitettu ja jatkossa H-veneet sa Chajea. Lopulta se pääsi ennen ylämerkkiä ohi ja 

Ville Kentala 1-1-1-dnc 0.0, 2) 35, Goddam, IVK, 
pysyvät poissa klassikkoren rata-alueelta. oli seuraavan lenssin jälkeen ensimmäisenä maalis-
Lauantain ensimmäinen lähtö tapahtui mitä parhaim- sa. Goddam pysyi Santahaminan puolella ja tuli koi-

Jorma Savolainen, Harri Koski, Heikki Viiri 3-2-2-dnc massa säässä lounaistuulessa 7-8 m/s. Zorina ja rnantena maaliin. Tauon aikan tuli mereltä saderintama 
19.0, 3) 26, Chaje 3•, M, Matti, U.&M. Muoniovaara Goddam menivät Oikealle Santahaminan puolelle ja ja yt1 20 metrin tuulenpuuska. Veneet menivät suojaan 
2-dnc-dnc-dnc 42.0, 4) 10, Teresita', NJK, Jan Ahl- Chaje meni kohti Isosaaren rantaa vanhasta koke- Kumnkaansaaren salmeen. Tuuli jatkui edelleen kova-
skog, Minna Ahlskog, Marjo Mustaniemi 4-dnc-dnc- muksesta. Ylämerkillä kohdattiin modernit Zodna ja na ja radalle jäivät vain modemit parikilpailuun. 
dnc44.7, 5) 15, Benita•, SaVK, Mare & Pasi Ruoko- Goddam ja ne olivat jääneet yli sadan metrin päähän, Sama kova tuuli jatkui seuraavana päivänä, ja Zorina 

nen, Jorma Ehrnrooth 5-dnc-dnc-dnc 49.0, 6) 41 , koska sillä puolella rataa oli suurempi aallokko. Chaje ja Goddam purjehtivat kaksistaan ensimmäisen kil-

Remi', HSS, Anssi Kienanen dnc-dnc-dnc-dnc 52.0 oli johdossa alamerkillä edelleen, ja Zorilla lähti pailun ja tulivat sitten maihin. Kovasti ihmetytti, kun 

Helsingin regattatoimikunta oli onnistunut sotkemaan seuraamaan silä Isosaaren puolelle. Ylämerkillä spin- muutama 6-metrinen pysyi radalla sunnuntaina kun 

kuv1ot, kun klassikkojen sekaan oli pantu 26 H-venet- nua nostettaessa Zorina pääsi sisäkaarteessa ohi ja tuuliraja 12 m/s ylittyi. On päivän selvää, että nämä 

tä, joille ei ole myönnetty klassikkoluokan asemaa. jiippasi vasemalle, kun taas Chaje jatkoi vähän antiikkiveneet kärsivät tällaisissa olosuhteissa. Muut 

Klassikkoluokissa on kovan tuulen raja on 12 m/s, matkaa ja jiippasi kohti radan keskialuetta. Alamerkillä metriluokat noudattavat tiukasti soviituja tuulirajoja ja 

jolloin kilpailu peruutetaan tai siirretään. H-veneiden Chaje oli jälleen ohittanut Zon'nan. Seuraava kryssi veneet pysyivät ehjinä. 
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Hangon Regatta, .HSF, HUS, ESS 
1) 35, Goddam, IVK, Jorma Savolainen, Harri Koski, 
Antti Höyden 2-1-13.0, 2) 38, Zorina. HSK, Esko & 
Lauri Rechardt, Sebastian Blechinberg 1-2-3 8. 7. 3) 
26, Chaje 3*, M, Matti, Uula&Matias Muoniovaara, 
Severi Lainevuo 3-3-2 14.4, 4) 41, Remi*, HSS, 
Anssi Kienanen, Osmo Penttinen, Juha Rainio 4-4-4 
24.0, 5) 25, Caro 6*, LP, Tom Hilkos, Kimmo Kien
anen, Toni Kotiranta 5-5-dnf31.7 
Sitten vuoden 1995 5.5-metriset eivät olleet purjehti
neet Hangossa ja yllätys oli aikamoinen kun ei saatu 
parkkeerata vakiopaikalle isoon laituriin. Myös rega
tan perinteisesti hienoimmat veneet, 8-metriset oli ajet
tu evakkoon lahden toiselle puolelle armeijan laituriin. 
Perinteiset paikat oli varattu 6-metrisille, mitä pidettiin 
yleisesti outona tapana kohdella muita regattaan osal
listuvia veneitä varsinkin kun kyseessä oli regatan 
perinteisesti uljaimmat veneet, 8-metriset. 
Purjehdukset käytiin tasaisessa 4-6 metrin tuulessa. 
Luokkamme edellä meni iso 6-metristen iso joukko, 
mikä häiritsi jonkin verran purjehdusta kun hitaimmat 
otettiin kiinni. Ensimmäisen kilpailun voi Zorina. Tois
en kilpailun taas Goddam. Sunnuntaina voitti Goddam, 
mutta toinen oli Chaje. Viimeisellä ylämerkillä Zorina 
oli vielä toisena. Lenssille lähdettäessä Zorinan spin
nupuomin hela murtui ja Chaje pääsi heidän ohitseen. 
Tuuli oli noussut 8 metriin ja meno oli reippaanlaista 
purjehdittaessa sivutuulessa kohti maalia kasinonlah
della. Lopputuloksissa Goddam oli ykkönen. 2. oli 
Zorina ja 3. oli Chaje J. Mukana olleet Remija Caro 6 
eivät saaneet veneitään Chajen vauhtiin kevyessä 
tuulessa. 

5.5m luokkamestaruus, 5.5m ry 
1) 44, Kandoo, NJK, Henrik Lundberg, Timo Telkola, 
Henrik Johansson 1-1-1 -1 -1 -13.75, 2) 26, Chaje 3*, 
M, M., U.&M. Muoniovaara 2-2-4-2-2-412 00, 3) 38, 
Zorina, HSK, Esko Rechardt, Lauri Rechardt, Erik 
Aikala dns-3-3-4-3-215.00, 4) 35, Goddam, IVK, Jor
ma Savolainen, Harri Koski, Jouko Partanen 3-4-2-3-
4-3 15.00, 5) 15, Benita*, SaVK, Mare Ruokonen, 
Pasi Ruokonen, Jorma Ehrnrooth dnc 30.00 
Regatta oli 2-5 metrin tuulessa karsintakilpailu Garda
järven Skandinaaviseen Kultapokaalikilpailuun. Kil
pailun jokaisen lähdön voitti Henrik Lundberg veneellä 
Kandoo, jonka vauhti oli ylivertaista muihin nähden. 
Ainoastaan Chaje 3 pystyi johtamaan kilpailua yhden 
kierroksen ajan sunnuntain ensimmäisessä lähdössä 
onnistuneella reitinvalinnallaan. Kilpailussa purjehti 
kolme modernia lujitemuovirakenteista venettä ja yksi 
60-luvun klassisista veneistä. Selvän kakkossijan sai 
Chaje 3. Zon'nan ja Goddamin kipparit ihailivatkin klas
sisen veneen hyvää vauhtia ja nuoren miehistön tai· 
toa. Kakkossija ratkaistiin jo viidennessä lähdössä 
kun Chaje 3 purjehti maaliin Zorinan ja Goddamin ohi 
viimeisellä myötätuuliosuudella. 

Viaporin Tuoppi, SuPS 
1) 26, Chaje 3*, M, Matias & M. Muoniovaara, 
Severi Lainevuo 3:15:57, 2) 9, Vis-A-Vis*, SuPS, 
Atso Kaukko3:38:37. 3) 10, Teresita*, NJK, JanAhl
skog, Minna Ahlskog, Marjo Mustaniemi 3:41:09, 4) 
29, Marilyn*, Jarmo Liukkonen OCS 

Henry Lloyd Race, HSK, 24 mpk 
1) Escargot, HSK, Petri Kaurinkoski, Norlin 341.15 
4:09:53 4:47:22, 2)FIN 35, Goddam, IVK, Jorma 
Savolainen, Harri Koski, Matias Laitinen, 5.5m 1.1 8 
4:06:19 4:50:39, 5) FIN 38, Zorina, HSK, Esko Re
chardt, Jorma Ehrnrooth, Pasi Ruokonen, 5.5m 1.18 
4:08:34 4:53:19, 7) FIN 61, Off Course, HSK, Erkki 
Karumaa, 6m 1.19 4:09:02 4:56:21, 8) FIN 4, 
Sphinx, HSS, Antti Toukolehto, 8m 1.26 3:55:20 
4:56:31, 11) FIN 1, Naja, HSS, Tuomas Ruokolain
en, 8m 1.26 4:02:29 5:05:32 
Jo parina syksynä on muutamat metriluokkien veneet 
olleet mukana tässä kauden viimeisessä saaristopur
jehduksissa. Mukana oli kaksi 5.5-, yksi 6- ja 2 8-
metristä. 6-metrinen Off Course oli hankkinut itselleen 
erikoisen LYS-Iuvun 1.19. LYS-käsikirjallisuus ei tunne 
tällaista lukua. L YS-Iukujen luettelossa 5.5:n ja klassis
en 6:n LYS-Iuku on 1.15. Modernin 66-86 rakennetun 
on 1.18 ja 86 jälkeen rakennetun on 1.19. Off Course 
purjehti kilpailun väärällä luvulla. Vene olisi voittanut 
tämän LYS-1 ryhmän oikealla luvunaan 1.15 kun kor
jattu aika olisi ollut 4:46:23. Erikoista, että tämä tapaht
uu nimenomaan kilpailijan tahdosta. Off Course 
häviää mieluummin kuin purjehtii oikealla mittaluvul
laan. Sama LYS-Iukuhan tarkoittaa, että molemmat 
luokat ovat yhtä nopeita. 

5.5m tulos 1999 
Sija) vene, perämies, reg 1 r.v. / kilp., 1/11/111, p. 1) 
44, Kandoo, Henrik Lundberg, 3/ 1/ 16, 16/010. 
52.00, 2) 26, Chaje3*, Matti Muoniovaara, 7/ 1/27, 
5/14 /5,49.25, 3) 38, Zorina, Esko & Lauri Rechardt, 
5/2/ 16, 8/3/4, 36.00, 4) 35, Goddam, Jorma 
Savolainen, 5/ 1/ 17, 317 15, 28.75, 5) G 28, Chaje 
2*, Matti Muoniovaara, 1/1/ 1, 1/01 0, 3.25, 6) 9, 
Visa vis*, Atso Kaukko, 1/0/1 , 0/1/0, 2.00, 7) 10, 
Teresita*, Jan Ahlskog, 3/014, 010/ 1, 1.00, 8) 25, 
Caro 6", Tom Hilkos, 1/012, 01010, 0.00, 9) 15, 
Benita*, Mare Ruokonen, 1/0/1 ,01010,0.00, 10) 
41 , Remi' , Anssi Kienanen, 2/013,01010,0.00, 
11) 29, Marilyn*, Jarmo Liukkonen, 1/0/1, 01010, 
0.00. 
Vuosien 1986·99 tuloksissa C!Jaje 3 on ensimmäisenä 
listalla ja takana on jo 144 kilpailua, joissa on tullut 67 
ykköstilaa. Parhaat modernit veneet ovat ahkerat kil· 
pailijat Zorina ja Goddam. Zorinalla 36 voittoa ja God
damil/a 33. Toinen klssikko listass on Jeresita. joka on 
ollut radoilla vuodesta 86 lähtien tosin nykyään har-

vemmin. Listalla on 14 :a veneenä viime keväänä 
edesmenneen Vladimir Marschanin Carmen. Carmen 
ei ole koskaan kilpaillut Suomessa. Pisteensä se 
hankki Australiassa osallistuttuaan MM· ja Kultapokaa
likilpailuun 1991. Listalle ilmestyi myös Chaje 2, joka 
'bongattiin' Flensburgissa. Kauden '99 parhaat olivat 
Kandoo ja Chaje J, jotka olivat luokkan edustajat ulko
mailla. Kotimaassa Zorina//a oli 8 ykköstilaa ja God
damilla 3. Tähän tuloslistaan hyväksytään vain ve
neet, joissa on suomalainen miehistö. Näin listalle on 
tullut mukaan Chaje 2, jolla kilpailtiin Flensburgissa. 
Pu~ehdustuloksia on kaudelta kerätty neljästä eri 
maasta. 

5.5m tulos 1986-1999 
Sija) vene, perämies, reg 1 r.v.l kilp., 1/11/ 111, p./ p. 
per kilp, 1) 26, Chaje 3*, Matti Muoniovaara, 45/29 
/ 144, 67/54/22, 347.75/2.41 , 2) 38, Zorina, Esko 
& Lauri Rechardt, 23 / 5/92, 36/35/ 17, 204.00 1 
2.22, 3) 35, Goddam, Jorma Savolainen, 20/4/86, 
33/14/21, 156.25/1 .82, 4) 42, Addam-Addam, 
Johan Gullichsen, 13/3/69, 33/17/ 12, 153.25/ 
2.22, 5) 44, Kandoo, Johan Gullichsen, 9/4/54, 35 
1710, 127.75/2.37, 6) 40, Dodotoo, Henrik Dahl
man, 715/40, 30/1 /1, 100.501 2.51 , 7) 10, 
Teresita*, Jan Ahlskog, 36/0/94, 8/23 / 20, 92.00 
1 0.98. 8) 28, Caro 7*, Mikko Mare, 18/4/66, 9/23 
/12,87.25/ 1.32, 9) L25, Caro6*, Tom Hilkos, 17/0 
159, 3/15/ 19,58.75/ 1.00, 10) 9, VisaVis*, Kari 
Siltala, 15/0/26, 6/11/5,46.50/ 1.79, 11) 36, 
Sindbad, Fredrik Fazer, 101 0 146, 6/8/9, 44.50 1 
0.97, 12) 39, Dodo, Henrik Dahlman, 4/0122, 11/4 
/0, 43.75/ 1.99, 13) 31, Vinnia, Peter Tallberg, 3/01 
16, 10/3/3,41.50/2.59, 14) 37, Carmen, Vladimir 
Marschan,2/0/10, 10/0/0,32.50/3.25, 15}41, 
Remi', Anssi Kienanen, 17/0/42, 1/ 4/16, 27.25 
1 0.65, 16) 32, Tre Gubbar, Johan Gullichsen, 2/1 /9, 
7/ 1/1, 25.75/2.86, 17} 50, Gorgi, Henrik Lundberg, 
1/117, 7/0 10, 22.75/3.25, 18) 21, Quetzalcoatl ', 
Jussi Heikkilä, 9/2 / 12, 21217, 17.50/1 .46, 19) 34, 
Kamber, Vladimir Marschan, 2/0/12,0/7/3, 17.00 
/1.42, 20) 15, Benita*, Mare Ruokonen, 1010/23, 1 
1316, 15.25/0.66, 21) 33, Helena II, Tom Jungell, 1 
101 6, 212/2, 12.50/2.08, 22) 11, Maren*, Esa 
Makkonen, 1/ 0 / 1, 1 /1/1, 6.25/6.25, 23) G28, 
Chaje 2*, Matti Muoniovaara, 1/ 1/1 , 1/010, 3.25 
/3.25, 24) 12, Jayne*, Pekka Piekäinen, 3/ 0 17, 0 
1013,3.0010.43, 25) 27, Wasa 2*, Jarl Jaatinen, 3 
101 7, 010/3, 3.001 0.43, 26) 13, Linnea*, Heikki 
Koivisto, 2 1 0 1 2, 0 1 0 1 1, 1.00 1 0.50, 27) 1, 
Gullvinge*, Pekka Kullberg, 4/ 014, 01 0 / 1, 1.00 1 
0.25, 28) 8, Flamenco', Harri Markku Ia, 1/ 0/1 , 0 1 
0/0,0.00/ 0.00, 29) 20, Baloo*, Olli Siirala, 2/012, 
010 10, 0.001 0.00, 30) 29, Marilyn*, Jarmo Liukko
nen, 3/ 0 /3, 0 1 0 1 0, 0.00 f 0.00 

