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Syytä huoleen 

Puuveneet ovat uhanalainen luonnonvara. Uusia puu
veneitä rakennetaan vähän, niistä suurin osa pieniä 
hyötykäyttöön. Onneksi puuveneen rakennustaito 

on tallella ja rekijäitäkin riittävästi . Alan työntekijöiden 
koulutuskin on hyvällä mallilla. 

Vanhat klassiset puuveneet pitäisi saada valtiovallan eri
tyissuojeluun. Harvalla on nykypäivänä taloudellisia mah
dollisuuksia tehdä täydellistä peruskunnostusta veneelle, 
samalla rahalla kun saa uudenkin veneen. Hatunnoston 
paikka kaikille niille klassikoille, jotka suurin uhrauksin 
on peruskunnostettu. 

Suomeen pitäisi saada pienvenerekisteri, joiden tietojen 
perusteella valtion pitäisi myöntää avustuksia ja halpa
korkoista lainaa katoavan kansanperinteen pelastamiseksi. 
Tietenkin ehdolla, että ko1jatun veneen ulkomaille myyn
ti johtaisi avustusten takaisinmaksuun. 

Rannoilla ja vajoissa on paljon veneitä, jotka vain odot
tavat uuttaa elämää. Toivottavasti mahdollisimman moni 
niistä jää jälkipolvillekin. 

Aihetta iloon 

V
uoden 1997 Magazine ilmestyy viidettä kertaa. 
Juhlan kunniaksi se on saanut neliväriasun. Leh
teähän julkaisevat metristen veneitten liitot luki

joittensa iloks i ilman taloudellista hyötyä. Kiitos lankeaa 
etupäässä talodell isi IIe tukijoi llemme eli ilmoittaj i lle, 
unohtamatta talkoohengellä toimivaa toimituskuntaa ja 
kirjoittajia sekä asiallemme myötämielistä kirjapainoa. 

Hyvää tulevaa pUijehduskautta, 
suotuisat tuulet ja paljon vettä kölin alle! 

Kimmo Kicnanen 

• 

Martin Ericsson, Hannu Krohn, Matti Muoniovaara, Ville Rajata, Lasse Sihvoin 
Etukannen kuva Hannu Bask, takal-..annen kuvat EP-Kamera Esko Putus 
Paino PSM-Print Oy 
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Teksti: Roni Saksi 
Kuvat: North 

Hydraulisen muotin päällä laminoitu purje edellyttää 
myös uusia työskentelymenetelmiä. Mies säkissä ei per
hostele, vaikka silta näyttääkin. San Diegossa tehdään 
purjeita tauotta, yötä päivää. 

Mikä ihmeen 3DL? 
Kalliista hinnasta huolimatta 3DL tekee tuloaan 
myös Suomeen. Laminoitu 3DL on kiistatta 
paneeleista neulottua purjetta parempi. 

E
ksoottiset materiaalit ja tieto
koneavusteinen suunnittelu 
mullistivat niin retki- kuin 

kilpaveneilyn. Tarkoituksenmukai
nen materiaalien käyttö nosti panee
leista neulotun putjeen suoritusky
vyn huimaksi. 

3DL-purjeet tuovat mukanaan 
myös valmistustekniikan keinot nos
taa pUJjeen suorituskykyä edelleen. 
Täysimittaisessa hydraulisessa muo
tissa paistettu plllje saa muotonsa 
yhdessä työvaiheessa. Yhdestä kap-
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paleesta tehty plllje on ennen kaik
kea huomattavasti tavallista kevyem
pi. Painonsäästö on perinteiseen pur
jeeseen verrattuna kolmasosan luok
kaa, joten eron huomaa heti, kun saa 
3DL-purjeen pussissa syliinsä. 

3DL on korjattavissa 
Saumaton plllje on myös tavallista 
lujempi. Paneloidun pmjeen perus
materiaali ja kuidut ovat epäjatku
via aina saumojen kohdalla. 3DL
pllljeen kalvojen väliin voimavekto-
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rien suuntaan asetetut kevlarkuitu
niput jatkuvat katkeamattomina Ii i
kistä liikkiin. 

Pllljeen vaurioalttius on sama ver
rattuna perinteiseen pUI:jeeseen. Pie
net reiät ko1jataan teippaamalla tai 
Iiimaamalla uutta sopivaa matriaalia. 
Myös isommat viiilot ovat Hihes har
mittomia, jos ne ovat kuitujen suun
taisia. Korjausmenetelmät ovat edel
leen samoja ja ainakin pu1jeen ar
voon nähden edullisia. Myös kor
jauksen tulokset ovat teknisesti hy-



3DL-tekniikalla valmistettu purje on myös noin 30% vastaavaa perin
teistä purjetta kevyempi. Suurin etu tulee tietysti siitä ettei purje pump
paa ja menetä tehoaan vastaaallokossa kevyehkössä tuulessa. 

seen ja huolcnpitoon tulee s iis aivan 
uutta puhtia. 

Kallis 3DL-purje on ison päätök
sen takana. Pmje pitää maksaa koko
naisuudessaan etukäteen ja North 
San Diegon toimitusaika voi ollapa
rikin kuukautta, vaikka kaikki muo
tit ovat kuumina kolmessa vuorossa 
ympäri vuorokauden. Kuitenkin, 
kun purje vihdoin viimein on mie
histön käsissä, on usko uuteen ja en
tistä kovempaan vauhtiin vankkuma
ton. Tuloksia syntyy joka tapaukses
sa, oli kyse sitten fysi ikasta tai hcn
kilökemiasta. 

vät ja jopa lähes huomaamattomat. 
Varsinaiset murheet alkavat, kun 

iso viilto tulee rasittaviin voimiin 
nähden kohtisuoraan eli katkaisee 
purjeen kuidut. Silloin 3DL-purjees
ta tulee kerta heitolla neulottu rätti. 
Korjausmenetelmät kun ovat tuttuja 
perinteisisUi purjcista. 

3DL myös 
polyesteripohjaisena 
Kaikissa luokissa eksoottiset purje
materiaalit eivät kuitenkaan ole sal
littuja. Uusimmat 3DL-sovellukset 
ovatkin tuoneet markkinoille polyes
tcripohjaisen purjeen, jossa kalvojen 
välissä ei siis ole käytetty aramidi
kuituja, kuten kevlaria. 

Kaiken teknisen herkuttelun taus
tal la kummittelee kuitenkin korkeat 
hankintakustannukset. Jos esimer
kiksi 6mR-Iuokan veneen ykkösge
noan hinta on esimerkiksi 9000 
markkaa, niin 3DL-kevlarina se 
maksaisi noin 16 000,- . Polyesteri 
tuo kuitenkin säästöjä ja sama pur:je 
mahaisi 3DL telo.niikal!a n. 13 000 
markkaa. 

41-jalkaisen aYomcriraaserin yk
kösgcnoa (T = 13,80 ja Lp = 6.30) 
maksaa K49-kcvlarista noin 17000 
markkaa. polyestcristä 3DL-teknii
kalla noin 20000 markkaa ja loppu
jen lopuksi kevlar-3DL noin 26000 

markkaa. Isopurjeen (P = 15,00 ja E 
= 5,60) hinta samaan veneeseen on 
kcvlarista perinteisillä menetelmillä 
reilut 29 tonnia 3DL-tekni ikalla va
jaat 37 tonnia. 