5.5m Regates Royales 19.-25.9.1999, Cannes 
s) vene, perämies, miehistö, seura 
1) Salamander 5, GBR-38, Jonathan Janson, lan Howlett. Rupert Richardson, R.Y.S. 
2) Maitresse, NED-21, Hans Nadorp, Frans Van Schellen, Erik Wesselman, R.Y.C. "De K.' 
3) John B Once Again, BAH-1 7, Gavin McKinney, Craig Symonette, Joe Thompson. N.Y.C. 
4) Candida 3, GBR-39, Peter Andreae, Peter Shanks, Robert Laird, R.Y.S. 
5) Addam·Addam. AUS-56, Gordon lngate, Chris Hutchison, Michael Vivian, R. S. Y.S. 
6) Geisha. NED-7', Pim Cappelle, Jeroen De Vries, R.Y.C. "De K." 
7) Nirvana, F-46', Herve Margolis 
8) Chaje 3, FIN-26', Matti Muoniovaara. Harri Olander. Mika Von Svetlick, Päivi Seiskari, M. 
9) Oalgra 3, ITA-22' , Marina Perrot, Pietro O'Aii, Giovanni Torboli, C.N. La M. 
10) Swift Swiss, NED-14', Peter Van Klink, Margreet Elfring, Remy Kok. RY.C. "De K.· 
11) Folly 2, F-35', Maurice Dartois 

r1-r2-r3-r4-r5-r6 
1-3-5-1-1 -1 
2-4-3-3-2-2 
3-2-6-4-3-4 
4-ret-1-5·4-3 
6-1-2-6-7-8 
rdg-7 ·9-8-8-5 
5-5·8-11-1 0-9 
ret·dnf-10-7-5-6 
ret-6-11-9-9-7 
rdg-dnf-7-1 0-6-dnc 
7·8-12-12-11-10 

12) Joker VIl i, SUI-200, Dani Sprecher, Z.Y.C. ret-dnf-4-2-retdnc 
13) d'Engelenbak, NE0-9', Victorine Bredero, Alexander Hooiberg.Henk Gorter, RYC. "De K."ret-dnf·dnf-dnf-ret-dnc 
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pts 1 disc 
7.0 

12.0 
16.0 
17.0 
22.0 
36.0 
37.0 
42.0 
42.0 
45.0 
45.0 
48.0 
70.0 

suunn. rak. vuosi 
lan Howlett, Englanti, '96 

Petersan. Melges, '93 
Schmidt. Steinmayer, '95 

Peterson. Melges, '94 
Siili, G-P Made, '94 

Hunt, ?, '62 
Aas, ?, '65 

Luders. Vator, '64 
Copponex, ?, '57 

Ohlsson. Baumann/Jussy, '67 
'68 

Peterson, Metges, '93 
Chance Jr., Savel. S. Diego, '68 
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37. 5.5m Maailmanmestaruus, Circolo Vela Torbole, Italia, 11 .-15.9. 1999 
sl vene. nro perämies. miehistö. klubi 
1) Marie Fran~ise 13, SUI-201, Jiirg Menzi, Jurg Christen, Daniel Stampfli, T. Y. C. 
2) Ali Baba, SUI-199, Bruno, Flavio & Renato Marazzi, T. Y. C. 
3) My Shout, USA-97, Glen Foster, Ron Rosenberg, Bill Bennett, N. Y. Y. C. 
4) Kandoo, FIN-44, Henrik Lundberg, Thomas Hallberg, Timo Telkola, N. J. K. 
5) Chlika Chlika 2, SUI-190, Philippe Durr, Denis Menetrey, Francois Homberger, S. N. G. 
6) Artemis 10, SUI-192, Ronald Pieper, Mark Dangel, Ralph Junker, S. C. St. M. 
7) Baba Jaga, SUI-188, Christoph Wilke, Lionel Rupp, Mathias Haug, Y. C. Sp 
8) Plauschli, SUI-142, Daniel Schenker, Christoph Schenker, Eric Waser, T. Y. C. 
9) Rana, SUI-180, Felix Bibus. Dominik Schenck, Reto Heilig, D. S. C. 
10) Pungin, SUI-189, Hans-Peter Schmid, Roland Baumgartner, Ans Roth, Y. C. M. 
11) Maitresse, NED-21, Hans Nadorp, Frans Van Schellen, Erik Wesselman, R. Y. C. ·De K." 
12) Topas, SUI-177, Jack Frei, Bruno Durrel, Thorn Frei, Y. C. R. 
13) John B Once Again, BAH-17, Gavin McKinney, Craig Symonette. Joe Thompson, N. Y. C. 
14) Salamander 5, GBR-38, Jonathan Janson, Mark Downer, Rupert Richardson, R. Y. S. 
15) Magellan, SUI-168, Ambroggio Johnson, Philippe Jeanneret, Elke Grötschel, C. N. P. 
16) Joker 8, SUI-200, Thomas Sprecher, Hans Eisold, Christoph Weber, Z. Y. C. 
17) Candida 3, GBR-39, Peter Andreae, Peter Shanks, Robert Laird, R. Y. S. 
18) Addam-Addam. AUS-56, Gordon lngate, Chris Hutchison, Michael Vivian, R. S. Y. S. 
19) Topaze, NED-12', Piet Van Opzeeland, Willem & Raya Timmers, R. Y. C. "De K." 
20) Seline 3, ITA-160, Paolo Brenni, Emiliano Perlasca, Luca Ambrosini, A .. V. C. 
21) Chaje 2, GER-28', Kai Wohlenberg, Jan Brink, Oliver Berking, W. V. G 
22) Dalgra 3, ITA-22', Marina Perrot, Pietro D'Aii, Giovanni Torboli, C. N. La M. 
23) Swift Swiss, NED-W, Peter Van Klink, Margreet Elfring, Remy Kok, R. Y. C. "De K." 
24) Tripel, NED-13', Post, Arend Jan Pasman, Jill Philippson, W. V. W. W. 
25) Chaje 3, FIN-26', Matti Muoniovaara, Harri Olander, Mika Von Svetlick, M. 
26) Web, GER-27', Holger Joost, Jurgen Peters, Christian Jiirgensen, W. V. G. 
27) Voiaira 2, ITA-8', Gian Luca Marolli, Alfredo Delli, Claudio Mauanti, C.V.M. V. 
28) Manuela 7, ITA-54', Norberto Foletti, Walter Cavallucci, Luciano Bursic, F. d. V. 
29) d'Engelenbak, NED-9', Victorine Bredero, Alexander Hooiberg, Henk Gorter. R. Y. C. ' De K.' 
30) Grifone, ITA-42', Marco Bellorini, Riccardo Peratoner, Vieri Sostegni, C.V.Esl V. 
31) Geisha, NED-7', Pim Cappelle, Jeroen De Vries, Linda Rijkuiter, R. Y. C. "De K." 
32) Violetta 7, ITA-46', Andrea Boroli, Franco Milone, Paolo Picchio, Y. C. 1. 
' =klassikko 

r1 -r2-r3-r4-r5-r6-r7 
3-8-1·2·1·1·2 
4-4-2-1-4-2-4 
2-1-6-4-rdg-4-dnc 
1-6-4-6-3-7-1 
5-3·11·5·2-5-3 
6-5·9·3· 7 ·16·1 0 
12-7-12-12·5·3·6 
8-11·8·8·6·6·12 
11·9-3·7·9·10-19 
7-19-10-10-10-8-11 
9-16-5-14-12-11-14 
10-17-7-15-<lnf-9-7 
18-2-15-11-8-18-17 
13-12-14-9-15-12-13 
15-14-18-18-13-13-5 
14-15-16-16-11-19-8 
16-10-13-17-14-14-16 
20-13-20-13-16-17 ·9 
17-21-17-ocs-17-23-15 
26-18·19-ocs-19-20-18 
27 -20-21-19-22-24·20 
19-25-25·20-25-15-26 
23-22-26-24-18-29-21 
24-26-27-22-21-22-22 
21-29-22-23-26-27-24 
30-24-29-21-23-26-25 
22-27-31-27-27-21-28 
28-31-23-26-24-ocs-23 
31-23-30-25-20-28-<lnf 
29-30-24-29·28-25-dns 
25-28-32-28-29-30-27 
32-32-28-30-ocs-dnf-dnc 

0 1 disc suunn. rakentaj~kLv~ 
10.0 Schmidt, Wilke, '99 
17.0 Schmidt, Wilke,'96 
20.3 Peterson, Melges, '93 
21.0 Petersen, Cowell Cralt, '96 
23.0 Schmidt, C.N. Vieux Port'94 
40.0 Schmidt, Wilke, '95 
45.0 Schmidt, Wilke, '94 
47.0 Chance Jr., Tarnsleman, '83 
49.0 Msier, Steinmayer, '92 
56.0 Peterson, Melges, '93 
65.0 Peterson, Melges, '93 
65.0 Schmidt, Steinmeyer, '91 
71 .0 Schmidt, Steinmayer, '95 
73.0 lan Howtett, Englanti, '96 
78.0 Lang, Luthi&Fils, '89 
80.0 Peterson, Melges, '93 
83.0 Petersan, Melges, '94 
88.0 Still, G·P Made, '94 

110.0 Chance Jr., Heinrich, '68 
120.0 Lexcen, Melges, '89 
126.0 Hunt, Vator, '63 
129.0 Copponex, ?, '57 
134.0 Ohlsson, Baumann/Jussy, '67 
137.0 Noverraz, ?, '63 
143.0 Luders, Vator. '64 
148.0 Ohlsson. Molich, '59 
152.0 '60 
155.0 Chance Jr., Egger, '66 
157.0Chance Jr., Savel, S. Diego, '68 
165.0 Aas, Kungsör, '63 
167.0 Hunt,?, '62 
188.0 Aas. Kungsör, '63 

72. (48. 5.5m) Skandinaavinen Kultapokaali, Circolo Vela Torbole, Italia, 4.-10. 9.'99 
sl vene, nro, perämies. miehistö. klubi r1-r2-r3-r4-r5 pj§!. suunn .. rakentaja, rak.vuosi 
1) My Shout, USA-97, Glen Foster, Rosenberg Ron, Bill Bennett, N. Y. Y. C. 1-8-5-1-1 3 Petersen, Melges, '93 
2) Marie Frant;aise 13, SUI-201 , Jiirg Menzi, Jiirg Christen, Christoi Wilke, T. Y. C. 3-1-1-dsq-2 2 Schmid~ Wilke, '99 

Kandoo, FIN-44, Henrik Lundberg, Thomas Hallberg, Henrik Johansson, N. J. K. 2-2-4 0 Petersen, Cowell Craft, '96 
Maitresse, NED-21 , Hans Nadorp, Frans Van Schellen, Erik Wesselman, R. Y. C. ·oe K." 4-4-2 0 Petersen, Melges, '93 
Salamander 5, GBR-38, Jonaihan Janson, Mark Downer, Rupert Richardson, R. Y. S. 6-5-3 0 lan Howlett, Englanti, '96 
Addam-Addam, AUS-56, Gordon lngate, Chris Hutchison, Michael Vivian, R. S. Y. S. 5-7-6 0 Siili, G-P Made, '94 
John B Once Again, BAH-17, Gavin McKinney, Craig Symonette, Joe Thompson, N. Y. C. 7-3-8 0 Schmidt, Steinmayer, '95 
Seline 3, ITA-160, Paolo Brenni, Emiliano Perlasca, Luca Ambrosini, A .. V. C. 8-6-7 0 Lexcen, Melges, '89 

Huom! Artikkelin yhteydessä sivulla 31 hieman virheelliset tulokset 

11 . Kruunuvuorenselän Regatta, Musto Classic, BS, 28-29.8.1999 

11. 'Krunikan' klassikkoregattaan oli ilmotttautunut en
nätysmäiset 56 venettä, joista lopulta vain 49 osallistui 
pu~ehduksiin. Luokkia oli perinteisen 8 sijasta 7 kun 
hai-luokan suosio Helsingissä on pudonnut. Jälleen 
tämä regatta oli ykkösregatta, sillä 32 metriluokkien 
klassikkoa oli jälleen kokoontunut Kruunuvuorenselän 
purjehduskauden viimeiseen regattaan. Helsinki Clas
sic Regatta heinäkuun alussa keräsi vain 29 
metriluokkien klassikkoa. 
8-metrisissä kilpa oli äärimmäisen tasainen. Parhaat 
SphtiJx ja Lara päätyivät tasapisteisiin, kun molemmilla 
olt samat sijoitukset. Sphinx olt parempi viimeisessä 
kilpailussa ja sai voittopalktnnot. Suuren 
peruskorjauksen läpikäynyt Sagilla osallistui 
ensimmäistä kertaa tähän regattaan. 28.8. tuuli SE 6 
m/s, 29.8. tuuli ja N 5-7 m/s. Huonotn tulos on 
vähennetty. 1) 4, Sphinx, HSS. Antti Toukolehto 1·2·3· 
1 3.0, 2) 10, Lara, HSS. Rajata 3·1·1-2 3.0. 3) 2, 
Sagitta, HSS, Hannu Pohjanpalo 2·3·2·3 11 .7, 4) 1, 
Naja, HSS, Tuomas Ruokolainen 4-4-4-4 24.0 
6-metrisissä saavutettiin uusi ennätys, sillä 15 venettä 
kilpaili kiertopalkinnosta. Luokkavoi ttaja ratkesi vasta 
viimeisessä kilpailussa, kun Maria11M ja Altöaba 2:11 
våltnen ero oli vain kaksi sijaa. Kilpailu ratkesi Marianan 
voitoksi. Kolmantena oli oli 0// Course. tämän 
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regattaklassikon ahkerin kilpailija. May Be 6 on saanut 
entisen vauhtiosa takaisin ja oli 4:s. Ensikertalaisia 
olivat låy ja A11finea. låy joutui keskeyttämään kilpailun 
sunnuntaina puomin katkettua. 1) 38, Mariana, NJK, 
Kairamo&Kihlman 1-2-1-4 2.0, 2) 50, Alibaba 2, HSF, 
Henrik Tenström 2-1-3-2 6.0. 3) 60, Off Course, HSK. 
Kaj Karumaa dsq-10-2-1 19.0, 4) 51, May Be 6, KoPu, 
Markku Hakonen 5-4-6-3 23.7, 5) 40. Fandango, SuPS, 
V-M Iivonen 4-3-7-6 25.4, 6) 21, Klara Stjärna. BSS, 
Harry Thuneberg 11·5·4-10 34.0, 7) 61, Silene, HTPS, 
Tapani Koskela 7-7-5-9 36.0, 8) 53, May Be 4. NJK, 
Tapio Lehtinen 6-8-8-7 38.7, 9) 35, Elinore, WK, Pasi 
Kaarta 13-6-9-8 40.7, 10) 3. lmna, SPS, J. Paananen 
8-13-11-5 41 .0, 11) 44, Toy, HSF, Eero Lehtinen 3-9-
dnf-<lnc 43.7, 12) 24, Antinea, NJK, Peter Dahlberg 9-
14-10-12 49.0. 13) 37. Lyn, HSK, K. Haapala 12-12-
12-13 54.0, 14) 63, Boree 2, HSS, J. Ajanko 10-15-1 3-
dnc 56.0, 15) 30, Raili, NJK, Kari Korkman dnf-11-dnf-
11 57.0, 16) 59, Sir lan, SuPS, Pertti Koiraneo dnc 69.0 
5.5-metrisissä kisa käytiin modernien veneiden välillä. 
ZotitJa oli tällä kertaa selvästi parempi Goddamia ja 
voitti jokaisen kilpailun. Klassikkojen paras oli Chaje 
3, jossa oli omien poikien tilalla Italiaan lähtevä miehistö. 
Regatta toimi hyvänä harjoituksena uudelle miehistölle. 
Chajen pojat eli vakiomiehistö oli ·vuokrattu· Zodnaan. 

MAGAZINE 

Neljänneksi tässä luokassa tuli Teresita, joka osallistui 
vain kahteen kilpailuun lauantaina. 1) 38, Zorina, HSK, 
E. Rechardt. U. & M. Muoniovaara 1-1-1-1 0.0, 2) 35, 
Goddam. IVK, J. Lahtinen, J. Savolainen, J. Partanen 
2-2-2-3 9.0. 3) 26, Chaje 3, HSS, M.Muoniovaara, 
M.Svetlick, H.Oiander 3-3-3-2 14.4. 4) 10, Teresita, 
NJK, Jan Ahlskog, Minna Ahlskog 4-4-dnc-dnc 26.0, 
5) 15, Benita, SaVK, Mare Ruokonen dnc 30.0. 
5-metrisissä voittaja oli BS:n vanha tuttu Eystra, joka 
voitti kolme kilpailua. Eyslra on ollut myynnissä, mutta 
kannattaako heidän venettänsä myydä kun se kulkee 
näin hyvin? Toisena oli Krunikan klassikko Rode Orm. 
1) 30, Eystra, BS, Lars Mellin 1-2-1-1 0.0, 2) 33, Röde 
Orm, HSS, Putti Tiilikka 2-1-2-3 6.0, 3) 26, Going, 
NJK, Gustaf Gyllenbögel 4-3-dnf-2 16.7, 4) 3, Why 
Not, HTPS, K. Kuusisto 3-5-4-4 21 .7. 5) 2, Barbro, 
HSS, Lasse Sihvoin 6-4-3-dnf 25.4, 6) 13, lnga-Lill 27, 
HSS, A. Lehtonen 5-6-5-5 30 0, 7) 4. Birgitta, HTPS, 
Markku Sistonen dnc-7-dnc-dnc 41.0 
Lauantaina oli illanvietto klubilla ja se oli täynnä. Muslo 
oli tämän stadilaisten kilpailun uusi sponsori, ja 
palkintolna oli kaikenlaista purjehtimisessa tarvittavaa 
tavaraa. liianvieton aikana jaettiin erikoispalkintoja 
regatan historian tunnetuille veneifle ja tietenktn laulettiin 
myös paljon. 



BRÄNDÖ L YS·Chase 
Tässä Brändö LYS-Chase kilpailussa hitaimmat lähtivät 
ensin tasoituslukunsa mukaan tunnin pi tuiseksi 
arvioidulle radalle. 5.5-ja 6-metrisillä oli suurin lähtö, 
14 venettä .. Tuuli oli noin 7 metriä sekunnissa 
pohjoisesta. Suurin osa 6-metrisistä lähti totuttuun tapaan 
lähtöveneeltä, jolloin pallon puoli jäi täysin tyhjäksi ja 
sieltähän Chaje lähti. Parhaan lähdön sai 0/f Covrse, 
mutta Chaje oli jo alussa eturivissä. Oli erittäin tärkeää 
päästä 'vapaissa' matkaan tässä Oiitissä. Chaje purjehti 
melkein koko kisan radan vasenta laitaa mikä kannatti. 
Ehkä Hylkysaaren ja Katajanokan välinen salmi antoi 
paremman tuulen 'neljän viitan' länsi puolelle. 55-
metrinen pysyi hyvin kuuloskärjen vauhdissa kuten 
sama 1.15 LYS-Iuku osoittaa. Nyt oli sen verran tuulta, 
jolloin miehistön painon sijoittuminen 5.5-metrisessä 
merkitsee hyvin paljon, eli vähän punttia laidalle. Yhden 
kierroksen jälkeen johdossa oli Off Course, 2n Alibaba 
2. 3:s Maybe 6, 4:s Fandango ja 5 s Chaje. Alamerkiltä 
mentiin vähän aikaa vasemmalle 5 astetta ylemmäksi 
kuin 6-metrinen Fandango, joka teki vendan Chajen 
leessä ja vaati huutaen tilaa paapuurin veneenä, mutta 
ei saanut Chajea koskaan kiinni. Seuraavaksi kohtasi 
Chaje May Be 6:n ja löi suoraan May Be 6:nleehen, 
joka lipui Cl!ajen vierelle niin, että keulat olivat tasan. 
Harri oikaisi yläruumiinsa laidan ulkopuolelle ja tuuli 
peilasi purjeista vastustajan purjeisiin ja siihen 
tyrmistynyt May Be 6 'hyytyi' . Näin Chaje oli jo 
ryhmänsä kolmas. Ylämerkillä Cl!aje ohitti Hangon 
mestarin Alibaba 2n, ja veneen keulagasti alkoi käydä 
kuumana kun heidän ohitseosa ol i menty. Lenssillä 
olisi tarjoutunut mielenkiintoinen ji ippi-kamppailu 
Alibaban kanssa, mutta metelin takia ka tsotti in 
viisaimmaksi leikata oikealle MarianarJ edestä. Alibaba 
sai vasemmalta paremman tuulen ja meni jälleen 
ryhmämme kakkoseksi. Seuraavalla ylämerkillä 
minuuttia myöhemmin lähtenyt Zorina ohitti Cl!ajen. 
Off Covrse ei ehtinyt saada LYS-kärkeä kiinni ja oli 
maalissa kolmantena. Kaksi parasta sijaa veivät jälleen 
folkkarit Secca ja Delisen. BS:n uuden kiertopalkinnon 
voitti Secca. 
Brändö Lys Chase 29.8.1999. sija) no, vene, seura, 
perämies. 1) F-335, Secca, HTPS, M. Andersson, 2) 
F-349, Delisen, BS, T. Lampen, 3) 6m-60, 011 Course, 
HSK, Kaj Karumaa, 4) D-67, Valkyria, SPS, Heimo 
Penttinen, 5) 0-74, Mito, M, Mikko Saarela, 6) 0-65, 
Everything u. c, M, Toni Okkonen, 7) F-347, HSK, T. 
Lindholm. 8) F-306, Filur, HTPS, H: Koschke, 9) 0-70, 
?, SPS, Timo Pajunen, 10) 0-71. Sunstreaker, HSS, 
Tuomas Rytikangas, 11) 6m-50, Alibaba 2, HSF, Henrik 
Tens tröm, 12) 5m-30, Eys tra, BS. Lars Mellin, 13) 
5.5m-38, Zorina, HSK, E. Rechardt, 14) 5.5m-26, Chaje 
3, HSS, M. Muoniovaara, 15) Star-6, Whirlpool, HSK, 
Juha Hopponen, 16) 6m-51, May Be 6, KoPu, Markku 
Hakonen, 17) F-353, Z, NSS, P. Zilliacus, 18) 6m-38, 
Mariana, NJK, Kairamo, 19) Star-7758. Stella, NJK, 
Stefan Winqvist, 20) 6m-3, Irma, SPS, J. Paananen, 
21) 6m-40, Fandango, SuPS, V-M Iivonen, 22) 5.5m-
35, Goddam, IVK, J. Lahtinen, 23) 6m-53, May Be 4, 
NJK, Tapio Lehtinen, 24) 6m-35, Elinore, VVK, Pasi 
Kaarto. 25) 6m-61 , Silene, HTPS, Tapani Koskela, 26) 
6m-21, Klara Stjärna, BSS, Harry Thuneberg, 27) Star-
7803, Hillo, HSK, Harri Malm, 28) Sm-26, Going, NJK, 
Gustaf Gyllenbögel, 29) 5m-33, Röde Orm, HSS, Jussi 
Worsöe, 30) 6m-30, Raili, NJK, Kari Korkman, 31) F-
262, Avanti, HSK, K. Väänänen, 32) 8m-4, Sphinx, 
HSS, Antti Toukoleh to, 33) Star-5904, Fart, HSK, P 
Eklund, 34) 8m-1 0, Lara, HSS, Rajata. 35) F-350, 
Natalie, NJK, G. Weber, 36) 8m-2, Sagitta, HSS, 
Hannu Pohjanpalo, 37) 5m-3, Why Not, HTPS, K. 
Kuusisto, 38) 6m-24, Antinea, NJK, PeterDahlberg, 
39) 6m-37, Lyn, HSK, K. Haapala, 40) 5m-13, lnga-Lill 
27, HSS, P. Steen, 41) 8m-1, Naja, HSS, Tuomas 
Ruokolainen, 42) 5m 2, Barbro, HSS, Lasse Sihvoin 
dnfi 

BS Metric ranking 1989-99 
Brändön rankinglistalla tapahtui muutoksia. Kärjen jakaa 
Chajen kanssa Eystra samalla pisteluvulla 93. Muuten 
kärki on ennallaan. Alibaba 2 nousi 2 sijaa. ZoniJa 
nousi 4 sijaa ylöspäin ja Goddam 3. Listalle ilmestyi 
uusia venei tä 3 kappaletta: Sag!l/a, TiJy ja Anlinea. 
Tämä kyseessä oleva lista on varmasti ainoa lajiaan 
ja antaa hyvän läpileikkauksen kaikista metriluokista 
näin stadilaisittain. Sija) luokka, vene, reg 1 r.v. 1 kilp., 
1/ 11 /111, p. 1 p.per kilp. 
1) 5.5m-26, Chaje 3, 10 / 5 / 37, 17 / 6/ 13, 93 / 2.51, 
2) 5m-30, Eystra, 11 1 6 1 40, 17 / 10 1 5, 93 1 2.33, 3) 
6m-38, Mariana, 9 / 51 33, 16 1 7 1 3, 81 / 2.45, 4) 8m-
10, Lara, 6 / 5 / 21, 16 /4 / 1, 73 / 3.48, 5) Bm-4, 
Sphinx. 7 1 3 1 23, 12 1 6 1 3, 63 1 2.74, 6) 6m-60, 011 
Course, 11 /2 / 41, 8/9 / 6, 56 / 1.37, 7) Sm-33, Röde 
Orm, 11 /1 1 40, 6 / 10 1 6, 50 / 1.25, 8) 5.5m-38, 
Zorina, 4 / 3 /14, 10 /4 1 0, 48 1 3.43, 9) 8m-1, Naja, 
7 /1/ 25, 4/12 / 7, 47 / 1.88, 10) 8m-6, Vågspel, 4 / 
2/ 13, 6/7 12, 40 / 3.08, 11) 6m-50, Ali Baba 2, 8/ 1 
/29, 5 / 6 / 8, 40 / 1.38, 12) 6m-62, St. Kitts II, 3 / 2 / 
12, 8 / 0 / 1, 33 / 2.75, 13) 10m-1, Tarpon II, 2/2 / 8, 
8 1 0 1 0, 32 1 4.00, 14) 6m-53, May Be IV, 8 / 1 1 28, 
5/4/ 1, 29 / 1.04, 15) Sm-31, Liii-UIIa, 9/ 1 /29, 4 1 
3 / 6, 28 1 0.97, 16) 5.5m-35, Goddam, 3 / 1 / 11, 3 1 
7 / 1, 27 / 2.45, 17) 6m-30, Raili, 9/ 1 1 34, 4 / 1/ 8, 
26 1 0.76, 18) 5m-26, Going, 8 1 - 1 30, 4 1 3 1 4, 26 1 
0.87, 19) 6m-51, May Be VI, 5 / 1/ 19, 2 /4 /6, 22 1 
1.16, 20) Sm-4, Birgitta, 6 /- / 20, 3/ 2 / 4, 20 / 1.1 1, 
21) 5.5m-9, VisåVis, 4 / - /11, 2 / 4/ 3, 19 / 1.73, 22) 

5m 
Viaporin Tuoppi 
1) L 30, Eystra, Lars Mellin, BS, 3:08:59, 2} L 3, 
Why Nol, Team Why Nol, HSS 3:13:44, 3) L 33, 
R0de Orm, Putti Tiil ikka, HSS, 3:17:09, 4) L 32, 
Våglek, Heikki Räsäsnen, VP, 3:30:42, 5) FIN 13, 
lnga-Lill 28, Petteri Steen, HSS, 3:30:55, 6) L 4, 
Birgitta, Markku Sistonen, HTPS, 3:3x:xx, 7) L 35, 
Liss-Gun 111, Wisa Salokangas, NJK, 3:34:05, 8) L 
2, Barbro, Leena Romppainen, HSS, 3:47:33 

lnt. 5m Luokkamestaruus, HTPS, 
Helsinki 21·22.8.1999 
1) L 33, R0de Orm, Putti Tiilikka, HSS 3-1 -1-1 5.7p, 
2) L 2, Barbro, Lasse Sihvoin, HSS, 1-2-3-2 11.7p, 
3) L 3, Why Nol, Team Why Not, HSS, 4-4-2-3 
24.7p, 4) L 35, Liss-Gun 111, Wisa Salokangas, 
NJK, 2-3-4-ocs 29.7p, 5) FIN 13, lnga-Lill 28, 
Petteri Steen, HSS, 5-5-5-4 38.0p, 6) L 4, Birgitta, 
Markku Sistonen, HTPS, 6-6-6-5 45.1p. 