Syntyy tuloksia 
Laminoiclun 3DL-pwjeen edut pe
rinteiseen verrattuna ovat kiistatto
mat. Korkea hinta kasvattaa väkisin
kin kunnioitusta purjetta kohtaan. 
Kalliita rättejä ei todellakaan tee 
mieli kohdell a kaltoin. Trimmauk-

Laminoidun ja saumattoman 3DL-purjeen tehokas käyttöalue on totut
tua laajempi. Purjeen muoto säi lyy tuulen kasvaessa sillä venymät voi
daan hallita tavallista paremmin. Samalla purjeiden vaihdon tarve vähe
nee jos vene vain kantaa purjeensa. 
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BATAR 
Martin Ericsson 

Christoffer H. Ericsson är en 
av vårt lands främsta sjöhis
toriker. Professor J. S. Mor

rinson, Cambridge, världens troligen 
främsta kännare av antikens skcpp, 
har om Christoffer H. Ericsson sagt 
alt han är: "a practical scaman as 
well as a scholar". Det förstnämnda 
attributet hör helt visst ihop med 
Christoffcrs aldrig sinande intrcsse 
för båtar, för båtkonstruktion och för 
såväl långfärdsegling som bankapp
scgl ing. I detta artikel ger vi läsaren 
en liten inblick i Christoffers oli ka 
motorbåtar och yachter som har seg
lat genom hans Iiv. Tntresse för sjön 
väcktes hos Christoffer redan som 
pojke där han tillbringade somrarna 
på Liii-Svartö i Porkala. Det var fis
kare Söderling som med sin tjärade 
motorbåt, "fläckad av gHinsande 
tiskljäll och belamrad av vakarc och 
handsmidda ankare hängande över 
suden" lade grunden för dct som sc
nare blev CJu·istoffers allt överskug
gande intresse: "saltvatten, båtar
yachters linjer och egenskapcr", så 
som han själv skiver i sin bok Etap
per. Med roddbåt kunde Christoffer, 
med föräldrahemmet på Brändö som 
utgångspunkt. på pojkarsvis, topo
gralisktundersöka stenar och grund. 
En kanot möjliggjordc jakt på nya 
äventyr på längre bort belägna strän
der. Att segla lärde sig Christoffer 
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bl.a. med en lånad 12 fots jolle av 
den typ som andvändes vid olympis
ka spelen i Amsterdam år 1928 där 
finländaren Bertel Broman tog 
bronsmedalj. Av de fyra jollar som 
importerades tili Finland finns dett 
en beverad i Sjöhistoriska museet på 
Yrakholmcn utanför Skatudden. 

1 .. . 
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SOUTHERN CROSS 
1936-1940 
"Min första båt på riktigt var bland 
clet viktigastc som hänt en föräldra
lös tonåring" skriver Christoffer om 
kostern Southern Cross i sin hok 
Ilundvakt. Hon var en 5 tons spids
gatter med gaffelrigg, konstrucrad av 
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Daphne 
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Southern Cross 

Folke Sc llden i Göteborg och byggd 
i Kari haara. Da Christoffer köpte bå
ten var hon i mycket dåligt skick 
men henncs nya unga !-.keppare lärde 
sig snabbt att hantcra penslar, färger 
och andra behövliga verktyg för att 
återställa och renovera yachten. 

Inredningsdetaljer, däck och rigg 
ftirnyadcs. Hon fick en modern ber
rnudarigg men någon hjälprnotor 
blcv hon inte utrustad med. Med 
Southe rn Cross lärdc sig Christoffer 
kusterna från Helsingfors både mot 
ost som mot väst. llan lärde sig to-

pogralin och farlederna. Seglatserna 
med Southern Cross lade grunderna 
för ett livslångt maritimt engagc
mang. 

T-BÄ TEN 1942-1943 
Undcr krigsåren kom segling av na
turliga skäl på undantag. 1 slutskedct 
av kriget blev Christoffer kommen
derad tili flottans minsvepsflottilj. 
Tjänstgöringen här ökacle yuerligare 
hans kunskaper o m våra skärgårdar. 
Trots pågående krig köpte Christof
fer från Åbo Båtvarf e n sk. T -båt. 
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Det var en av Jarl Lindblom ritad 
6.6 tons skärgårdkryssare med en 
längd på 11.85 meter och en scgel 

area på 45 m2. Är 1937 hade Äbo 
Båt varf lagt upp en scrie på 10 båtar 
varav 4 styckcn kom att ligga i 
NJ K:s harnn som sk. "turistbåtar" 
varav ~iven båtcn fått s itt namn eller 
enligt som man idag säger charter
båt. Christoffer g illadc dock inte bå
tcn och bytte ut henne efter något år. 

DAPHNE 1943-1948 
Genom en bytesaffär med den kHnda 
Ekenäs seglaren, Uno Tennberg, 
övergick den motori serade ketchen 
Daphne år 1943 i Christoffers ägo. 
Hon var byggd 1935 på Äbo Båtvarf, 
då för dr.Oscar Mustelin, under 20-
talet skeppare på den lcgendari !-.ka 
Sjöfröken vars 1ångntrder skildras 
på hexameter. Daphnc var konstrue
rad av Jarl Lindblom. Hon hadc ett 
dcplacement på 6.1 ton och en löa. 
på 10.3 meter. Hon byggdes som 
skonare men o mriggades senarc tili 

kctch med 44 m2 segelarea. 
U ndcr de sista krigsåren tjänade 

Daphne som "förbindelsefartyg" un
dcr Ericsson tjänst som upplysnings
otlicer vid flottan. Är 1946 befodra
des Chritoffer tili kaptenlöjtnant. 

Tillsammans med Benedict Zillia
cus och LorcnL von Numcrs var det 
mcningen att år 1947 segla tili Kana
rieöarna, men vad man i ungdomlig 
övennod intc räknat med varalla de 
svårigheter man sku lle möta i ett 
Europa som nyss slutit fred. Man 
kom fram tili Skagerack me n där tog 
resan bcklag li gtvis s1ut. Är 1948 
övettogs Daphne av Göran Schildt 
som genom sina reseskildringar 
!>kulJe göra hennes namn legenda
risk. Det kanske är onödigt att tilläg
ga att Daphne har efter ett ägarbyte 
och ett havcri återvänt ti II Finland, 
och skall nu restaureras tili ett mu
scifartyg. 1 detta projekt har Chris
toffer även blivit inkall ad, eftcrsom 
det inte 11nns tillg~ingliga ritningar 
på ketchen är det Toffy som "från 
minnet ta fram ritningar" hur Daph
ne egentligen har sett ut innombords, 
salong och maskinrum med motor 
o.dyl. 
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Tradewind 

TIARE 1947-1949 
På Silversundsvarvet, där man tidi
gare byggt några folkbåtar och ett 
antal småbåtar, Iät den unge varv~
ägaren år 1947 bygga sig en egen 
Östersjö-åtta, Tiare. som han själv ri
tat och konstruerat. Hennes deplace
ment var 5.8 lon och hennes löa. var 
1 1.3 meter. Tiare, segelarean blev 44 

m2. Med Tiare seglade Christoffer 
bl.a ti II Köpenhamn. Är 1950 sålde 
Tiare tili Rivieran, där henne~ kända 
och dokumentrade historia tog slul. 

LAURA OCH SEA DOG 
1949-1950 
1 Sjöbjörnarnas medlemsblad 4/1950 
skriver Christoffer att han "under de 
sanaste åren bytt båt tämligcn fli
tigt". T sanning: med Laura, en 
extrem internationell fcmma som 
varit konstruktören Jarl Lindbloms 
egcn kappseglingsbål. seglade 
Christoffer blott en sommar och med 
Sea Dog. en Relanclerkryssare, 
knappt ens det. 

Att Christoffer ägde dessa två så 
olika båtar samtidigt kan vi här ta 
som ett teeken på hans intresse för 
segling: Längfärdsegling och ban
kappsegling i lika delar. Kanskc kan 
man ävcn säga att Laura förebådade 
Toffy's aktuella insatser för all "åter
uppväcka" den internationella 5m 
klassen på nytt. Detta projekt starta
ele han med all från Sverige inköpa 
eli par yachter tillbaka tili Finland. 

TRADEWIND 1952-1954 
J Sjöbjörnarnas tidigarc nämnda 
medlemsblad prcscnterar Toffy sin 
nya båt Tradcwind och skriver föl
jande: "Sjöbjörnarnas sekreterare 
har blivit bofast i skärgårclen. Platsen 
kan Jokaliseras tili Helsingforsöstra 
skärgård, och naturligtvis ytterst mot 
havsbandet, och i sti 1 ren utskärsntil
jö. Som en följd av detta uppstod be
hovet av en störTe sjösäker vinterhär
dig båt med motor för kommunika
tion undcr maximum antal dagar 
med isfritt vauen, och helst en båt 
som kan användas även tili annat 
som havsfiske, långfärder och ev. 
som moderfartyg ti li en mindre 
kappseglingsbåt. Tradewind kon
struerade Christoffer själv, som så 
många andra av hans båtar. Hon 
byggdes på Sarfsalö av P. Ottoman 
och hennes sjösättning gick av sta
peln 1952. Några data om henne: löa 
11,3 m, bredd 3,05, djupg. 1,20 och 
depl. 7.7 ton. Hon var utrustad med 
en Olympia motor på 16-18 hk. Men 
år 1954 övergick Tradewind i Stuart 
Rosenlews ägo och scglade sedan 
under BSF:s flagga. 