9·11.7.1999 
1 )SWE 78, Saga, Jonas Wahlström, 1-1-1 O.Op, 2) 
SWE 80, Rödnäbba, Janne Gustvsson, 2-2-2 9.0p, 

5.5m-10, Teresita, 7/-/22, 0/8/3, 19/ 0.86, 23) Sm-
35, Lis-Gun 111, 7 1 2 / 18, 2 /4 1 2, 18 / 1.00, 24) 5.5m-
42, Addam-Addam, 1 1 1 1 4, 4 1 0 1 0, 16 1 4.00, 25) 
8m-3, Edit, 3 / -/ 11, 0 1 3 / 10, 16/1.45, 26) 6m-61 , 
Silene, 10/- / 36, 1/4/4, 16/0.44, 27) 5m-2, Barbro, 
7 1 - 1 22, 1 1 4 1 3, 15 1 0.68, 28) 5.5m-28, Caro 7, 4 
1- 1 13, 0 1 5 1 4, 14 / 1.08, 29) 5m-3, Why Not, 8 1 1 
1 29, 2 1 0 1 2, 10 1 0.34, 30) 6m-35, Elinore, 7 1- 1 25, 
0 1 3 1 2, 8 1 0.32, 31) Sm-34, Blåtunga, 5 1- / 16, 0 1 
1 1 5, 7 1 0.44, 32) 5.5m-36, Sindbad, 1 1- 1 3, 1 /1 1 
0, 6 1 2.00, 33) 6m-21 , Klara Stjärna, 7 1- 1 22, 0 1 3 1 
0, 6 1 0.27, 34) 6m-40, Fandango, 8 1- 1 25, 0 1 2 1 2, 
6/ 0.24, 35) 8m-2, Sagitta, 1 1- 1 4, 0 1 2 1 2, 6 / 1.50, 
36) 5.5m-21, Quetzalcoatl , 1 1- 1 4, 0 /1 1 3, 51 1.25, 
37) 6m-59, Sir lan, 4 / - / 11, 1 10 /1, 5 / 0.45, 38) Sm-
32, Våglek, 6 1- 1 21, 1/ 0 / 1, 51 0.24, 39) 6m-12, 
Fridolin, 1 1 -1 3, 1 1 0 1 0, 4 /1.33, 40) 5.5m-27, Wasa 
2, 2 / -/6, 0 1 0 1 3, 3/ 0.50, 41) Sm-5, Ghita, 4 / -/ 16, 
0 / 1 / 1, 3 / 0.19, 42) 5.5m-15, Benita, 2 / -/ 7, 0 10 
1 2, 2 1 0.29, 43) 5.5m-25, Caro 6, 3 1 -1 2, 0 1 0 / 1, 1 
1 0.50, 44) 6m-44, Toy, 1 1 -1 3, 0 1 0 /1, 1 1 0.33, 45) 
6m-63, Boree 2, 4 1- /15, 0 1 0 1 0, 0 1 0.00, 46) Sm-
37, Ann, 3 1 - / 9, 0 1 0 1 0, 0 1 0.00, 47) 6m-37, Lyn, 
3 1 - 1 12, 0 1 0 1 0, 0 1 0 00, 48) 5.5m-41, Remi, 2 1 -
1 3, 0 1 0 1 0, 0 1 0.00, 49) 6m-3, Irma, 2 1 - 1 8, 0 1 0 1 
0, 0 1000, 50) 6m-29, Maj-Lis, 1 / - / 4, 0 1 0 10, 0 1 
0 00, 51) 5m-13, lnga-Lill 27, 2 / -/ 8, 0 1 0 1 0, 0 1 0.00, 
52) 5m-29, Diana, 1 1 - 1 3, 0 1 0 1 0, 0 1 0.00, 53) 6m-
24. Antinea, 1 1 - 1 4, 0 1 0 1 0, 0 1 0.00. 

3) L 33, R0de Orm, Putti Tiilikka, HSS, 3-3-317.1p, 
4) L 35, Liss-Gun 111, Wisa Salokangas, NJK, 4-5-4 
26.0p, 5) L 30, Eystra, Lars Mell in, BS, 6-4-5 
29.7p, 6) L 3, Why Not, Jamima Löfström, HSS, 5-
6-7 34.7p, 7) L 26, Going, GustavGyllenbögel, 
NJK, 8-8-6 39.7p, 8) L 2, Barbro, Lasse Sihvoin, 
HSS, 7-7-840.0p, 9) FIN 13, lnga-Lill 28, Petteri 
Steen, HSS, 9-dnf-9 46.0p 

Helsinki Classic Regatta 
1) L 26, Going, Gustav Gyllenbögel, NJK, 1-1-dnc
dnc23.4p, 2)) L 33, R0de Orm, Putti Tiilikka, HSS, 
2-dns-dnc-dnc 38.1 p, 3)) L 35, Liss-Gun 111, Wisa 
Salokangas, NJK, 3-dns-dnc-dnc 40.8p, 4) L 2, 
Barbro, Lasse Sihvoin, HSS. 4-dns-dnc-dnc 43.1 p, 
5) L 3, Why Nol, Team Why Not, HSS, dnf-dns
dnc-dnc46.0p. 

Suunto Cup, HSS 
1) L 33, R0de Orm, Putti Tiil ikka, Ulla Mannila, 
Bubim Göbel, HSS 1-1-dns-1-1-1 0.0 p. 2) L 3, 
Why Not, Kari Kuusisto, Jamima Löfström, HSS, 
2-2-dns-2-2-2 15.0 p. 
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Vakuuttavasti teidän 
Vakuutus on pakollinen kil
paileville veneille ja tarpeelli
nen muille. Mutta mitä tapah
tuu vahingon jälkeen? 

Muuan tuntematlomaksi jäänyt 22:n 
onnellinen omistaja soitti vähemm~in 
onnell isena. Hän kertoi veneensä mas
ton katkenneen harjoituskilpailussa ko
vassa tuulessa. Vakuutusyhtiö Tapiola 
epäsi korvauksen, koska masto ei ollut 
vcneen varsinainen osa vaan jonkinlai
nen lisävaruste. Valitettavasti yhteys 
soiuajaan katkesi eikä tarkempia faktoja 
ja dokumentteja saatu kaivethra päiv~in
valoon. 

Moni klassisell a mahonkiantiikilla 
pwjchtiva on vakuuttanut veneensii lii
an pienestä kokonaisarvosta. Puuve
neittenmarkkinah inta on Suomessa kä
sittäm ~i t t ömiin alhainen ja si itä syystä 
vene vakuutet·aan hank i ntahinnasta, 
mi llä rahalla ei saa edes uutta mastoa. 

Ylivakuultaminen pe lkiin oman arvi
on mukaan saattaa johtaa ongelmiin 
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korvaustilanteessa. Veneen normaalia 
korkeampi vakuutusarvo pitiiii aina hy
viiksyttää vakuuttava lla yhtiöll ä kirjalli
sesti, muuten tulee vuorenvarmasti ikä
viä yll ätyksiä vahinkotapauksen jäl
keen. 

Kyselytunti 

Kyselimme vakuutusyhtiöistä vakuu
tusta kuvitteell iselle vuonna 1936 ra
kennetulle kuutosellc,jolle on tehty pe
ruskorjaus tasan viisitoista vuotta sit
ten. Vene on oman käsityksemme mu
kaan hyväkuntoinen, vain muutama 
kaari poikki eikii se vuoda kuin kesällä 
ptujehduksilla. Runko on hyviikuntois
ta lakattuamahonkiaja kansi on tiikki
nen. Masto on kevytmeta llinen luokka
sääntöön menevä Proctorin valmiste ja 
pwject ovat keskimiiiirin kymmenen 
vuotta vanhat, mitattu pUJjeala 44m2. 

VcneclW ei ole kilpailtu sitten viisikym
menluvun, mutta tarkoitus olisi kokeilla 
omia kykyjä rnuutamissa kisoissa ensi 
kaudella. 
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"Vakuutusyhtiö on veli 
vakuutusta otettaessa, 
mutta veljenpoika kor
vausta maksettaessa." 

Kysyimme vuosittaista vakuutus
maksua 150 000 markan vakuutusar
vosta ja suhtautumista kyscisecn han
kintahinnan ylittävään arvoon. Vaiku
tus korvauksiin sclvi~i.ii vasta tositilan
teessa, mutta mielipidettä vo i aina ky
scllii . Lisäksi kysyimme korvausme
nettelyä maston kaikettua vantin poik
kcamiscn vuoksi. 

Yleisenä piirteenä kaikilla yhtiöiWi oli 
lievä ha luttomuus puuveneen vakuut
tarnisccn. Mitiiän selviä vastauksia ei 
saatu. vaan olisi pitiinyt jutella pomon 
tai tarkastajan kanssa. Ehdotan kin kai
kille puuvenepurjehtijoille yhteistyössä 
jonkun vakuutusyhtiö kanssa kehittää 
palve luja samalle viivalle mu iden va
kuutusten kanssa. 



Pohjola 
Pohjolan keskus i !moitti automaatti

sesti, että linjoilla on ruuhkaa. odotta
kaa hetkinen. Keskus vastasi ja yhdisti 
venevakuutuksiin. Viiden minuutin jo
nottamisen jälkeen p~iiisin vakuutusvir
kailijan puheille, jolle kerroin rnurheeni. 

P~hjola ei vakuuta lainkaan yli 25 
vuotta vanhoja veneitä kuin erillisestä 
bakemuksesta. 

Vakuutusmaksu vuodessa ilman bo
nuksia on 1898 markkaa 2500 markan 
omavastuulla. Vakuutus korvaa nor
maalin karilleajon. itkivallan ja varkau
den. Maston katkeamista kysytystä 
syystä ei kuulemma korvata. En sii.s 
ota vakuutusta Pohjolasta. en ilman 11-
roakaan. 

Sampo 

Sampo vastasi pikaisesti , suorastaan 
häkellyttävän nopeasti. Kerroin mur
heeni ja virkailijan asenne oli osaaotta
van ja säiilivän välimaastossa. Vakuu
tusta ei myönnetä ilman kirjallista hake
musta ja valokuvaa. Vuosimaksu on 
4020 markkaa ilman bonuksia katsaste-

. . "(" 

tulle veneelle. Omavastuu 750 mk, kil
pailussa lisäksi 25%, hyvänmiehen lisää. 
Bonukset kasvavat 10% vauhtia aina 
60% saakka. 

Korvausasioissa ollaan samoilla lin
joilla kaikkien muiden yhtiöitten kanssa. 
·o saston pääl likkö Seppo Aalto kertoi 
venevakuutuksia myöntävien yhtiöitten 
laatineen yhteisd pelisäännöt. Niinpä 
Sampokin korvaa mastovah inkoja si
ten, että yli viisi vuotta vanhasta takilas
ta vähennetiiiin 15% ja lisä viisi pro
senttia viiden vuoden välein. Sen sijaan 
itse aiheutettua mastovahinkoa ei kor
vata. Vantin katkeamisesta aiheu
tuva mastovaur·io ei johda ko rvauk
siin. Vahinkokorvaus mietiUiiin tapaus
kohtaisesti, jos vah inko sattuu vah in
gossa. Tässä venevahingot ja niiden 
korvaukset eroavat jyrkiistr autoJen 
kaskovakuutuksesta. 

Tapiola 

"Anteeksi vtiärä numero, Himii on or
keusturvavakuutuksissa." Viis minuut
tiajazzmuzakkia eikä sitten muuta. Lo-
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puita vastattiin venevahinkokorvauk
sissa. 

"Mitä, ei tiiälW mitään vakuuteta !" 
Lopulta löytyi oikea ihminen. Vastaus 

oli lyhyt mutta tyly. 
"Tapiola ei vakuuta yli 40 vuotta 

va nhoja veneitä ." 

Teollisuusvakuutus 
Teva ei ota lainkaan ulkopuolisia asi

akkaita venepuolet Ia. Te oli isuuspuolen 
veneilevillc asiakkaille myönnetään kyl
lä vakuutuksia. 

Kuulosen vuosimaksu on 372R mk ja 
bonukset karttuva! 10% vuosivauhtia 
kuuteen kympp iin saakka. 

Tarkastaja Kiljander kertoi Tevan 
korvaavan kyseisen mastova urion 
kokonaan . Hän sanoi: "Teva poikkeaa 
muista yhtiöistii siinii. että emme vaadi 
kuten muut "äkillistä, odottamatonta ja 
ulkoista syytä". 

Te oli isuusvak uutuksen asiakkaaksi 
pääseminen on ilmeisesti pieni lotto
voitto. 
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May Oc VI 
Marianne 
MayOc iV 
lngcgcrd 
Unisex 
Fromista 
13orgila 
Sir lan 
011Loursc 
Silcnc 
St.Killsll 
Borcc 
Emzi<t 
Skadc 

imi 
Gulh·ingc 
Fifty-fifty 
Pikapuik!..o• 
rrial 
Nina 
Mdvin l.ake 
Aili 
Flamcnco* 
Vis-is-vis* 
' lcrcsita 
II iikka* 
Jaync 
Linnca* 
Expe1iment* 

Omist:ljn Scm·a 
Tuomas Ruoko l ;~ i ncn IISS 
Pohj <tnp<t lo & Saala~ti II SS 
Robbic Lindberg Syndic NJK 
Kari Toukolcht(l I I SS 
Carina & R. Donner NJK 
J Halonen, A Kivikkola 
Krister Ahbtröm NJK 
Raltic Protcction IISS 
Se" \rubbar Syndicatc NJK 

Omistnja 
Manncrmo Mark 
P;~a n;~ncn .Juha 
Keskinen Timo 
IIeiin Kyösti 
Kekkonen Pc~ka 
Koljoncn Tin10 
LindenTom 
Nl<tlm~tröm Kari 
Karlsson Kri~tian 
Eriks.,on Lar;-Erik 
Thunehcr~:t ll ~rry 

Rcnlund&Co 
Kiirki .Jaakko 
Murto l lannu 
Hcichl & Pe ltonen 
Kari Korkmnn 
Ka rumaa K;~j 
Ka:u1o & Kam1o 

Seura 
NPS 
SPS 

NJK 

EM 

MSF 
13SS 
NJK 

HSF 
.liiPS 
NJK 
HSK 
VVK 

V;~ ltoncn Ossi UPS 
Kataja&llak:lln&Haapala 
A & 1.: & J Kamunu SuPS 
Liewcndahl Chri,tcr MSF 
Iivonen Vcli-:vlatti 
Uusi omi,taja'! 
Pcräncn Kcnn~th 
Perlinen Kenn..:th 
llakoncn Markku 
Lavon~u &Co 
Tapio Lch tincn&Co 
Pettcn;~on Fl-E 
Patrika in~n lsmo 

Kotilainen Jyri 
Åkcrti:hlt K;ti 
Kuirancn & Co 
Karumaa & 13arck 
Koskela & Myllylä 
Tlmncbcrg !Iarry 
Ajanko&Co 
Alikl;wvu Anlli 
Stuns K:ll'l -l lcnrik 

Omistaja 
Simo Morri 
Heikki Jousi 
Petri \Vick\tröm 
Fng.,tröm 
? 

') 

•) 

lh11Ti Markkula 
Kari Si ltala 
.!;111 Al1bkog 
Juha llyvöucn 
l'ckka Pickiiincn 
l lcil~i K,livi~to 

'! 