ARETHUSA 1971-1973 
Arethusa kom in i familjen Ericsson 
år 1971. Hon var en valdäckad, av 
Ole Endelein ritad yacht på 9.15 m i 
längd, bredd 2,4 m och med en se

gclarea på 33 m2. Hennes deplace
ment var 3,9 ton. Yachten kom tili 
Finland med Torvald Lilja från NJK 
som vann den på SXK lotteri. Eftcr 
att den Iägat upp en längre tid över
tog Christofferden och påbörjacle en 
relativt stor renoveringsprojekt med 
båtcn. Arethusa fi ck nya kappluckor 
och däckshus med venti latorer o.s. v. 
Men bcklagligtvis upptog Arethusa 
för mycket av Chri:,toffers tid. varför 
även den måste ~äljas. 

OLIVIA 1979 
På vintern 1978 köptc Christoffer en 

22 m2:s sk. Långedragsjulle. l juli 
l979 segladc han henne hem från 
Öregrund. Olivia var välbyggd i ek 
och oregonpine rned spruce-rigg. 
Det ända problemet mcd henne var 
all hon läckte otroligt mycket i Ias-
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ken. För alt klara av dctta borde hela 
yachten ha nitats om, så Christoffer 
beslöt alt ~känka båten tili en intrres
serad jolleseglare. 

ANDERSHOLMENS 
BRUKBATAR 
Livct på Andersholmen, ön vicl havs
bandet i Helsinfors östra skärgård, 
krävdc båtar som klarade av alla oli
ka väder. Två snabba passbåtar i ma
hongy fanns med i repertoaren. Dcs
sa flytetyg gjorde man av sig i sam
band med den stora oljekrisen. Med 
fanns även en åländsk liten "snipa" 
utrustad med en 3 l/2 hk:s Wikström 
motor. Båten köptes från Flodins 
båtvarv på Föglö. Den tjHnade famil
jen flera år. 

Sedan fanns det en större fiskar
motorbåt som döptes tili Hildur. Bå
ten kom från Äland. Båtcn hade tro
ligen havererat, eftersom den legat 
uppe på land en längre ticl. Ä ven 
denna båt var i relativt dåligt kondi
tion och Christoffer tick rcnovcra 
båten mecl rclativt stora ingrcpp. Bå
ten fick ett nytt "kapphus" på sig och 
både i för och akter placerades vack
ra snidcricr i mahongy med båtens 
namn och hemhamn. Som första 
motor var dcn utrustad med en 1-cy
lindrig Wickström som sedan byttes 
ut mot en 2-cylind1ig Wickström. 1 
s lut skeclet blev det åter igen ett mo
torbyte och denna gång var valct en 
2-cylindrig SOLO motor sorn var ut
rustad med vridbar propeller. 

1972 inköptes en glasfibcrskrov 
från Sverige på en fiskarbåtsmodcll 
som kallades "Råsnipa". Henncs hu
vudsakliga data är: 6 meter över s!Uv. 
Båten köptes som ett "tomt" pla~t
skrov, som seclan byggcles och utrus
tade~ färdigt hcmma i Finland. Ävcn 
clcnna tiskare hade från början en 
Widström motor som drivkral't, 
men scnare byttes den ut tili en Al
bin-dieselmotor på 18 hk. som in
köptes av Benedict Zilliacu~. Or~a
ken ti II motorbyte var att det i nte 
fanns all få rcscrvdelar tili Wick
ström motorn. Båten Hr vid dagsdato 
i Martin Ericssons ägo och är bcHi
gen utc i Korpo och fyller fortfaran
clc samma funktion som tidigarc, att 



vara förbindelsebåt rnellan holmen 
och fastlandet sarnt för att lägga nät 
med och att fi ska. 

FEMMA -PROJEKTET 
En ny rcgel, fcmmetersklassen god
kHndes som internationell år 1929. I 
både Sverige och Fin land blev re
geln snabbt populär, hos oss spccicllt 
inom NJK och ASS. Av våra fin
ländska konstruktörer var del främst 
Jarl Linblorn som satte fart på klas
sen. 

Mcdan båtbyggerier stod räll stilla 
i vårt land under kriget, g ick utvcck
Jingcn snabbt i vårt grannland Sveri
ge. Då femmeterssegeln saknadc en 
inbyggd "skyddsmekanik" blev följ
clen den atl snabba men tyvärr samti 
digt rätt osunda båtar konstrueracles. 
Regeln blev härigenorn ointressant. 
Den sista femrnetersbåten var Diana 
som år 1948 byggdes av Gösta 

Kyntzell i Borgå. Den finska Oottil 
jen uppgick tili 29 yachter då den 
svenska tlottiljen var tili antalet 100 
yachter. 

J Stockholm uppstocl en samman
slutning som skulle skapa intresse 
för klassen, restnurera och segla 
"gamla femmor". Intresset har nu 
spridits tili oss här i Finland, där 
eldsjälen i "femrnctcrs projektet" var 
Christoffer H. Fart på projektet satt 
han med atl köpa två "femmor" från 
Sverige, nämligcn Diana och Liii
Ulla. Christoffer satt länge i styrel
sen för det finska "femma" förbun
det, och på årsmöret 1996 blev han 
vald tili heclerrned lem i förbundet ef
ter alla sina insatscr i förbundet. 

DIANA 1986 
Med Diana, som redan nämnts här 
ovan, seglade Toffy endast en som
rnar varefter han såldc Diana tili 
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Äbo. ldag seglar hon under ASS
Ilagga. 

LILL-ULLA 1987 
Sedan sommaren 1987 har Toffy 
seglat mcd den från Sveriges väst
kustinköpta femrnan Li ii-UIIa. Hon 
är byggd på 40-talet och konstrucracl 
av Tord Sunden. Hon är en typisk 
lättvindsbåt, med sitt utdragna och 
slanka skrov, det kan man ävcn 
konstatera från hennes re!>u ltat i alla 
kappscglingarvar det varit lätt väder. 
1 början av 90-talet avslutade Toffy 
si tt aktiva kappseglande eftersom 
hans händcr och ben bötjade svika. 
Det fanns tillfällen då skepparen 
själv "föll överbord" från sin yacht, 
inte på gmnd av vissa ämnen. uran 
p.g.a. den dåliga hälsan . 

Batcn seglas idag på "chartcr ba
sis" av Carolus Reincke under NJK
flagga. 
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5.5 
Eivind Still 

och regelförändringar 
1 november 1996 
godkände slutgiltigt det 
internationella seglar
förbundet ISAF de 
regelförändringar som 
varit aktuella i ett par 
års tid. Jag ska/1 i det 
följande ge en översikt 
av förändringarna. 

L loyd's scantlingregler, över
vakning och godkännande 
har nu ersatts av en helt ny 

procedur. 
I stället för Lloyd's regler för kon

struktionen av femfemmans skrov 
har klassen nu egna scantlingregler, 
som utarbetades av klasseos tekniska 
kommittE huvudsakligen år 1995. 
För att bygga en ny båt måste först 
byggnadsritningarna godkännas av 
klasseos tekniska direktör Paul 
Handley. Hans adress är: Paul 
Handley C.Eng MRTNA, 175 Cater
ham Drive, Old Coulsdon, Surrey 
CR5 JJR, England. Telefon/fax är 
+44 181 660 1950. 

Övervakningen av bygget sker an
tingen av Paul Handley eller av kont
rollant (sureyor) utsedcl av nationellt 
klassförbund. Kontrollanten rappor
terar till tekniska direktören, som ger 
slutgiltigt godkännande på blankett 
kallacl 'International 5.5 Metre Buil
ding Form'. 

Ritningsgodkännande och över
vakning av Lloyd's var en dyr och 
mycket tidskrävande procedur. Llo
yd ' s senaste avgift för ritningsgocl
kännancle var GBP 1200 meclan av
giften nu är USD l 000 för en onc off 
båt eller första båt i en serie. Således 
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en halvering av kostnaden. För föl
jande båtar i en serie är kostnaden 
USD 500. För övervakarns arbete 
inklusive resor debi teracle Lloyd' s 
mellan 5000 och 8000 mk. Också 
denna kostnad är nu väsentligt Higre. 

lnternational 5.5 Metre 
Rating Rule 
Observera att den normala inmätnin
gen av båten till 5.5 meters regeln 

tinns kvar oförändrad. T Finland har 
klassen t vå mätningsmän. Jaakko 
Oikkonen har telefon 09 628 282 
hem, bärbar 0400 478 657 och 09 
708 51 tili jobb samt fax 09 708 
4441 . Matti Muoniovaara har telefon 
09 637 013 hem och 09 622 2490 till 
jobb samt fax 09 622 2489. 

För erhållande av den senaste ver
sionen av regcln kontakta antingen 
Paul Handley, som skalJ göra utskrif-

Addam-Addam är den första finska femfemman konstruerad enligt den 
nya regeln. 
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Jussi Gullichsen och hans 5.5 
Addam-Addam FIN 44. 

ten. Matti Muoniovaara eller undcr
tccknad. Mitt tclefonnummer ar 06 
723 1944 och l~tx 06 723 3944. 

De nya scantlingreglema 
och barlastprocenten 
Senaste år bygg.dcs två båtar tili dc 
nya scantlingrcglcrna, som clå var 
provisoriska. Den cna bllten byggdcs 
för Henrik Dahlman och clen andra 
för Jonathan Janson. De nya rcglerna 
fungeraclc bra :-.<.i när som på kravct 
om begränsad inviindig barlast. Rc
gcln sade att viktcn av blyköl + in
viindig barlast får vara högst 70% av 
rotalvikten och a!l högst 75 J...g in
vändig barlast far användas. 

För den cna baten var blykölen:-. 
vikt cnda:-.t 60,9 <'A och för den andra 
62.4 % av totalvikten. De behövdc 
144 resp. 14 1 kg inviindig barlastl'ör 
att få rätt viJ...t. 

D~t ble\' \ il--tcn a' blykö1 + invän
dig barlast 68.1 tk resp. 69,7 0c ;w 
totalviktcn. Nu iir bcgränsningen av 
invändig harla~l tili 75 kg borllagcn. 

En annan föriindring har skett nwd 
avseende pa ringspanten vid mastcn. 
Nu säger regt>ln Skoll skall installe-

ras bådc framför och akter om sitt
brunnen. Yardcra skottet skall bilda 
ett förligt resp. akterligt utryrnrnc, 
som är vattcntätt sä när som på lin
öppningar som skaJI v<mt så srnrt 
som möjligt. Yarje skott skall väga 
minst 6,5 kg. År 1995 spoladc vi 
bottenstockarna i ändskeppen och nu 
även ringspanten . . Bottenstockarna 
inom 1/3 av LOA finns kvar. 

Kölbultarnas antal är fritt men dc
ras totala arca skall vara minst 1400 
mm2. Det motsvarar 7 st 16 mm bul
tar. 

Regcln av år 1995 sade att rodcr
blad och rodcrstock sku llc vHga 
minst 10 kg. Nu är clen begränsnin
gen borta. 

Tidigare tilliits i skrov och diick 
följandc materia!: trä. glasfiber i cn
kel- eller &andwich-laminat på kUrna 
av trä eller PVC med en densitct om 
minst 80 kgfm:l. Polyester-. vinylcs
ter- och cpoxiharts är tillåtna. Kevlar 
och kolfibcr är inte tillåtna. Nu blir 
även alu111inium tillåtet materia!. 

Jag undrar om inte en båt i ameri
kansk rödccdcr med ett glasfibcrla
minat i epoxy sku llc vara ett gott al
ternativ mcd avseende på styrka. un
dcrhåll och ekonomi för en kon
struktionskla:-.'> som fcmfemman. 
Om någon annan har samrna tankar 
så låt oss ut veckla iciEn tillsamman!>. 

Materia/ i mast, bom 
och spinnakerbom 
Från och med i år får förutom trä, 
aluminium och glasfiber ocksä kolli
ber användas i mast. bom och spin-
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nakcrbom. Mastens 111insta tillåtna 
protildimcnsion är 125 x 75 mm. 
Ovanför förstagets infästning får 
masten konas men inga konkaviteter 
får uppstå. Den gamla rcgcln orn 16 
kg toppvikt kvarstår. 

Andra förändringar 
För att gc bättre ergonomi vid häng
ning och mindre luftmotståncl har 
brttarna fått allt stöiTe och större 
runclning av däckskantcn. Nu har 
däckcts kantradie begränsats till 
högst 40 mm. 

Spinnakcr chute får använclas 0111 
den utmynnar i cockpiten, som i så 
fall rnCtstc vara självlänsande. 

Elektronik är tillåten mcn cndast 
sådan som visar dirckta funktioncr 
som apparcnt vindhastighct, appa
rent vindstyrka och båtens fart ge-
110111 vattnct. 

Tidigare observeracles intc even
tuell kättingsvikt. Nu säger rcgcln att 
vikten av ankare + kätting skall vara 
minsl 1 1 kg och högst 13 kg. Ankare 
och kätting får inte vara ornbord vid 
vägning och Oytkontroll. 

För all ge klassorganisationcn in
komster införs en officiell segel
stämpel. Den nya regeln lydcr: "Ali 
sails first measured after 1st January 
1997 shall have an official Class Sail 
Labcl aflixecl to the sai!. Sail Labels 
shall bc purchased from the sailma
ker at a cost of USD 20 per sail for 
1997." 

Addam-Addam på NJK 1996 
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ERENKA V/JA T 
Kimmo Karvinen 

JA KLASSIKOT 

M
erenkävijät ry:n perusta
misesta 75 vuotta sitten 
asiakirjoissa kerrotaan 

seuraavaa: Syyskuun 13. pHivänä 
1922 kokoontu i Helsingissä muisto
rikkaaseen hotelli Kämppiin joukko 
suomenkielisiä pllljehtijoita pohti
maan uuden pUJjehdusseuran perus
tamismahdollisuuksia. Ajatus ei ol
lut uusi, mutta aikaisemmin tästä ky
symyksestä käydyt keskustelut oli 
vat kariutuneet toteamukseen, ettei 
sopi vaa tukikohtaa ollut löydettävis
sä. Helsingin rannat ja lähisaaret oli
vat jo rakennetut tai muuten käytös-
sä. 

Nyt kuitenkin oli kokouksen kool
lekutsujalla, johtaja Aarne Uusiky
lällä mielenkiintoinen ehdotus. Suo
menlinnan silloinen intendentti , tai
teilija Heikki Tandefelt oli valitell ut, 
ettei käytettävissä ollut määrärahoja 
Särkän kauniin linnasaaren Ehrens
värdin ehkä kauneimman luomuksen 
kunnostamiseen eikä vartiointiin . 
Kokouksen osanottajat innostuivat 
asiaan ja väittömästi perusteltiin toi
mikunta valmistelemaan uuden seu-

· PL 235, KALEVANKATU 52 
00181 HELSINKI 
PUHELIN (09) 607 083 
TELEFAX (09) 608 072 

Jälleenmyyjät: 

ran sääntöehdotusta ja tutkimaan 
Särkän sopivuutta tukikohdaksi ja 
mahdollisuuksia sen saamiseksi seu
ran käyttöön. 

Vielä samana vuonna Valtioneu
vosto myönsi Merenkävijöille oi
keuden erintiisin saaren luhistunei
den muurien, lahonneen laivalaiturin 
sekä linnakerakennusten kunnosta
miseen liittyvin ehdoin käyttää Särk
kää satama- ja majapaikkana 50 
vuoden ajan. 

Seuran perustamisen alkuvuosina 
elettiin saaristoristeilijöiden aikaa ja 
suurimmat lähdöt pllljehduskilpai
luissa olivat 22 m2 luokassa ja 30-
valööristen veneiden luokassa. Ul
jaat kuutoset ilmestyivät seuran ve
neluetteloon 1930-luvulla. Vuonna 
1939 Helsingsissä Harmajan radoilla 
purjehdi tun Kultapokaaliptu:jehduk
sen edustajaksi valiuiin Merenkävi
jöiden Antti Wihurin 6mR vene 
"WlRE" (L 43), mutta voitto näissä 
kilpailuissa meni Yhdysvaltain ve
neelle "Goose" (US 81). "WTRE" sai 
myöhemmin uuden nimen "BOO
HOO", jonka H.&R. Biaudet rekis-

teröivät seuraan vuonna 1991. 
Eniten seuralle toivat mainetta Yr

jö 0 . Riistan "RAlLI" (L 30) ja 
"RALIA" (L 50), joista ensinmainit
tu purjehti Suomen edustajana Lon
toon olympialaisissa Torquay'ssa 
vuonna 1948 yhdeksänneksi. Kar
sinta olympiaedustuksesta oli ollut 
kova. Yhdeksästä tasaisesta ja jännit
tävästä purjehduksesta "RALTA" 
voitti viisi. kiistakumppaninsa Eljas 
Erkon "VIOLETin" (L 49) saavutta
essa nelj ä voittoa. Samoissa olym
pialaisissa 1948 purjehti myös Loi
nen Merenkävijöiden edustaja Rai 
ner Packalen veneellä "VTNHA" (L 
7) luokassaan kuudenneksi. 