SuPS 
M 
ITSF 
llSF 
KoPu 
GK 
NJK 
MSF 
KoPu 
Oulu 
MSF 
SuPS 
I-ISK 
HTPS 
BSS 
HSS 
SPS 
\rK 

Scunt 
l::.spoo 
TPS 
LrPS 
Somero 
Loviisa 
Ruotsi 
Porvoo 
SPS 
SuPS 
NJK 
Oulu 
SP 
Mf' 
Espoo 

Suunniltcli,jH 
G.L. Stcnb[ick 
Nicholson 
Tore llolm 
G.A. F.stlandcr 
Birger Slottc 
Carlllolmström 
Johan Anker 
Shcrman lloyt 
Olin Stephens 

Suunnilteli.i a 
HarryWall i 
Birger Slollc 
7.ake Westin 
Gust;1f F.silandcr 
Zake Westin 
Tore llolm 
Einar Olot~on 

Rakentaja 
Abo Biitvarv 
Campcr & Nicholson 
Tore Holm Shipyard 
Åbo Båtvarv 
Wilcnius Råtvarv 
Ang~tholmsvarvet 

Ankcr & Jensen 
City lsland NY 
Minncford's NY 

Rakentaja 
Åbo Biitvarf' 
Wilcnius Biltvarv 
Åbo B~l varl' 
II. Pettersson 
Å bo Bätvari' 
llulms Yachtvarv 
II. Norrbiick 

EinarOiofs~n Åbo Råtvarf 
William Fife Abmhamsson & Son 
Yngve llolm Norrtäljc Oåtvarv 
Gunnar L. Stcnbiick Abo 13åtvarf 
EinarOiotsson 
EinarOlofsson 
Ein~rOi o ts~on 

IH hohncns Billvarv 
Borg5 Båtvart' 
A. Urho 

Einar Olofsson Blckhohns varv 
Gunnar L. St~ub~ck Åbo Bi\ tvarf 
Gunnar L. Stcubiick Åbo Båtvarl' 
EinarOioi!.M>n S:vikcns Skcppsdocka 
Tore Holm Wilcniu' B<'ltvarv 
HSK Tore Holm Wilcniu' Ratvarv 
Gunm•r Jakob..~~on 
HarryWahl 
Torellolm 
Gösta Kyntzcll 
Gösta Kynt-z.cll 
Tore llolm 
Torc llolm 

Wilcnius Båtvarv 
l.cmposaari såg 
Wilcnius Båtvarv 
Wilcnius 13åtvarv 
Wiknius 13åtvarv 
II o lms Yacht varv 
l lolms Yachtvarv 

Tore l lolm llolms Yachtvarv 
Tore Holm 13ö•:jcsson-Abraham:n 
Gust~t' Estlander Johansson&Son 
Sparkman&Slcphcns Willy Barnctt S. Yard 
GustafEstlander Kungsör, Båtvarv 
Charlc:. Nichobon Ångholmcn~ Båtvarv 
GustafE.o;tlandcr Johansson & Son 

Ri\dcsund~ Yarv 

Vuosi 
192 1 
1929 
1937 
1928 
1943 
1927 
1930 
192\1 
196M 

Vuosi 
1926 
1943 
1923 
1927 
1924 
1930 
1925 
1936 
1923 
1926 
1938 
1928 
192R 
1929 
1929 
1937 
1938 
1934 
1935 
1936 
1936 
1936 
1937 
1<.138 
1<.13!! 
J\148 
1946 
1934 
1936 
1928 
1970 
1930 
1924 
1929 
1940 Harry Becker 

Tore Holm 
lan Hnwlctt 
Bjamc Aas 
Johan Ankcr 
Tore l lcrl in 

Holnh Yachl\·arv 1950 
Douglas Chivers varv 1987 
Bjarne Aas. Fredrikstad 1 Y37 

Suunnittelij a 
Tore llolm 
Gösta K) ntLcll 
Gösta K) ntLcll 
Cari-Oiol'<iranl'eh 
Giista Kynlldl 
Jarl Lindblom 
Gösta Kynt7cll 
Gösta Kynt1c ll 
Arvid Laurin 
Arvid Laurin 
13jarnc Aa' 
Gösta K yntLcll 
Olin Stephens 
Cari-Oiui'Gmnli:h 

Ank~r B51varv 1 Y34 
Ångholmcns bi\tvarv 1 n 1 

J{alwntaja 
1.:.131omqvist 
L. Wilcnius 
L. Wilt:nius 
L. Wilcnins 
L. \Vilcnius 
t\bo Aa1\'iii'V 

Uudcnkau1>t111gin Vv 
1.. Wi lcnius 
L. Wi lcnius 
1 .. Wilcnius 
Rauma Repola 
L. Wilcn ius 
E. 131omqvist 
L. Wilcnius 

Yun~i 

1950 
1950 
1950 
1951 
11/51 
1951 
1<.151 
1\152 
l\152 
1952 
1952 
1952 
1952 
1955 

MAGAZINE 

LOi\ 
13,64 
14.39 
15,32 
15.21 
14.99 

1-1.60 
1-1.26 
1-1.03 

LOt\ 
10,400 
II ,304 
9.920 
11.475 
10.668 
11.530 
10.9!!0 
11.608 
10.690 
IO.S75 
11,-108 
11 ,170 
II ,3 10 
12,016 
11.700 
11.472 
11.350 
12. 12 1 
11.613 
11.639 
11.6!12 
11.510 
11.008 
I I ,427 
11.293 
10,!143 
11,005 
11.540 
11.620 
11.226 
10.461 
11.380 
10.620 
11.385 
11.320 
10,619 
10.560 
11.292 
10.500 
10,280 

l.oa 
9.83 
9.61 
IJ.70 
9.1!5 
9.<.111 
10,-t.t 
9.97 
9.79 
9.611 
9,56 
Y.56 
9.72 
10.19 
9.88 

R 
2,30 
2.60 
2.64 
2.58 
2.46 

2,75 
2.53 
2,-16 

B 
1,975 
1,850 
2,160 
1.952 
1.980 
1.850 
2.000 
1.816 
2,10!1 
2,017 
1,836 
1,955 
1.985 
2.025 
1,878 
1,787 
1.780 
1.855 
1,7<.19 
I,KIO 
1,845 
2,019 
1 ,RI-1 
1 ,862 
1,865 
1,840 
1,832 
1,800 
1,786 
1.916 
1,862 
1,910 
2,100 
1,950 
1,858 
1,1130 
z,ooo 
t.Ro7 
1,900 
1,790 

H 

1.90 
1,91 
1.92 
1,93 
1.91 
1.90 
1.92 
1,92 

1.92 
1.95 
1.93 
1.92 
1.92 
1.95 

Uepl. 

7,56 

8.00 
8,90 

Depl. 
3,330 
4,132 
3,500 
3.690 
3.330 
3.900 
3.406 
4,200 
3,500 
4,000 
3,816 
3,747 
3.600 
3,798 
3.680 
3.909 
4.200 
4.275 
4,220 
4.107 
4.029 
-1,350 
4.282 
4.230 
4.070 
4,100 
4 ,330 
4 ,200 
4 ,240 
3,750 
4,56 1 
4.500 
3,300 
4,100 
-1,3-tO 
3,870 
4.052 
4.200 
4,500 
3.400 

Depl 
1.976 
1,!11-1 
1.788 
1.697 
1.882 
1.990 
1.795 
1.890 
um 
1.702 
2.000 
l.lG3 
1,753 
1,719 

SA 
so,97 
77.30 
74.7 1 
8 1.20 
75.89 

78.00 
77.84 
73.80 

SA 
44,52!1 
43,020 
42,000 
42.260 
44.528 
42.733 
.t3.816 
44.008 
43.202 
37.4SO 
44.18 1 
42,!109 
40,75!1 
40, 186 
45. 19!1 
44,595 
45.o84 
45.909 
43.327 
44.756 
42.982 
38.73S 
4-1.472 
45.562 
44.287 
46,055 
44,850 
44,715 
44.36() 
45.68o 
42.420 
42.367 
45.410 
44.363 
-15.471 
47.197 
44.756 
44.289 
44,300 
3 1.920 

Sa 
28.82 
28.97 
28.48 
27.9-1 
2!!.77 
2l!.IJ6 
27,74 
28.41/ 
28,57 
2X.30 
28,6!\ 
28.44 
27,33 
27.02 



Fl'-: '-:imi 
15 Rcnita 
16 Amorc* 
17 Marilyn* 
1 R lnga-Lill43* 
19 Caro IV* 
20 Inga Lill44* 
2 1 Quctzakoatl* 
22 Nisse 3 
23 Chajc 
24 Chaje 2 
25 Caro VI 
26 Chaje 3 
27 \Vasa II 
2R Flopiarie 
29 Marilyn* 
30 P;nricia 
3 1 Vimtia 
32 Tcllina 
33 IIeiena 2 
34 Kambcr 
35 Goddam 
36 Sindbad 
37 C:mnen 
3l! Zorina 
39 KnockOut 
-10 Joker 8 
-II Remi 
42 Addam-Addam 
43 Figaro 
44 Kandoo 
45 Loilen * 
50 Gorgi 

*klassikko 

lnt Sm 
liiN Nimi 
l Marina 
2 Barbro 
3 \Vhy Ol 

4 Bi rgitta 
5 Ghita 
9 Signe 
10 Carola 
l 1 F:ros 
12 Lina 
13 lnga-Lill 
17 Aloha 
18 Magdalen 
19 Marianne 
20 Vifcm 
2 l Ccst Ia vie 
22 Zorina 
2-1 Rose-Marie 
26 Going 
27 Linda 
2R Aihenina 
29 Diana 
30 Fystra 
J 1 Li II-Ulla 
.12 V5glek 
33 RödeOnn 
34 Ulånmga 
35 Liss-Gunlll 
36 You-Too 
37 Ann 

Omi\taja Seura Suunnitttlija 
Halme & Ruokonen 
Kenneth Virta 

SaVK Giista Kynt7ell 
Pamincn Gösta Kyntzcll 

? ,, E&C-FOhbson 
Giista Kynt7ell 

Sampo Lindström 
Acjm<!i:lcus 

SuPS K. Albin Johansson 

Teemu Stcwc1t 
p;tl ;mut Svcitsbsii 
Amerikassa 
Wohlcnbcrg & Joost 
Tomllllko~ 

l-ldsinki Giista Kyn tzcll 
l-ldsinki K. A lbin Johan~son 

Matti Muoniuvaura 
Jarl Jaatinen 

W.V.G. 
l lSS 
M 

JK 

C. Raymond l lunt 
C. Raymond l lunt 
C. Raymond Hunt 
C. Raymond Hunt 
A E Ludcn. Jr. 
A E Ludcrs Jr. 
Brillon Chancc Jr. 

Eero Luoma llelsinki Arvid Laurin 

Mikkcl Thommcsscn KNS 
1.1)101111111 

Lar1; Wilhelmsen Nntj a 
hiiva lta 

Jorma Savolainen IVK 
llclla Kncgtcl llollanti 
Vladimir Marschan NJK 
Esko&Lauri Rechardt IISK 

HarbGronp 
HansGroup 
HansGroup 
Hans Group 
Ben Lexccn 
Eivind Sti ll 
EivindStill 
lain Murray 
Eivind Still 

llans-Jurgcn Qucisscr Saksa Ben LcxccniMuir 
Thomas Spn.:chcr ZYC Doug Peterson 
An~,i Ki~nancn HSS E& C-E Ohl~sun 
Gordon ingale R.S. Y.S. Eivind Still 
P~ntti Lehtinen Siirkisalo Alfi·ed F. Luders .lr. 
Gullichs~n & Fazer N.IK Dnug Peterson 
1vlika Havuseln Helsinki Arvid Laurin 
.Jan Fredrik l)yvi KNS Ben Lexcen/ Muir 

Omistaja 
Tuhkancn Esa 
Sihvoin Lasse & Cu 
Te;un Why Not 
Sistoncn Markku 
Wiiala Chri stian 
Ericsson Tage 
Oksanen Petteri 
Pontus Lindberg 
R Mäkinen & Co 
M Korkeaoja & Co 
Sallinen Ville 
Wahlbiick Sv;mtc 
Ojanperii F.sko 
Juha Tiir:1 & Co 
Hikkcrt llans 

Seura 
ASS 
HSS 
HSS 
HTPS 
NJK 
DMSK 

ASS 

II SS 

ASS 

HSS 

Roserulal Ola ASS 
Nordfors Tcrnu 
Gyllenbögcl (.j ustav NJK 
RöbergStig ASS 
llclzcn Jan ÅSS 
Malmström Olof ASS 
Mcllin L:u·s & C'n FlS 
Rcinckc C'amlus NJK 
1\hvoncn Anssi & Co VP 
Puui Ti ilikka & Co II SS 
Nordlund ivar IIUS 
Salnkanga' \Visa NJK 
Sahbtein Sakari /\SS 
Ahrcnbcrg ~ W..acl BS 

Suunnittelija 
Hans Roberts 
G.L. Stenb.'ick 
Rirger Slone 
Nils Björk 
G.L. Stenbäck 
Jarl Lindblom 
Gösta Kyntzell 
Tore Holm 
Jarl Lindblom 
Gösta Kyntzcll 
Einar Ololsson 
Jarl Lindblom 
Jarl Lindblom 
Jarl Lindblom 
Jarl Lindblom 
Jarl Lindhiom 
Jarl Lindhiom 
Tore Holm 
Jarl Lindblom 
R. Andersson 
Gösta Kyntzcll 
Tord Sunden 
Tord Sunden 
Gunnar Hanne 
Roy Sherrntm 
RoyShcnn:m 
Arvid Laurin 
TordSundcn 
RoyShcnmm 

lh krntaja 
L. Wilcnius 
L. Wilenius 
Vator 
L. Wilcnius 
Salmisaaren Vv 
L. Wilcnius 
Vn tor 
Vator 
Vntor 
Vator 
Vator 
Vator 
Kungsiirs 
Vator 
Ruot~i 

JI-Ycnc 
Sti ll Yaehts 
Sti ll Ynehts 
St ill Ynchts 
l lucison Boatbui lding 
Still Yaehts 
Sti ll Yaehts 
lludson Boatbuilding 
Suli Yachts 
Melges Boat Works 
Mclgc~ Boat Works 
Kungsiirs 
GP-Made 
Kungsö11; 
Covcll Crafl 

M c 1 gcs IJoat Works 

lbkcntaja 
Abo Uåtvarf 
Abo Batvarf 
Jakobstads Båtvarv 
Pahan. Vcncvcistämö 
Abo B:itvarv 
Pahan. Veneveistämä 
Wi lcnius Biitvarv 
Blckholmens Biltvarv 
Åbo B&tvarv 
Wilcnius Britvarv 
Forstriims Båtvarv 
A. Poikulainen 
Aho B!ltvarf 
Aho Båtvarf 
A. Poikolainen 
A. Poikolainen 
A. Poikolainen 
llolms Yachtvarv 
La ivateoll isuus 
Vnxö Ufltvarv 
Wilcnius Uiltvarv 
Arcndals Biltvarv 
Arcnda ls Båtvarv 
Ernst Önnan 
Hj. Johansson 
Arcndals Båtvarv 
Kungsi'lr' B~\l,•arv 

Arendals Rill\1tn. 
l lj . Johansson 

MAGAZINE 

Vuosi 
1954 
1954 
1956 
1967 
1957 
1959 
196 1 
1961 
1961 
1963 
1964 
1964 
1963 
1968 
1954 
1979 
1985 
1986 
1986 
1985 
1989 
1990 
1991 
1991 
1992 
1993 
1964 
1994 
1964 
1996 
195 1 
1985 

LOA 
8.91 
9,19 
9,56 
\1,6X 
9,!!2 
9,.)6 
9,38 
?.4(> 
'),4 5 
9.51! 
9.16 
9.61 
9.1!9 
9,46 

9,3 1 
X.X5 
9,09 
9,0 1 
9.39 
9. 17 
9.19 
9.43 
9.1X 
9.53 
9.09 
9.41 
9,06 
9,69 
9, 19 
9.74 
9,5] 

Vuosi l .oa 
1936 9.21 
1936 9.31 
1936 9,10 
1938 9.28 
1937 9.26 
1937 9,56 
1937 9,56 
1937 8.94 
1938 9,38 
1939 9,28 
1941 9. 17 
1944 9.23 
1941 9. 11 
1941 9.12 
1943 9,30 
1945 9,20 
1943 9,2S 
1938 9, 19 
194X X,65 
1939 9, 15 
1948 !!,54 
1940 9,33 
1945 9.00 
1947 9.10 
1941 9.48 
1946 8.5 1 
1942 8.90 
1942 8.40 
1942 9.20 

B 
1,91 
1.93 
1,9 1 
1,90 
1,92 
1,93 
1,91 
1.90 
1.90 
1.91 
1.91 
1.91 
1.91 
1.91 

1,94 
1,% 
1,98 

1.% 
1,91 
1,91 
1,92 
1,91 
1.92 
1.92 
1,91 
1.90 
1.9 1 
1.90 
1.91 
1,90 

8 
l.l!O 
1.90 
1.82 
1.79 
1.88 
1.77 
1.80 
1.70 
1.98 
1 ,7X 
1.84 
2.06 
1.94 
1,90 
2.06 
2,05 
2,04 
1,72 
1.79 
1.80 
1.81 
1.75 
1.!!0 
2.01 
1.7!:! 
1.77 
1.70 
1,86 
1.91 

Oepl. 
1.893 
1.822 
1.784 
1,853 
1,8 14 
1.892 
1,908 
2.000 
2.000 
1.996 
2.000 
1.997 
2.000 
2.000 

1,974 
1,995 
1,907 
1,896 
1,839 
1,902 
1.819 
1.853 
1.912 
2.023 
1.926 
2.000 
1.916 
2.000 
1.949 
1.707 
1.975 

Depl 
1.88 
1,60 
1,!!3 
1,85 
1,69 

1.70 

1,90 

1,65 

1.85 
1.65 
1.65 
1.70 
1.70 
1,80 
1,50 
l ,XO 
1,90 
1.6 1 
1,62 
1.76 
1.54 
1.70 
1.70 
1.80 

SA 
211,311 
21!,51 
211,!!11 
211.44 
29.00 
211.7Y 
29.00 
29,00 
29,00 
29.00 
29.00 
2R.R7 
211.96 
29,00 

27.75 
28.38 
28.46 
29.00 
29.00 
211.95 
28.95 
29.00 
28.95 
28.99 
28.69 
28.99 
28.95 
29.0(1 
211, 1 s 
211.40 
21l,l!9 

Sa 
21.47 
20.77 
21,68 
2 1.72 
20,90 
19.50 
19.58 
21,27 

21.5 1 
20.69 
19.30 
22.41 
2 1.91 
19.41 
21,50 
19.41> 
21.42 
2 1.50 
19,10 
2 1.6 1 
22,00 
22.58 
21.0 1 
20.50 
21.85 
21.09 
22.00 
20.57 

59 



Jäsenrekisterit 
8mR 

Suk unimi 

Ackerman 

Ahlström 

Ahlström 

Aminoff 

Bruncrona 

Biisk 

Bäsk 

Aäsk-Karls:-on 

Dahlh~rg 

Donner 

Donner 

Donner 

Gunder~by 

lla lonen 

lieneli 

Holmström 

Juusti 

Karlsson 

Kchii 

Kivikkola 

Krohn 

Kuusisto 

Kuusisto 

Kuusisto 

Levanto 

Lindberg 

Lindberg 

Lindqvist 

Mikkola 

Muoniovaaru 

Mynttinen 

Paulig 

Paulig 

Paulig 

Pohjanpalo 

Pärkö 

Raja Ia 

Raja Ia 

Raja Ia 

Ruokolainen 

Saalasti 

Saksi 

Schauman 

Slottc 

Sutela 

Tcissala 

Toukolehto 

Toukolehto 

Tuom i 

Turoma 

Vapaasalo 

Vihmancn 

Zacharia~se n 

Wallgren 

60 

Etunim i 

Stefan 

Krister 

Nathalic 

Arthur 

Marcus 

Bjarne 

F.rik 

F.cva 

Lars 

C'a rina 

Marineue 

Roben 

Per 

Jyrki 

Karl Johan 

Stefan 

Timo 

Oll i 

Mi kH 

Aki 

Klaus 

Kari 

Kristiina 

Petri 

!leikki 

Marina 

Robbic 

Kristiina 

Kimmo 

Matti 

Satu 

Alexandra 

Bertel 

Lar issu 

Hannu 

.Jussi 

Amw-Li isa 

Matti 

Vi lle 

Tuomas 

Timo 

Roni 

Frank 

Jonas 

Seppo 

llannu 

Antti 

Kari 

Juha 

Mirja 

Samuli 

Keijo K. 

Jens 

Chris toffer 

Oso itl' 

Lotsgatan 9 A 

K varnvägcn 2 

Pctcrsgatan 1.:1 C 32 

Östra allcn 8 A 

Lilla Robertsg. 4-6 K 50 

Juhani Ahosväg 12a 6 

Antskogsvägen 26 G 

Ta ivaanvuohentie 12 A 

Norssvängen o A 

Jägaregat<m 6 A 26 

Norssvängen 6 A 5 

Svinögriinden 1 

Lotsgatan 9 A R 

Väl i-Henllaan tie 3 

Kap tcnsgatun 8- 1 0 E 21 

Bot~sviigen 4 e 19 

Mannerheiminkatu 18 A 

Taivaanvuohentie 12 A 

Lapinrinne 4 B 6 

Mecnelininkatu 13 B 

Malminkatu 32 C 67 

Kirkkokatu 5 B 37 

Vironkatu 3 B 28 

Vironkatu 3 B 28 

Valtakäyrii 19-21 

Tölögatan 7 A 9 

Tölögatan 7 A 9 

Kristianinkatu 14 A 2 

Käpylän tie 33 

Pormestarinrinne 4 F 43 

Kupari vasaran!. 16 As 173 

Lantmannaviigen 6 D 14 

Aroviigen 2 

Aroviigcn 2 

K:lironkatu 16 

Kaivokatu 6 A 6 

81 Avenue Quillaunc 

81 Avenue Quillaunc 

Kasarminkatu 16 A 

Vaupaudenkatu 4 B 15 

Tontunmäcntie 33 A 

Ulappasaarentie 4 C 63 

Slottsgatan 9 B 64 

Tallgatan 13 2tr 

Merikulmantie 51 

Tavastinkatu 14 

Kuparivasarant. 16 As 173 

Ocsico Oy 

Meritull inkatu 26 F 6 

Viideslinja 14 B 60 

Pursimichenkatu 22 B 36 

Mannerheiminkatu 18 U 

Wallhcckenwcg 34 A D 

Jungfrustigcn 2 b A 13 

P os tin ro P ostipaik ka 

00160 

00140 

00140 

00140 

00130 

00150 

10470 

00200 

00200 

00 150 

00200 

02380 

00 160 

02200 

00 140 

00950 

2 11 00 

00200 

00180 

00100 

00100 

00170 

00170 

00170 

11100 

00100 

00100 

00170 

00600 

00160 

10470 

00760 

00140 

00140 

00560 

2 11 00 

l - 165 1 

l-1 65 1 

00140 

15 110 

02200 

00980 

20110 

17269 

20250 

21100 

10470 

10470 

00 170 

00530 

00 140 

21 100 

48366 

00 140 

Helsinki 

Helsinki 

Helsinki 

Helsinki 

Helsinki 

Helsinki 

Fiskar~ 

lle ls inki 

llelsinki 

llc ls inki 

llc ls inki 

Es poo 

Helsinki 

Espoo 

~h: l s inki 

Helsinki 

N;wntali 

llelsinki 

llclsinki 

llelsinki 

llelsinki 

Helsinki 

Helsinki 

Helsinki 

Riihimäki 

Hebinki 

Hebinki 

Helsinki 

Helsinki 

Helsinki 

Fiskars 

llel~ inki 

llels inki 

Hels inki 

llcls inki 

Na;mta li 

Luxembourg 

Luxembourg 

Helsinki 

Lahti 

Espoo 

Helsinki 

Åbo 

Sundbyberg 

Turku 

Naantali 

Fiskars 

Fiskars 

Helsinki 

Helsinki 

Helsinki 

Naantali 

Lacr' G~rrnnny 

Helsinki 
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09-629 516 

09-608 511 

09-622 5181 

09-612 3619 

050-5()3 62 43 

09-692 4030 

0400-435 195 

09-624 464 

09-663 425 

09-888 4441 

09-622 1722 

09-455 4982 

09-630 435 

09-327 093 

02-435 5 120 

09-692 4030 

09-693 1944 

09-454 4415 

09-694 1542 

09-171 992 

09- 135 2751 

09-135 2751 

019-720 410 

09-454 4452 

09-454 4452 

09-796 005 

09-63 7 013 

050-5 70 0724 

050-565 8877 

09-625 442 

09-792 131 

02-435 3195 

ks Rajata 

ks Rajala 

09-630 546 

03 -782 2994 

0400-412 1 00 

050-554 0759 

02-251 55 55 

46-8-629 8741 

02-239 1662 

02-435 0350 

050-526 4081 

019-237 070 

09-278 3251 

753 053 1 

050-322 23() 1 

02-629 874 1 

09-631 ll!O 
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S uku nimi Efu nirni Osoite Paikkakunta Vene Email P u h 
Aho Ti itus BOREE II tiitus.aho@lmf.cricsson.se 09-2994048 
Ahvonen Anss i Sl LENP. 111 anss i .ah voncn@cryogcn.com 040-58 15660 
Aj anko Jussi BORF.E II jussi .ajanko@espandia. fi 040-560 9490 
Aliklaavu Antt i EMZIA antti.aliklaavu@iki. fi 050-5729716 
Andersson Mats MARI ANA mats.andersson@blomsterf-h fnrs . fi 09-4S5050 
Arola Ri ku IRMA riku.arola@fi flo. ma i l.abb.com 050-3323 127 
Barck Pekka OFF COURSE pckka.barck({.ljpp.kolumbus. Ii 050-5 116333 
Berg Niclas ST KITTS IJ 0400-506726 
Bliissar Jolle ALIRABA lJ jolle@dclicard. li 050-5555650 
Bäckström Magnus TOY magnus.backs trom@kmylh.masa-yards. fi 09- 1942535 
Böckelman Leif ANTINF.A le i f. bockelman@trevise. l"i 040-545 0317 
IJahlberg Peter ANTIN RA peter.d;th lbcrg@.sampo.com 
IJahl in Håkan KLARA STJÄRNA/ST KITTS 09-5053375 
Ekengren Tea MAY BE IV haellebo@eke.fi 
Eklund llenri MARIANNE henri .ekluncl@samlink. fi 040-56204 17 
Eskola llannu SILENE 111 bannu.eskola@pp 1. inc t. Ii 0400-698234 
Frilander llany ELINORE fri Ia n der@ko lumbus. fi 09-8779033 
Haapala Kari LYN kari. haapala@tecnorncn. fi 040-5066495 
Haarni l uukka SILENE 111 tuukka.haa rn i@helsinki. fi 040-548 5 528 
Hakala Ari LYN ari.e.habla@sonera. fi 040-5393434 
Hakonen Markku MAY RE VI rna rkku.hakonen@pp. inet. fi 050-58 l 065 8 
Hakur i Jyri FANDANGO jyri.hakuri@bitv i IIe. Ii 050-5257563 
Halonen Jarmo TOY janno. haloncn@tnt. fi 040-560 1430 
Ilamunen Jaakko 
lleickel Carl-Arthur MAJ-US anlt i .kainulainen@! 111 r.e ricsson.se 0500-!!76684 
Helin Kyöst i RENATA 09-80 19228 
Hirvi Mikko ELlNORE mi k ko. hi rvi@kolumbus. fi 040-53396 1 1 
Hopponen Juha 050-192 1 
Hänninen Juha 09-368240 
Iivonen Veli -Matt i FANDANGO vei i -malli. i ivonen@slmv.rvl.ma ilnet. fi 040-5550598 
Ingman Kari BOREE II kari.ingman@capgem ini .fi 0400-440435 
Inkinen Ari-Matti 
Johansson Jari KLARA STJÄRNA jari .johansson@primalco. fi 040-53 1 2383 
Jän \l i Jussi jussi.jantti@vtt .fi 09-4 565225 
Jiirv i Jari TOY jari .jarvi@hecha.fi 040- 52 13122 
Kaarlo Antt i ELINORE andekaar@hotmail.com 09- 77 33 797 
Kaarlo Pasi ELINORE pasi.kaa rto@d lc.fi 040-5332537 
Kairamo Ante ro MARIANA antcro.ka iramo@pp.inct. fi 041-51 09938 
Kairamo Eero MARIANA ekairamo@cc.hut. fi 040- 540 1973 
Kairamo Jaakko MA RIANA jaakko.kairamo@soncra.com 040- 548 1545 
Kaksonen Asser KLARA STJÄRNA asser. twi n@megabaud. fi 05 0-553 193 4 
Ka lervo Esa esa.kalcrvo@bal ticcru ising. i ne\. II ()40-546 1569 
Karlsson Kristian NIXFLU II kr is tian.karlsson@mctla. fi 0400- 19 19SS 
Karumaa Aki OFF COURSE ak i .karumaa@pp. inc l. fi 0400-705 779 
Karumaa Björn OFF COURSE 09-2969502 
Karumaa Erkki OFF COURSE erkki. karumaa@kolumbus. fi 0400-44 1 160 
Karumaa Kaj OFF COURSE kaj.karumaa@fifl o.mail .abb.com 050-3328 183 
Kataja T imo LYN timo kataja@eke. fi 040-500007R 
Kesk inen T im o KERTT U tkeskine@iuakk. fi 040-5439980 
Kicnancn Kimmo SIR JAN kimmo.kienanen@;tpu.fi 0500-4 16309 
Kihlman Rahbc MARIANA rabbe.kih lman@fortum.com 050-452444 1 
Kiho Jan MAY BE VI jkiho@mmm.com 050-5293295 
Kilpi Eero FANDANGO kilpi@worldnct.att.nct 
Kilpi Esko FANDANGO kilpi@ki lpi.fi 0400-501800 
Kirjanen Heikki 09-70174 18 
Koiranen Pertt i SIR lAN perii i. ko i rancn@suomcnl i nna. fi 09-668320 
Kolj onen T imo FRIDOLIN timo.koljonen@ forlum.com 050-4525473 
Korkman Kari RAILI kari.korkman@luovi. fi 040-548 3767 
Korkman Manu RAILI 06 -2 11952 
Koskela Tapani SILENE 111 tapani.koskela@fmi . fi 050-584 9054 
Kot ila inen Jyri FROM ISTA jyri. koti lainen@vauhtivi i va. fi 040-54621!0!! 
Krohn Hannu SIR JAN sixes@kolumbus.fi 09-874 6046 
Ku kkavuor i Kimmo RAILI 09 -88822 12 
Kuusinen Arto arto. kuus inen@ac.corn 0400-424777 
Kiirki hakko AN IT RA an tti.kark i@pp. inct. fi 040-5136913 
Kölhi Eija 019-524751 7 
Laurila T imo ALIBABA timo.laurila@dlc.fi 040-545 6473 
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Lclu incn Eero 
Lehtinen Tapio 
1 chtonen Kari 
Licwcndahl Birger 
l.icwcndahl Chri ~ tc r 

l.icwendahl lngvard 
Liljclund Pekka 
Linden Tom 
Linko Jukka 
Luukko Antti 
Malmström Kari 
Martl ila Juhani 
Molandcr Nappc 
Muno Leo 
MyllyW Ari 
Miiällä Pekka 
Nyberg Gu~tav 