Helsingin olympialaisissa vuonna 
1952 "RALTA" saavutti pronssimita
lin Ernst "Mollan" Westerlundin oh
jaamana. 

Kuutosten sy1jäydyttyä olym
piapurjehduksista kiinnostus luok
kaa kohtaan väheni Suomessakin. 
Merenkäv ijöiden toimintakertomuk
sessa vuodelta 1953 valitellaan, et
teivät seuran kuutoset "RALIA", 
"RA JU " ja "KLARA STJÄRNA" (L 

SP SYSTEMS EPOKSIT 
HEXCEL LUJITTEET 
BTR KUMILAAKERIT 
FILLITE MIKROPALLOT 

Seppiilän Venetarvike, 49480 Summa, puh. 05-355 7155 
Terpol Oy, Vähäheikkiläntie 55, 208 10 Turku, puh. 02-235 1 333 
Oy C. 1. Hartman Ab, Tervahovintie 9, 67100 Kokkola, puh. 06-827 1111 
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2 1) saaneet liikkeelle Nyländska 
Jaktklubbenin monilukuista kuutos
jouk.koa kilparadoi IIe. 

Ensimmäinen vusvttonen oli 
"HILKKA" (L II ) omistajina Vala 
& Kni ja Honkajuuri & Kni. Tällä 
veneellä Rainer Packalen pyrki Hel
singin olympialaisiin ollen karsinto
jen viides. 

Viisitoista vuotta myöhemmin, 
vuonna I967 Merenkävijöiden vene
luettelossa oli kaksi kuutosta, lJel
si ngin laivastoaseman "KLA RA 
STJÄRNA" jaA. JHrvisen "TOY" (L 
44), neljä viisvitosta, E. Erikssonin 
"BOSTON" (L 1 ), E. V. Väänäsen 
"FLAMENCO" (L 8), T.K.J. Tukiai-

sen "AMORE" (L 16) ja U. Palsbon 
"LADY II" (L 19) sekä kaksi vitosta 
L. & Y.A. Jäntin "ALOHA"(L 17) ja 
J. Antikaisen (aikaisemmin P. Pihan) 
"LENA" (L 28). 

I970-luvulla Kari Toukolehdon 
kahdeksiskko "SPHTNX" (L 4) kil
paili sekä kotimaan radoilla että ul
komailla. Vene sijoittui Sandhamnin 
MM-kilpailussa vuonna 1975 kah
deksanneksi 19 veneen joukossa ja 
oli kolme vuotta myöhemmin Hel
singin MM-kisoissa ll. vi idestätois
ta osanouajaveneestä. 1980-luvull a 
Merenkävijöiden lipun alla purjehti 
kaksi kuutosta J.&M. Mäkelän, 
MarttiAihan ja Matti Nurmisen"RE-

NATA" (L6)ja "ALI BABA U" (Ra
Ila) sekä Kari Biaudet'n J 2-metrinen 
"TOMAHAWK". Nykyään uljaita 
sulavalinjaisia klassikoita louhien 
"PINTA" (L47)om. Jarmo Kyöstilä, 
"SESE" (PlN 53) om Erkki Hintsa
nen ja "EVERYTHTNG UNDER 
CONTROL" (FIN 65) om.J. Okko
nen&lapset ei Särkän satamassa näe, 
multa kukapa tietää tulevaisuudesta. 

Merenkävijöiden lipun alla purjeh
tineet muita klassikoita: 

Kulosia yhteensä 16: L 5 "KERT
TU", L7 "MONYA", L 8 "KALER
VO", L II HAUKKA", L 13 "ISOL
DE" (OTS IRTA), L 15 "CHARYB
DrS", L 18 "NTXFLU lJ" , L 19 
"PUCK", L 28 "HAUKKA II. Viis
vitosia yhteensä 6. Vitosia yhteensä 
3: L 1 "MARINA", L 4 "BIRGIT
TA". Louhia yhteensä 18: L 1 "Je 
d'eau" , L6 "KTSMET", L 20 "FOR
TUNA", L 23 "SPADER ÄSS", L27 
"ONKA", L28 "KAREN", L 29 
"RIITTA", L30 "SEIREENI", 37 
"PETRA", L4l FINN LADY", L42 
"FINNMA!D", L 46 "SIRKKA", L 
52 "PlASCO". 

Artikkelin kirjoittaja Kimmo Karvinen on 
merenkävijöiden jäsen ja kirjoittaa par
haillaan Merenkävijöiden 75-vuotis histo
riikkiä. 

HELSINKI CLASSIC REGATTA PARTY 
75 VUOTIAS MERENKÄVIJÄT RY. JA CLASSIC LUOKKALIITOT 

JÄRJESTÄVÄT PERINTEISEN REGATTAJUHLAN 
LAUANTAINA KLO 18.30, 28.KESÄKUUTA 1997 

Juhlapaikka on Merenkävijöiden Piper-sali Särkällä. 

Ohjelmassa mm: 
liiallinen 
Tanssia elävän jazzorkesterimusiikin tahdissa: 
Suuret arpajaiset ja mahtavat voitot. 
Muista tehdä pöytävaraus ajoissa sillä tilaa on rajoitetusti. 
Varaukset Merenkävijät ry. toimisto puh. 09-626 417 

Kaikki mukaan -Alla med Kaikki mukaan -Alla med Kaikki mukaan -Alla med 
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Sagitta 
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Timo Saalasti 

Sagitta on latinaa ja tarkoittaa nuotta. Sagitta on myös 
johdannainen sagittariuksen tätikuviosta. Lisäksi se on kuin 

tulisen espanjattaren nimi. Aika hyvä nimeksi veneelle. 

S 
agitan on suunnittellut itse 
Charles E. Nicholson. Vene ra
kennettiin Gosportissa Eng

lannissa numerolla 366. Se laskettiin 
vesille vuonna 1929 Nicholsonin ja 
hänen veljens~i Arthurin omaksi ve
neeksi. Nicholson, vaikka työnsä 
puolesta pääsi pUijehtimaan vaikka 
int 23 mja J-veneillä, piti itse kovas
ti kaseilla purjehtimisesta. Sagitta 
purjehti Nicholsonin salaisuudessa 
Solentilla koko kolmekymmentälu
vun ja sodan jälkeen uudessa omis
tuksessa Clydella. Sagitta on ollut 
varsin tunnettu kasi, osaksi tietysti 
omistajansa muua myös kohtuulli
sen kilpailumenestyksensä takia. 

Nicholsonin suunnittelemia kaseja 
pidetään usein yhtenä nopeimrnista 
jollei peräti nopeimpana kahdeksik
kosukuna, mutta Nicholsonin kaik
kein kuuluisimmat kasit ovat hieman 
nuorempia kuin Sagitta: nykypäivän 
euroopan nopeimmat kasit Vision ja 
Cutty, kuin myös "uudisrakenne" 
Suzette ovat vuodelta 1930, legen
daarinen ja edelleen nopea Wye taas 
vuodelta 1935, kaikki siis Nicholso
nin käsialaa. 1\ikalaistensa seurassa 
Sagitta sijoittui yleensä keskivälin 
yläpuolelle. EdeiiU mainittu ei tietys
ti tarkoita että Sagitta ja muut 
Nicholsonin veneet olisivat olleet 
jotenkin aivan ylivoimaisia, hyviä 
suunnittelijoita ja veneitä oli toki 
monia muitakin. mui:-.tettakoon vaik
ka kotimainen Silja ja vuoden 1936 
olympiakullan prote~ti lla hävinnyt 
Ilderim, jonl-.a on !'.uunnitellut Tore 
Holm. William Fifc suunnitteli myös 
tiukkoja kilpakumppaneita Sagitalle, 
1-.uten veneen nimeltä Carron II ja 
etenkin erityisen nopeana pidetyn 
veneen nimeltä Saskia. 