Nystrflm Andy 
Ollila Juhani 
Paananen Juha 
Pakarinen Ismo 
Patrikainen Ismo 
Peltonen Juha 
Periinen Kenneth 
Pettersson 13engt-F.rik 
Piha Petteri 
Pihkala Sami 
l' ikkaraincn Pia 
Puumalaincn Timo 
Rauhala Mika 
Rautapiiu Jorma 
Reenpää Leo 
Renlund Mikael 
Renlund Robct't 
Räisänen Kimmo 
Räme Kri~tia n 

Räsänen Antti 
Saarel<t Mikko 
Sahlstedt Erik 
Saksi Roni 
Salo Matti 
SaJova~1 rn Markku 
Sandberg Johan 
Sandman Patrik 
Si imes Ilari 
Siltala Jyrki 
Sjödin Folke 
Sokura llannu 
Solla Jaakob 
Stirkkincn Panu 
Stuns Karl -llcnrik 
Tamcla Esko 
Tcnstriim Henrik 
l'enst riim Peter 
Thuncberg Harry 

Toivanen Osmo 
Tuhkuri Jukka 
Ulfs tedt Peter 
Valtonen Ossi 
Vartiainen Joum 
Vihersaan Raimo 
Wikherg Ensio 
Viiisiinen Kari 
Ahen! Arnc 
Åkerfelt Kaj 
Osterbcrg L.::nnart 

!',5 mR 

S ukunimi ltunimi 
Ahlskog Jan 
Uorenius Tom 
Da hlman llcnrik 
F. nrnrontlt Georg 
Ehrnrooth Jorma 
Gull ichsen Jnh;m 
l lalmc Juha 

62 

TOY 
MAY BE IV 
FANOANGO 
JOLANDA 111 
JOL/\NDA 11 1 
JOLANDA 111 

i\N.IA 
MAY BF. IV 
BORF.F. II 
ARNF.TA 

ALIBAI3A II 

SII .RNE lll 
BOREE II 
ANTINEA 
ST KITTS 
S!LUNE 111 
IRMA 
FA DANGO 
UN ISEX 
MAJ -LIS 
ALIBABA II. TOY 
11\GF.GERIJ 
RAII.I 
BOR EE ll 
MARIANNE 

UOREE II 
ANTINEA 
ANTINEA 
MAY BE VI 
ALIBABA II 
SIR IAN 

ST KlTTS 
LY N 
RAILI 

RAILI 
LYN 
SKADE 

ALIBABA ll 
FRIDOLIN 
KLARA STJÄRNA 
ja ST KITTS 

MAY BE IV 

JOY 

ELINORE 
ELINORF. 
MAY BF. VI 
BORGII.A 
KLARA STJÄRNA 

Os oill' Pnstitli'O Paikkakunta 
Vuorimieb.:nkatu 7 U 00140 llclsinki 
Lilliingsvägen 22 100 tvl~rich ;.t nH1 

Granlw lrn 22 100 Marichamn 
Hcikcls\ägo:n 6 B 02700 Clwnkulla 
Päi\'1innnankatu 7 A 27 00250 1 l.:lsinki 

J 1460 lli rsjärvi, Somero 
-l R•) 30 Tiut incn 
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ccrn.leht incn({l.! wa vcs.inct. fi 
tapio.leht inen~. ekc. li 
kapulehtoncn(tt•hot ma i l.com 

1 ic wc nclah 1 c(tt'a Ia nd i abo 1 agen.com 

pekka.li ljclund@,pcrl'u.fi 
tom. l indcn(w l11s. mi l.sc 

anll i.luuk kofii aatstuluukko.li 
kari.ma lm~trom (f!,cspoo . fi 
jupuwrtt i la([tJko lurnhus. fi 
stcn.crik.molander({t gemcon.com 
leo.murto(a kolumbus. fi 
tmy llyla(li.hit. fi 
pck ka.maalta(~· npy. fi 
gustav@,mcgahaud. Ii 
t~ntlreas.nystrom@lxg.cnm 

j uhani .ol i i la(it-occuphcalth. fi 
jpa(li telial'i .nct 
ismo.pakarincn@ tapiula.fi 

ann i . kainula i ncn~ lm f.criesson.sc 

pct tcri. piho({t •. pp. i nct. fi 
sam i .pihka la(a'suunto. fi 
pia.pikkaraincn@,sydvast.li 

jorma.rautapaa(li mmm.fi 
lrccnpaa<?,t /Card.pp.li 
alcx@jdlc. li 
robcrt.rcn lund@uni lcvc r. com 
kinuno.rai~anen@ sasvcndsen.cum 
kristian.ramc(li,ky.hkkk . fi 
nn!l i .rasancn(iilkuk ui i. i nct. fi 
m i kko.saa rc Ia@ nedccon. fi 
erik .sahlstcdt&'! novogroup.com 
proc;nn@kolumbus.fi 
maiti .sa lo(amapa. fi 

johan .sandbcrg@hecha. II 
pntrick.sandman@levanto. li 
i 1 n ri. si i mcs(il:cmea. powe rware. com 
jyrki.siltala(a metra.fi 

Ieea .sokura<?,tJkolumbus. fi 
konkret@ >Ci. fi 
panu.stirkkincn@,fitra .mail.abb.com 

tenstrom.oy@ kolumbus.fi 
pctcr.tenstrom@ncptunmarilimc.com 

harry. lhuncbcrg@emsalo-boat. i llCt. J'j 

ossi. valtom:n(ttlutu. fi 
jouni_ \'artiainen@ artic.net 

kari . vaisancn(tt maalarimestaricn.fi 
aarne.abcrg(a alfalaval.com 
kaj.akc rfclt ({t·cgct. ll 
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040-5039 555 
0400-49567!1 
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04 00-4 09 3 99 
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09-4 79504 
0500-705815 
0500-942504 
0400-4 11 250 
040-51 43858 
09-lW30309 
050-3572 792 
0500-405 112 
040-5036420 
0500-851 585 
050-53 32753 
041-5004 765 
040-5337638 
09-57 1995 
0400-81 12 72 
040-5000555 
018- 16204 
050-5977230 
09-6822828 
02-2337808 
09-3 181 6 1 
09-668 11 4 

0400-814!!21 
0400-744474 
09-22 18 180 
0400-405513 

040-5 12 1108 
0400-30687 1 
050-5002895 
09-676643 
050-5540 759 
0400-90 1 566 
0400-544158 
0400-707668 
09-l'\5 52856 
040-550 149 5 
09-689203 
990468 -269 157 
09-5763 126 
040-5119975 
09-6949217 
02-889622 
09-669909 
040-5412012 

040-520 3189 
09-780186 
09-463639 
03-6001 12 
050-5955542 
040-528 1288 
02-24 139 
09- 1355394 
050-300 2525 
09-67 1794 
0 18-17171 
0 19-241 3454 

Puh . 
09-622-1227 
050-3 135209 
OIR- 13552 

050-555802-1 
02-748 3555 
05 -603014 



llavusela 
II ilkos 
Hilkos 
Hyvönen 
Jaatinen 
Jansson 
Johansson 
Jousi 
Kaukko 
Kienancn 
Kicnancn 
Koivisto 
Koski 
Kotiranta 
Kotiranta 
Lindblom 
Lindst röm 
Lundberg 
Luoma 
Marc 
Marc 
Markku Ia 
Martti la 
Mattson 

Mika 
Minna 
Tn rn 
.Juha 
Jarl 
Brage 
llcnrik 
! leikki 
l\ 1 so 
Anssi 
Kimmo 
! leikki 
llarri 
l'ia 
Toni 
Leena 
Sampo 
Henrik 
Eero 
Matti 
Mikko 
ll arri 
.Jaani 
Robert 

Muoniovaara Matias 
Muoniovaar;~ Matti 
Muoniovaa r;~ Uula 
Nemes .Joel 
Nyberg 
Piekii ioen 
Rechardt 
Rechardt 
Rouhiaincn 
Ruokonen 
Ruokonen 
Savolainen 
Siltala 
Stackclherg 
Still 

Mart ti 
Pekka 
Esko 
Lm1ri 
Maui 
Marc 
l'asi 
.J nrnl<J 
Kari 
Peter 
L:.iwind 

Tallberg Peter 
Tallberg Thomas 
Virta Kenneth 
Wickström Petri 
Oy 1 nvesta Ab 
Vator Oy 
EPPA-finland Oy 
lns.tsto G&A 

lntSm 

E t u nimi 
Mikael 
Anssi 
Reima 
Lena 
l.!roll 
Rolf 

Lintukallionrinne 3 D 
Suncbbcrginraini 95 
Sundsb.:rgin raitti 95 
Katariinantie 7 
Kaironkatu 12 
Öhbcrgsviigcn 18 
Sjuryggsvägcn 1 
Kaistiscntie 16 
Suomenlinna C 55 
Sotk;1 tie 1 B 10 
Sotk;1 tic 1 B 10 

0 1620 
02430 
0243 0 
90HOO 
00560 
22100 
22100 
2076() 
00190 
00200 
00200 

Salpausseläntt 12-16 L 0071 0 
1 h1rjuvuta 18 A 22 02 1 00 
Urheilutie R F a 4 02 700 
Urheilutie 8 F <J 4 02 700 
Suomensuontie 9 C 28 0087 0 
Suomenlinna B 42 C 12 00 190 
KroJ...viksgriind 3 22100 
Viidenrajantie 1 00630 
Ka;arminkant 26 C 43 00130 
Joukolantie 1 B 18 006 1 0 
ltiimcrcnkatu 2 A 12 00 1 XO 
Kuusi tie 15 B 63 00270 
Puistokat1J9A 00 140 
Pormestarinrinne 4 1· 00 160 
Pormestarinrinne 4 1· ()0 160 
Pormestarinrinne 4 F (JO 160 
Mlicnr innc 20 11 02 160 
Vii hiin ii tynt ie 19 13 005 70 
Yl iskyliint ie 203 25520 
Laiva~lllkatu 8-10 C 31 00 1 60 
Luotsikatu 10 C 00 160 
Lahrwtiu 10 A 1 1 02170 
Suon11.:nsuontic 9 C 2R 00870 
Itämerenkatu 18 A 14 00180 
Ström 102 10 
Suumeniinna B 28 00 190 
Kalliolinnantie 16 C 00 140 
Viistermalmsgatan 2 6R620 
Svcnnasv[igun 3 02 7RO 
En;isvilgcn 16 A 00200 

Vuoksentie 21 
Bulevardi 7 A 
Puuskarinne 8 

O so ite 

55120 
00120 
00!!50 

Kirstinmäki I I A21 
Pitkänsi llanranta 5 A 13 
WU Sä rk i n i em~nt i c 7 B 
Gullö Gård 

S u kuni m i 
Ahrenbcrg 
l\ h vonen 
Alander 
Aschan 
Auer 
Bjiirkroth 
Boxberg 
Ericsson 
Ericsson 
Ericsson 
Förnäs 
Granberg 
Gyllcnbögcl 
llaila 
l l eL~:e n 

llöckert 
Korkeaoja 
Krohn 
Kuusisto 
Kuusisto 
Leino 
Leskinen 
l.indbcrg 

Katja 
Christoffer II 
Mart in 

Laivurinkatu 43 A 13 
Kalevagatan 42 A 19 
Jääkiirinkatu 3 1) 36 
Främlingsgatan 1 B 
r: riimlingsgatan 1 l\ 7 
Viistcrlånggatan 76 2 tr. 
Ollasviigen 12 
Nordviistpassagcn 1 7 A 
Lilla Robertsgatan 8 B 14 
Kaplceninkatu 3 C 29 

1 indgrcn 
Luoma 

Tagu 
Riggert 
Carl-Olof 
Gustav 
Jussi 
Jan 
l lans 
Minna 
Klaus 
Jari 
Kari 
Pirkka 
.Jussi 
Pontus 
Tom 
K;1ri 

1 lögbcrgsgat:m 71 

Tööliinkatu JO b A 
Mannerheimintie 67 1\ 
Uokarhetaregatan 4 A 2 
Kirkkokatu 5 B 3 7 
Uudenpellonkatu 1 h7 
ltiimcrcnkatLJ 16 ]) 7 1 
Miintymäenaukio IJ 
Ankarvägcn 5 A 8 
1 iirkgränd 5 J\ 

Vantaa Lotten 
Masa Ia 
Mas<ila 
Oulu 
Helsinki 
Marichamn 
Marichamn 
Piispanri,ti 
Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
Espoo 
Kauniainen 
K<1LJn iaincn 
llclsink i 
llclsi 1 1~ i 

Marichamn 
Helsinki 
Hebinki 
Helsinki 
Hdsink i 
Helsink i 
Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
Espoo 
llelsinki 
Pemiö a, 
llclsinki 
Jlclsinki 
l.!spoo 
Helsinki 
llc lsinki 
lnkoo 
Helsinki 
Helsinki 
Jakobswd 
Esbo 
Helsingfors 
Parainl! ll 
Imatra 
Helsinki 
Helsinki 

PostiiH O P aik ka kunt a 
02760 Espoo 
005 30 llclsinki 
002 1 0 llclsinki 
1 0600 Ekeniis 
00 1 50 llelsinki 
00180 llelsingfors 
00 150 llclsinki 
00 140 Helsingfors 
00 140 llelsingfors 
1 1 129 Stockholm 
02940 E~bo 

00200 Helsingfors 
00130 Hclsingfo~> 
00 140 Helsinki 
1 1 !!54 
10 120 
00260 
00250 
00170 
01700 
20540 
00 180 
20K IO 
02320 
007!!0 

Stock holm 
Tiic ktcr 
llelsinki 
llclsinki 
llclsingfors 
llclsinki 
rurku 
llclsinki 
Turku 
Esbo 
llclsingfors 
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Vene 
Ann 

CaRo 6 
CaRo 6 
Hil kka 
Wasa II 
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Vis-5-Vi ~ 

Rcmi 
Remi 
Linnca 

Caro 4 
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Flamunco 

Chajc 3 
Chajc 3 
Chajc 3 
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Zorina 
Zorina 

13enita 
Oenita 
Goddam 
Vis-å-Vis 
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f'ikapuikko 
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Why Nol 
cx Magdalen 
Going 
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Liss Gun 111 
cx Liii-UIIa 
l:iys tra 
Signe 
cx. Why Not 
cxRödc Orm 
Going 
Vilcm 
Albertina 
Ccst Ia vie 
lnga-Lill 
Why :-lot 
Lina 
Why Not 
Caroi<J 
cx Why Nol 