Kun Sagitlaa vertaa Nicholsonin 
kuuluisimpiin veneisiin, niin voi sa
noa. etut mikäli vcnccslii saadut tie
dot pitävät paikkansa, Sagitta on hie
man kevyempi ja lyhyempi kuin nä-

mä. Ehkä Nicholson piti itse kevyis
tä tuulista tai sitten vuonna 1929 hän 
ei vielä ollut varma, millainen olisi 
optimaalinen uuden säännön mukai
nen vene, mittasääntöhän oli vaihtu
nut vasta vähän aikaisemmin. Kaikki 
edellä mainitut Nicholsonin kahdek
sikot ovat vedenalaisilta osiltaan pe
rinteisiä half-heart kölisiä veneitä. 
Skandinaaviset suunnittelijat alkoi
vatjo varsin aikaisin parantaa kölien 
sivusuhteita, jopa Najassa, joka on 
siis vanhan säännön mukainen vene 
oli jo alunperin modernimpi köli 
kuin mitä esimerkiksi Sagitassa on. 
Ei ole tiedossa. johtuivalko erot kil
pailuissa Solentilla enemmän ve
neistä vai niitä pllljehtineista miehis
tä, mutta tästähän on hyvä keskustel
la talvi-iilain tummetessa. 

Kaunista työtä 
Sagitasta ei ole säilynyt kovin tark
koja piirustuksia, koska telakan ar
kisto tuhoutui lähes kokonaan toises
sa maailmansodassa saksalaisten 
pommituksissa. Ainoat säilyneet ku
vat ovat rikipiirustus ja eräUnlaincn 
"general lay-out" , josta selviUU lä
hinnä eri osien ja sisustukse karkea 
sijoittelu. Sagittan nuoremmasta su
kulaisveneestä, Antheasta, joka oli 
runko numero 36g, on säilynyt ra-
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kennepiirustus, ja vertaamalla tätä 
Sagittaan, huomaa pieniä eroja mm. 
materiaalivalinnoissa. Sagitta on ra
kennettu rahaa säästämättä. Sagittan 
perästeevi kölistä peräpeiliin, polvio, 
ja keulasteevi ovat teakia. Jopa emä
puu vaikuttaa teakilta. Kyljet ovat 
Honduras-mahonkia. Laudat ovat ol
leet pitkiä, punaisia ja poikkisyisiä. 
Säilyneissä valokuvissa Sagitta vai
kuttaa tummalta, liekö aikalaisistaan 
poiketen ollut lakattu. 

Sagittan alkuperäisinä säilyneistä 
osista näkyy Camper & Nicholsonin 
telakan työn laatu: Puuliiitokset ovat 
tarkkoja, rautakaarten niitit kuparisia 
rekiniittejä, puukaaret pronssiruu
vattuja ja yksityiskohdat huoliteltu
ja. Mikään myöhemmin tehty kor
jaus ei ole vastannut likimainkaan 
alkuperäistä työtä ja itse asiassa mo
nista korjauksista on ollut lähinnä 
vain haittaa. 

Iän merkit 
Kun Hannu löysi Sagittan Ruotsista, 
vene ei ollut kovin hääppöisessä 
kunnossa. Hannu teki urhoollisen pi
kakunnostuksen ja ptnjehti veneen 
vähintäänkin tapahtumarikkaasti 
Suomeen. Sagitta vuosi monesta 
kohdin, sen kyljissä oli takamaston 
(!) rustien upotuksia, ruffaus oli 
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suurennellu ja siihen oli lisätty vielä 
korotettu doghouse normaalin ruf
fauksen jatkoksi. 

Sitlooda oli melko siisti. Laitoja 
kiersivät korkeat, kieltämättä käy
tännölliset varvaslistat ja veneeseen 
oli asennettu jopa kaidetolpat ja 
mantookit. Etukannella kökötti mo
nikymmenkiloinen ankkurivinssi. 
Vene oli muutenkin kuin repsahtaa
neen klassisen blue water cruiserin 
oloinen. Myös sisustus vastasi sitä, 
vaikka se olik in osaksi rakennettu 
lastulevystä ja muista antimarine
materiaaleista. Sisältä löytyi myös 
hyväkuntoinen, mutta kasiin hieman 
iso Volvon kone. 

Hannu oli tutkinut emäpuutaja ha
vainnut sen sisältä kivikovaksi, mut
ta etuosastaan vasten köliä peh
meämmäksi. Perästeevi oli yläosl
taan kohtalaisessa kunnossa, alaosal
taan heikommassa. Keulasteevi kärsi 
kolarointien seurauksena syntyneistä 
lahovauriosta, jotka eivät kyllä vai
kuttaneet syviltä. Laudoitus oli mo
nin paikoin tahoa. Purjevarustus ei 
ollut hääppöinen eikä myöskään he
loitus. 

Runko vaikutti olevan suurinpiir
tein muodossaan, ainakaan kissan
selkää ei ollut. Perä oli katkaistu tyy
liin Silja, mutla vähemmän. Teak
kansi oli si is6 ja paksu. mutta sau
maukset vuotivat parista paikasta. 

Ei siis aivan prinsessa ruusunen 
veneeksi. Syy miksi tämän jutun kir
joitlaja päätti tälläiseen projektiin 
ryhtyä, lepäsi itse asiassa sananmu
kaisesti Hannun harteiden välissä: 
Hannu osoittautui niin mukavaksi 
kumppaniksi, että pitkään haussa ol
lut kolmenkymmenen neliön saaris
toristeilijä a'la Slaghöken sai väistyä 
heräteostos-kasin tieltä. 

Hannulla uskaltaisi ostaa vaikka 
käytetyn auton, miksei sitten puoli
kasta käytettyä venettä? Kyllä tuntuu 
hyvältä, kun kenankin löytyy ihmi
nen jolla on niin oikea käsitys pur
jehtimisen syvimmästä olemuksesta. 

Projekti hahmottuu 
Päätimme, että venettä on korjattava 
ainakin sen verran, etlä rappeutumi
nen pysähtyy. Tässä yhteydessä pitää 
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Sagitta sai kauniin katedraalin suojakseen remontin ajaksi. 

korostaa, että Sagittan remontoinnis
sa on paljon enemmän rajoituksia, 
kuin esimerkiksi aiemmin tässä jul
kaisussa käsitellyissä Najan ja Laran 
remonteissa. Nämä rajoitukset ovat 
lähinnä aika ja raha tai vain raha, sil
lä rahallahan saa myös aikaa. Sagit
taa remontoidaan huomattavan pie
nellä budjetilla, mutta koska työ teh
dään kokonaan itse, jolloin suorat 
kustannukset ovat vain materiaaliku
lu ja, jotain saadaan vähillä resurs
seilla aikaankin: 

- Puukaaret kmjattu 
Melkein joka kaari on ko1jattu tai 
uusittu. Ajan säästämiseksi kaaret la
minoitiin paikalla 2 mm tammivii
lusta. Emme tiedä, onko valmis kaa
ri puuta vai epoksia, mutta koossa 
ovat toistaiseksi ainakin pysyneet. 
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- Rautakaarct irrotettu 
Sagitassa joka kolmas kaari on rau
taa. Nicholson itse asiassa myöhem
min melkein erikoistui metallilla 
vahvistettuihin "komposiiteiksi" kut
sutluihin rakenteisiin. Kaikki Sagit
tan 23 rautakaarta, tai paremminkin 
se mitä niistä on jälje!Hi, ovat ulkona. 
Uudet tehdään hapankestävästä te
räksestä. Tiimä on kauhea työmaa. 
Uudet kaaret niitataan kupariniiteillä 
näkyville jäävin osin, muilta kohdin 
kiinnitys tehdään happoteräsruuvein. 
Niittejä menee muuten noin 700 kpl 
ja ne maksavat vajaan kympin kap
pale. 

Rautakaarien tekemiseen on kon
struoitu merkillinen taivutusvärkki, 
joka vääntää 4 x 40 mm lattaa mut
kalle vaikeampaan suuntaan. Koska 
veneessä on aina seeviä, joudutaan 



poikkileikkaukseltaan kulmaraudan 
oloisen kaaren kumpikin latta taivut
tamaan ennen yhteenhitsausta, vaik
ka kaaret ovat sivulta katsoen suoria 
ja veneen pituusakseliin nähden koh
tisuorassa tasossa. Hitsaus taas vUän
tää kaaren enemmän tai vahemmän 
pois muoclostaan, minkä jälkeen 
kaarta taas aiotaan ja sovitetaan. 

Rakenteilla on siksi myö~ toinen 
kone, jolla väännetään kulmarautaa 
mutkalle. Ainakin keskilaivan kaa
rissa, missä veneessä on vain vähän 
~eeviä, tämä riittänee. Valssin puut
teessa joutuu turvautumaan merkilli
siin työmenetelmiin. Kaarikoljauk
sen yhteydessä rakennetaan uudet 
rustit ja rikivoimia jakava apukehik
ko vanhaa runkoa auttamaan. 

- Perästeevi uusittu 
Peräsimen etupuolella oleva steevin 
osa sekä polvio on tehty Puukeskuk
sen iloksi uusiksi teakista. Samassa 
yhteydessä potkurin vanna~putken 

reikä j~ii pois. Jos Sagittaan joskus 
asennetaan uusi kone, mikä on mel
ko mahdollista, se tehdään niin ettei 
peräsimeen tule reikää. 

- Keulasteevi ko1jattu 
Rankaan on laminoitu muutamasta 
10 mm paksusta teak-lata~ta uusi 
laudoituksen eteen jäävä osuus. 
Etummaiseksi laitetaan pieni happo
teräslatra kiihkeitä kilpailu- ja ran
tautum iskosketuksia varten. 

- Peräsin uusittu 
Vanhassa oli kauhean iso reikä kol
milapaisen laivanpolkurin kohdalla 
ja muutenkin se muistutti muodoil
taan proomun evää. Uusi on parasta 
aikaa tekeillä tammesta. Samassa 
yhteydessä joudutaan uusimaan pe
räsimen akseli, jonka merkillinen 
jatkos oli jopa pettänyt Ruotsista ko
tiin tultaessa. 

- Laudoitusta uusitaan 
Lautaa menee nyt uusiksi noin sata 
metriä, sisältäen skarndekin. Enem
mänkin voisi uusia, mutta rahkeet ei
vät millään riitä. Tässäkin on tar
peeksi. Lisäksi joudutaan uusimaan 
erinäisiä metrejä vanhojen !autojen 
vHiisiH rimoiruksia. 

Doghouse on "chopatlu". Doghou
sen korotus sahattiin siis yksinkertai
sesti pois. Samassa yhteydessä pu
rettiin loputkin vanhasta sitloodasta 

ja nostettiin kone syntyneen 
aukon kautta pois. 

Kaikki puuosat kylläste
tään molemmin puolin. Tä
mä edellytUW vielä pilssin 
raapun1sta puupuhtaaksi, 
missä hommassa kynnet 
vie!H lyhenevät. 

Masto siirtyy liki alkupe
räiseen asentoon hieman 
nykyistä taaemmaksi ja 
WB-Sails tekee meille yk
kösgenoan normaalista 
Dacronista, mutta tietysti 
muuten parhaan mahdolli
sen. 

Tulevana kesänä, jos onni 
ja omistajien leipätyöti lan
ne suo, saamme Sagittan 
sen verran kastetuksi lop
pukesästä, että saamme ve
neen punnittua ja vesi linjan 
tutkittua. Missäiin nimessä ...... _""'-......, .. 
vene ei ole silloin valmis _ ~?tkuri ~k~elein~en poistettiin ja reikä tulpat-

k k 
. . .. tun. Perasm uus1taan kokonaan. 

au . ana s11ta. 
- Projekti jatkuu seuraavina vuo

sina: 
Lyijyn määrä "säädetään" oikeaksi. 
Tarkka tarve ei ole nyt mitenkään 
tiedossa. 

Vene heloitetaan purjehduskun
toon. Nyt heloitus ei vastaa edes ris
teilyvaatimuksia, kilpakäytöstä nyt 
puhumattakaan. Resurssien puut
tuessa hienoimmista llarkeneista ja 
muista itseskuuttaavista kolmino
peusunelmista lienee pakko luopua, 
mutta heloituksesra ja kansilay-ou
lista tehdään kyllä sen verran teho
kas, että heikosta ki lpailumenestyk
sestä ei tarvitse syyttää kuuluisaa ve
nettä. 

Sitlooda pienennetään säännön
mukaiseksi. Samalla loodaan teh
dään penkit ja sa1:jalaudoitus uusi
taan tyylinmukaiseksi. 

Per~i jatketaan alkuperäiseen 
asuun. Tätä tavoitetta varten ylim
mät laudat ja skamdek k i tehdään he
ti katkaistuun perään nähden ylipil
kiksi. 

Sisustus rakennetaan alkuperäistH 
tyyliä mukaellen. Veneeseen tulee 
myös wc ja käsienpesuallas alkupe
räiseen tyyliin, pönttöii vaatii luok
kasääntökin. 

Kone vaihdetaan pienempään ja 
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asennetaan paikoilleen. NykyisW 
isoa tuskin koskaan veneeseen asen
namme. Vetolaitejärjestelyistä ei 
meillä vielä ole täyttä selkoa. Eri lai
sia hydrauli- ja sähkövisioita meillä 
kyllä on, mutta saattavat visioiksi 
jäädäkin. 

Kun vene on saatu joskus kohtuul
liseen kuntoon, sillä on tarkoitus kil
pailla hyvässä seurassa. Metrivene
kisa on oikeaa kilpailua, voittaja kun 
on selvi llä maaliin tultaessa ja pieni 
kasiporukka on melkein kuin yhtä 
perhettä- niin hyvässä kuin pahassa. 
Retkeilyä harrastetaan sopivassa 
määrin ainakin kisojen välillä, onhan 
kahdeksikko pienin JRC-säännön 
vene, joka on alunperinkin säännös
sä mtiUritelty myös asuttavaksi. 

Timo Saalasti 
timo.saalasti @saalasti.fi 

Saalasti Oy 
Arinatie 6 
FIN-00370 HELSINKI 

te! +358-9-557775 
fax +358-9-550780 
GSM +358-400-412100 
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CLASSIC CALENDAR '97 
R=ranklng-kilpailu 
Järjestäjä Pvm Kat Kilpailun nimi Luokat Rata-alue 1. lähtö Lähtöjä Maksu Viimeinen ilm.päivä Kilpailuohjeet ja muuta 

Toukokuu 

HSS 7.-18.5. BR OragonCuQ 0 c 11:00 6-8 200.- 17.5. klo 9.00 Skilferholmen 

NJK 24.-25.5. BR Hörhammer Cup 5.5m, Star, 0, Soling A 6 250.- 21.5. Merita 208238-11455, 23.5. klo 15-20, 
fax 692 3194 24.5. klo 9-, NJK 

Kesäkuu 
TPS 6.-8.6. BR Pvvtinkarin kilpailu 5m 18:00 250.-
M 14.-15.6. R Merenkäviiät 75 v. Juhlaregatta Classic luokat G 11:00 4 300.- 9.6. fax 638 638 Särkkä, M toimisto 
M. HSS, HTPS 28.-29.6. . B R Helsinki Classic Regatta Classic luokat G, 0, C 11:00 4 300.- Erillinen kutsu _ Särkälläjuhlat 28.6. 
KNS kesä-heinäkuu B R Hanke Regatta, King Olav Cup, Hanke Hotel Cup 5.5m Oslo fjorden 4+4 

Heinäkuu 

6mR ry 2.7._ _ B Oscarsberg Cup Classic luokat Hki-Barösund 1 
HSF, ESS, HUS 4.-6.7. B R Hangon regatta Classic luokat Russarö itä 12:00 3 350.- Erillinen kutsu 
HSF/6mR ry 5.-8.7 B R Epäv. 6mR PM-kilpaih.J 6mR Russarö itä 2+4 
ESS 8.-10.7. ESS 100 vuotta Classic Stuvuholmen 
Ass 18.-20.7. B R Mariehamns Regatta, +SS 100-Ärs iubileum 8mR, 6mR,5m 11:00 6 500.- 5.7. 
KSSS 15.-18.7. B R KSSS Jubileumsregatta Sandhamn 100 Är 8mR, 6mR,5m 
KSSS 20.-24.7. B R lnvestor Sandhamns 100 Ärs Regatta 8mR, 6mR, 5m 
Royal Canadian Y. C.1_2.-18_.7. _ _ 8 lnternatlonal Eight Metre World Cup '97 8mR Lake Ontario 6 Toronto, Canada 

Elokuu 

M (1.) 2.-3.8. R Merenkävijät 75 v. Juhlaregatta 2.osa & 5.5m LM 8mR, 6mR, 5m. 0, 5.5m G 11:00 4 300.· 25.7. fax 638 638 5.5m:: 61ähtöä, ilm. 500.· 
HTPS 2.-3.8. B R Vuosipäiväkilpailu Star, Soling, F, Hai Kruunuv. selkä 11 :00 4 200.- 29.7. fax 09 698 9124 1.8. klo 18:00 Pyysaari 

PL 69, 00501 Helsinki 
SuPS 16.8. Viaporin Tuoppi Puurak.veneet H 10:00 1 170.- 12.8. OKO Arkadia 15.8. OKO Arkadia. 5m rank. 