P:ros 
Lina 
L1na 

E-mail 

09-Kn 1044 

09 -4 1 104090 
08-5 1 06X2 
09-797212 
018-12757 

02-42 1 123 
09-66!ll 1 !l 
050-5945367 
0500-416309 

09-455740-1 
09-5127030 
09-5127030 
09-69X 13 19 

050-313 -1250 
09-7546878 
09-65RI\ 14 
09-795(\% 
09-685 14 18 

09-607829 
09-637013 
09-63 7013 
09-63 70 13 
09-422790 
09-62 1 1 1 10 
02-355!!07 
09-622 72720 
09-6212326 
09-4522-138 
09-69X 1319 

050-5665!!06 

06-723194-1 
09-!! 134545 

0400-93!19 16 
05-6!!1!22 

09-691!30 1 1 

anss i .ahvonen(IIJ,hc lsinki. fi 

martin.cricsson@helsinki. fi 

gustav.gy1Jaw(t1 ibm.nct 

minna.korkcaoja(tl pvo.fi 
klaus.krohn(al..olumhus.li 

kari.kuusisto(amerita.mailnct.fi 
pirkka. lcino(t/1 11111. ri 

tom.lindgrcn(tl kasanen.fi 
kaluo(a '' md:tta.com 
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Löfstriim 
M:llmström 
Mannila 
Malli Ia 
Ma ttson 
Mcllin 
Mcllin 
Mcrilii 
Vlustclin 
Yliikinen 
Nordfors 
Nordgren 
Nordlund 
Nordlund 
Nurmio 
Oksanen 
Olin 
Ojanperä 
Peltonen 
Rautapää 
Rcinckc 
Rcincke 
Rcincke 
RompJHtinen 
Roscndal 
Ryti 
Räsiinen 
Röberg 
Sallistein 
Sall inen 
Salokangas 
Salokangas 
Saxberg 
Schauman 
Sthvoin 
Simberg 
Simclius 
Sis tonen 
Stcen 
Stccn 
Svarts tröm 
Tii likka 
Tiira 
Tuhkanen 
Vanamo 
Wahlbäck 
Wiiala 
Wilcnius 
Wo lff 
Worsöc 
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Jamirna Kaptensgat:tn 20-22 H 74 00140 llclsingfors Why 1\ot jamima.lofstrom@ nib.li 

Olof lspois Ringv1ig 1 b. 2 20KKO Åbo lJwnn olof.malmström(il raisiogroup.com 

Ulla Laivalahdenkanri 2 1 B 16 OOKIO llelsinki Röde Orm umannila((l yahoo.corn 

Reijo Laivapojankatu 3 D 66 OOIXO l lcls inki Birgi tta 

llcnri k Engel pl<ttscn 2 1 /\ 00 150 l le ls ingfors Going 

An ita Relandcsrplatscn 4 C 00 570 l lc ls ingfors J.:ys lra 

Lars Relandersplmscn 4 C 26 00570 l lc ls ingfors J.:ys tra 

Outi Luotsik;ttu II /\!! 00 160 Hels inki RödcOnn 

Göran-Fredrik Slottsgatan 37 20100 Åbo 
Reijo llullusvägcn 3 A 1 02430 \1asnby Linu remak1il•wmdata.com 

Terttu Kirkkotie 10 20540 Turku Rose-Marie 

Anders Porthansgatan 6 A 14 20500 Åho Magdakn 

Ivar Bryggcrig<ttan 15 10600 Ekcniis Bl:i tunga 
Max Univcrs ih:tsg. 24 B 39 20100 Aho 131il tunga 
Juh;L Murlomiicntic 5 /\ 2 33470 Ylöj (irvi ex Marina 
Petteri Lähdetie 14 2 1570 Sauvo Carola 
Johan Gennarbygard 10520 l:;kenäs Blatunga 

Esko llakarnebiintie 16 21500 Piikkiö Marianne 

Heikki Portimopolku -1 B 29 001!00 llelsinki Våglck hcikki.pellonen(ii helsinki.li 

Jorma lliidenkiubantic 3 D 03400 llelsinki 
Carolus Topcliusg. 23 B 00250 lle lsingfors Li II -Ulla 

J la rrie t Nåtstigcu 10 /\ 5 00330 llc ls ingfors cx Ccst ht vie 

IJouglas Nåts tigcn 10 /\ 5 00330 llc l s ing for~ cx Ccst Ia vie 

Leena Jääkärinkatu 6 A 00 150 l lc ls inki Flarhro Ieena. romppai nen(ihdeloi l h:. f"i 
Ola Zorina 
Salmi llyljctie X 02260 F.spno 
llcikki Runergcrginkatu 42 A 00100 llcbinki Vaglck 
Stig Rautkärrsgatan 8 20740 Åbo Linda 
Sakari Linnakatu 55 G 24 1 20100 Turku You -Too 
Ville Rist im:iettlic II 36270 Kangasala A loha vi llc.sa ll inen@nokia .com 

Ka ti Tontunmiient ie 25 E 02200 l.ispoo Liss-Ciuu 111 
Wi~a Tontunmiicntic 25 E 02200 Espoo Liss-Ciun 111 wisa.sa l okangas~ldi n t lllltnt la. li 

Totn Ojakuj<t 1 (.' 7 33100 Tampere Ghi ta 
Giiran Norrsviingen 2 1 B 00200 Helsingfors Ey~tra 

La:.:.c Jäiikärinkatu 6/\ 00150 llelsinki Barhm sihvoin(ti•dlc.fi 

Kai Westendviigen 411-50 B 02160 Esbo Ghita 
Mikael Fölisövägen 1 00250 llcbingfors cx. Ccst Ia vie 
1\lbrkku Keijuka iscnpolku II f) 44 001120 Hels inki Birg illa 

Sanna Jasmiinintic 1 /\ 13210 1-läm.::cn l inna Inga- Lill 
Pe tte ri Jasmiinintic 1 A 13210 lliimeen linna Inga - Lill 
Robert Ehrensviirdsviigcn 30 A 9 00 150 llc lsingfors Eyst ra 
l'ulti Laiva lahlknkttari 21 B 16 00810 llclsinki Röd~ Orm putti.t iil ikka@pp. i nct. fi 

Eeva 1 Juha Svartholmcn 02360 cspoo Vifcm 
Esa Kunikaankatu 56 26100 Raumo Marina 
Iiro Ra itamaantie 12 D 27 00420 llclsinki 
Svantc Runsala 26 20100 Åbo Magdalen 
Christ ian Koukkunicmenkj. 1 as .IS 02230 Espoo Uhita Christian. 'vV i iala@kolumbus. Ii 

To n1 Ka lervonkat u 12 c 7 006 10 l lc ls ingfors cx Why Not 
Krist ian Kuunsiide 6 lJ 70 022 10 Espoo Cl ltita 

John Gäddviigcn 2 D 02170 Esbo ~:xRödc Orm john. worsoc@metroauto. li 

MAAN SUURIN JALOPUUTALO 
Eri jalopuulaadut sahatavarana, viiluina, 

valmiina levyinä tai valmiina komponentteina 

PI.RikesfaiS 
-SE ON JÄMPTI-

MAGAZINE 

Jalopuuosasto 
Teerikukontie 3 
Helsinki-Malmi 
Puh. 0204 1650 50 
Fax 0204 650 89 
www.puukeskus.fi 



Luokkaliitot- Class Associations 
Suomen 8mR-Iiitto ry 

Finlands 8mR-förbund r f 
Chainnan: Robbic Lindberg te! + 35g-9-59191 
Vice President: Tuomas Ruokolainen +358-3-782 2994, 
+358-3-782 8244 
Secretary: Christoffer Wallgrentel + 358-9-631 883, 
+358-400-527225 
www.yuscu.fi/eights 

Suomen 6mR-Iiitto ry 
Finlands 6mR-förbund rf 

Address: c/o Timo Kataja, Ryytimaantic 1 C 8, FTN-0 1630 
VANTAA 
Chairman & cashier: Timo Kataja + 358-40-5000078, e-mail 
timo.kataja@cke.fi 
Board members: John Blässartel: +358-50-555 5650, Leif 
Böckclman tcl: + 358-40-545 0317, Tapani Koskela tel: + 358-50-
584 9054, Jaakko Kärki tel: +358-40-5136913, Juha Paananen tel: 
+358-41-5004765 
Chicfmeasurer: Antero Kairamo tel: + 358-41-5109938 
E-mail: fin.6mr@pp.inet.ti 
Intemet: www.6mr.fi 
Bank: Merita217918-6479 
Foundation: Meri ta 102030-104537 
Association register no: 157089 

Suomen 5.5m yhdistys ry 
Finlands 5.5m förening rf 

Address: c/o Matti Muoniovaara, Pormestarinrinne 4 F 43, 
FIN-00160Helsinki, fax +358-9-658910, 
E-mai 1 matti .muon iovaara@pp. i net.fi 
Chairman: Matti Muoniovaara te!: + 358-9-637 013, 
+ 358-9-622 2490 
Vice President: Johan Gullichsen, +35g-2-748 3555 
Secrctary: Henrik Lundberg,+ 358-18 39 228 
Board member: Jonna Savolainen tel: + 358-221 1675 
Cashicr: Jonna Ehnu·ooth tel: +358-9 241 2806 
Bank: Meri ta 200 11 8-83985 

Suomen kansainvälinen Sm liitto ry 
Int 5m förbundet i Finland rf 

Chainnan: Janlima Löfström te!: +358-40-581 7208 
Secretary: Mikael Ahrenberg tel: + 358-9-859 3097, 
+358-500-795 665 
Board mcmbcrs: Putti Tiilikka tel: + 358-40-7051413, Pirkka Leino 
tel.+ 358-40-537 0240, .Ta1i Kuusisto, +358-40-726 9489 
Cashier: Lasse Sihvoin + 358-400-600 349 
www.int5m.fi 
www.saunalahti.fi/--sihvoin/int5m/ 

INTERNATIONAL8 METRE CLASSASSOCIATJON 
Secretary: John Lammetts van Bucrcn 
Addrcss: Gasthuisstraat 4, 4161 CC Heukelum, 
NETHERLANDS 
Tel: + 31 345 619 788 Fax: + 3 1 345 616 905 
E-mail: eightmctrc@ixs.nl 
www.dart.de/Yachts 

INTERNATIONAL 6 M ETRE CLASS ASSOCIATION 
Secretary: Christer Salen 
Address: Arti 11erigatan 46, S- 114 45 Stockholm, SWEDEN 
Tel: + 46 8 6621067 Fax:+ 46 8 6621069 
E-mail: info@six.metre.se 
www.svenskproduktkonsu lt.se/sixmetres 

INTERNATIONALS.S CLASSASSOCIATION 
President: Thomas Sprecher 
Jnformations Officer: Ambroise Johnson 
Address: Haumcsscrstrasse 22, CH-8038, Zurich, 
SWITZERLAND 
Tel: +41 1 3901470Fax: +4 1 1 390147 1 
E-mail: ambroise@hotmail.co 
www.5point5.org 

VENEMAALIT 
Edulliset hinnat! 

Puuveneisiin 
BRAVO 95,- 1 0,75 1. 

FABI 95,-/ 0,75 l. 

Lasikuituveneisiin antifoulingmaali 
T. CRUISING 91 mk 1 0,75 1. 
CAPTAIN TOP 91 mk 1 1,0 1. 

Katso muut hinnat netistä: 
www.teho.net/remox 

Remox Meritullinkatu 13 
puh. 1357047 
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REG~I'IAKALENTERI2000 

Aika Järjestäjä Kilpailu Luokat Alue Lähdöt Maksu 11m. ja huom! 

23-25.4. C.VS.M. & Y.C.l. Citla di Sta Margherita Ligure Trophy 5.5m Golfo de l Tigul lio 6 300000 lire 22.4. 

28.4-1.5. Y.C.l. 5.5 Metre European Championship 5.5m Porto Gcnova 6 600 chf 

19-21.5. FLENSBURG Flcnsburgcr Klassiker Festival 12-5.5m Flensburger Förde 1 JOOdem 

10-12.6. Y.C.St Tropez 6 Metre French Open Championship 6m Golfe de Ia St Tropez 4.kesä http:/ /sa i 1 ing.org/6metre/ 

13-19.6. Y.C.St Tropez 6 Metre European Championship 6m Golfe de Ia St Tropez 6 

9-1 7.6. Y.C. l. & A.l.VE. 8 Metre World Cup, Coppa d' lta1ia 8m Porto Santo Stcfano 6 

Sira Cup 8md'Epoca Porto Santo Stefano 6 

30.6.-2.7. M/HSS/HTPS Helsin ki Classic Regatta Classic Isosaari pohjoinen 4.kesä 300 

7-9.7. HSFiESS/HUS Hangon Rcgatta 8-5m Russarö itä 3 350 

10-11.7. HSF 8 & 5m Luokkamestaruus 8&5m Russarö itä 
, 
.) 

10- 11.7. HSF BiometCup 6m Russarö itä http://www.6mr. fi/ 

15-16.7. ASS 5m Regatta 5m Airisto 

22-27.7. R.Y.C. de ·'K'' Scandinavian Gold Cup 5.5m lJsselmecr 3.heinä 
1 

25-27.7. R.Y.C. dc "K" Open Dutch Championship 5.5m IJsselmeer 4.kesä 

29.7.-3.8. R.Y.C. de ·'K" 5.5 Metre World Championship 5.5111 I.Jsselmeer 7 800 chf 

25-29.8. KSSS Sandhamn Regatta, 6mR NM, Tnt. 5m Trophy 6&5m h ttp :/1 www. ksss. se/ 

12-13.8. 5.5m 5.5m Luokkamestaruus, Star Cup 5.5m, Star Kruunuv.selkä 6 300, 200 7.8. fax 09 658 9 10 

12- 13.8. sss 6mR Luokkamestaruus 6m Svartbäckinselkä 6 500 7.8. http://www.6mr.fi/ 

19.8. SuPS Viaporin Tuoppi Classic Suomenlinnan ympäri 1 170 15.8. OKO /\rkadia 

2-3.9. BS 12. Muste Classic Regatta 8-5m Kruunuv.se lkä 4 250 29.8. fax 09 503 9249 

9.9. HSK Henry Lloyd saaristokilpailu 8-5.5m Helsingin edusta 1 JOO 5.9. fax 692 4 168 

17-23.9. Y.C. du CAN:--JES Regates Royales Classic Golfe de Ia Napoule 6 1500 fra 1.7. 



Lauantaiaamun avaus. 

Per jantai täynnä uutisia, lauantaina enemmän lukuaikaa. Lauantailehdessä myös herkullinen O ma Talous -osio. 

U utisia ja analyysejä omaan talouteen liittyvis tä aiheista. Enemm:in aikaa, parempi aa miainen, tuo reempaa luett;waa. 

Talou ssanomat 3 kuukaudeksi, lauan tainumerot vain 95 m k ta i t iistaist a lauantaihin 195 mk. Vo it myös tilata ti- pe lehdet työpaika lle 

i \ lauantai lehden kotiin . Ti laukset numerosta 0800-98000, faksilla (09) 122 2957 tai nctissä: www.talo ussano mat.fi/rilau kscr/index.htm. 

TAlOUS · SANOMAT 
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