SPS 23.-24.8. 
HSK 23.-24.8. 
Y. C. de France elok. viim. vko 
HSK 30.8 
BS 30.-31.8. 

Syyskuu 

NJK 13.-14.9. 

Marraskuu 

USA 8.-15.11. 
USA 6.-23.11. 

BR 
8R 
8R 
8 
BR 

6mR, 0, 5m Luokkamestaruus 6m, 0, 5m. (5.5m) 0, C Varalla 11:00 6 500.- Erillinen kulsu 
Star Suomen mestaruus Star D 11:00 6 400.- 12.8. fax 09 692 4168 22.8. klo 16-20 HSK 
5.5m Euroopan -~t~us '97 5.5m AUantti 6 500 chf Crouesty, Ranska 
Whir1pool Cup Star 0 11:00 3 100.- 26.8. 29.8 klo 18-20 HSK 
Kruunuvuorenselän Regatta Classic luokat Kruunuv. selkä 11:00 4 LYS 250.- 27.8. fax 09-5622 883, 

Merita 227920·37214 
29.8. klo 18.30-20 BS 

B R Bjöfkholmens Höstregatta D, Star A 11:00 6 250.- 10.9. fax09 692 3194 12.9. klo 15-20, 
13.9. klo 9-. NJK 

A R Skandinaavinen KuHapo_kaEii '!IT__ 5.5m Atiantti . 3-7 1.9. Challenge Key Biscaine, USA 
B R 5.5 Metre World Championship '97 5.5m . ____ Atiantti 7 800 chf Key Biscaine, USA 





Vuonna 1996 monta kuutosta 
vietti kuusikymmenvuotis
juhlia. Olihan vuosi 1936 

olympiavuosi, ja moni kuutosten uu
disrakenne näki tuona vuonna päi
vänvalon taistellakseen olympiakul
lasta Saksassa. 

Suomessa juhlivat Lyn L-37. Jo
landa fTT L-39. Matiana L-38 ja May 
Be IV L-53. Jokainen juhlakalu on 
edelleen aktiivisessa kilpailukäytös
sä ja kokeneet täydellisen renovee
rauksen. jotkut jo pariinkin kertaan. 

MayBe/V 
Vuonna 1936 Ruotsissa rakennettiin 
vain yksi kuutonen olympialaisia 
varten, May Be TV. Suomessa syntyi 
samana vuonna neljä uutta konstruk
tiota. 

Sven Salen tilasi May Be TV:n ve
neensuunnitttelija Tore Holmilta 
syksyllä 1935. Hän oli piirtänyt 
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vuotta aiemmin myös edellisen 
Saienin kuutosen May Be IIJ:n, joka 
oli myyty Sveitsiin. 

May Be IV rakennettiin Abra
hamsson & Bö1jesonin telakalla. Ve
ne valmistui toukokuussa 1936 ja 
pUijehti ensimmäisen kilpailunsa ke
säkuun 13. pv. 

Sven Salen oli eräs Ruotsin mer
kittävimmistä purjehtijoista. Menes
tys Jaivanvarustajana takasi myös 
pUijehduksen taloudellisen taustan. 
Hänen ensimäinen merkittävä saa
vutuksensa oli Kultapokaalin voitta
minen Long lslandilla 1927. 

Berliinin olympialaisten pUijeh
duskilpailut pidettiin Kielissä 4. -
II. 1936. Kielin tuuliolosuhteet oli
vat tilastollisesti kovemmat kuin ko
tona Sandhamnissa. Niinpä May Be 
1 V olikin suunniteltu juuri näihin 
olosuhteisiin. Kuulosten kahinoihin 
otti osaa kaikkiaan kaksitoista maa-
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ta, joista kaukaisin oli Argentiinasta. 
Sveitsin edustaja oli Saienin vanha 
vene May Be III kipparinaan Louis 
Noverraz, vene oli nyt nimellä Yil
liam ITI. Suomea edusti Curt Mattso
nin kippamima Lyn, joka oli myös 
Ture Holmin piirtämä. 

Kilpailuja varjosti lukuisat protes
tit ja lopullinen tulos selvisi vasta 
kilpailujen viime hetkillä. Seitsemän 
osapurjehduksen jälkeen Norja, 
Sveitsi ja Englanti olivat samalla pis
tesijalla. Italian tekemän protestin 
vuoksi Sveitsin kipparin ammattilai
suuden takia pisteet laskettiin uudes
taan. Englanti voitti olympiakultaa, 
N01ja sai hopeaa ja Ruotsi otti 
pronssimitalin. Suomen SIJOitus 
näissä kisoissa oli keskivaiheilla eli 
7. sija. 

May Be IV Hangon Regatassa 1996 
Kuva Hannu Bask 



May. Be IV:n n~.yttävimmät suoritukset ovat kovalla kelillä, vene suunni
teltiin Travemunden kovaan keliin olympialaisiin 1936. Kuva Hannu 
Bask. 

Syndikaatti 
Seuraavana vuonna May Be IV vaih
toi omistajaa ja nimeä. Vuonna 1941 
vene vaihtoi taas omistajaaja nimeU, 
se kastclli in uudelleen Cascadeksi, 
milii nimeä se kantoi kuusik.ymmen
luvulle. Vene ruffattiin 1943 ja siiiU 
tehtiin retkiä ja kilpailtiin. 

1970 vene myytiin ja uu~i omista
ja antoi veneelle alkuperäisen nimen 
May Be TV. Hän repi myös pois ruf
lin ja rakensi uuden kannen. 

Suomeen May Be IV ostclliin 
19H4. Tapio ja Pia Lehtinen ja Jukka 
Linl-.o ostivat veneen ja purjehtivat 
Suomeen toukokuussa. Ensimmäi
nen 1-.esä meni kilpaillen. huomalta
vrn saavutus oli vanhojen kuutostcn 
voitto Sandhamnissa EM-kilpailuis
sa. 

Seuraavina vuosina pllljehdittiin 
al-.tiivisesti sekä Suomes&a että Ruot
sissa. May Be IV on ollut koko ajan 
Suomen kuutosri ntaman kärki venei
tä. Omistuspohja on vuosien <.,aatos
sa lcventynyt, tänä päi\änä omistaja
syndikaartiin kuuluu peräti yhdeksän 
purjehtiJaa. Tapio Lehtinen. syndi-
1-.aatin perustajajäsen ja henkinen 
isä, vanha Whitbread-konl-.ari, on 
'>aanut mukaan veljensä Eero Lehti 
sen. hänkin Whitbreadin kävijä. Juk
ka Linko on ollut mukana alusta Wh
tien. ja 90-luvun alusta tulivat vielä 
mul-.aan Jarmo Halonen. Jari Järvi ja 

Tero Harjula. 1993 syndikaatti li
sääntyi jälleen, nyt tulivat kuvioihin 
mukaan Magnus Bäcl-.ström, Ken
neth Peränen ja Arto Kuusinen. 

Kirja 
May Be IV ostettiin Ruotsista Suo
meen vuonna 1984. Hyvissä ajoin 
ennen suurta syntymäpäivävuotta 
veneen omistajat - joka nykytavan 
mukaan tottelee nimeä May Bc IV
syndikaatti - ryhtyi hankkeeseen 
julkaista veneen historiaa valotlava 

Hanko 1996, kuva Hannu Bask 
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kirja. 
Syndikaatin puuhamies Tapio Leh

tinen J..ääntyi Sexornas Jakt-kirjan 
yhden kirjoittajan Pekka Barckin 
puoleen. Hänet tunnetaan Pohjois
maisen purjehdusk i rjall isu uden 
asiantuntijana ja hänen kirjahyll ys
Uiän löytyy tuhansia purjehdusta kti
siueleviä niteitä. 

Pekka ryhtyi toimeen bibliofiilin 
pikkutarkkuudella. Hän suoritti kol
mee matkaa Tukholmaan. Ensim
mäinen matka suuntautui veneen 
tehneelle veistämölle Abrahamsson 
& Börjcsson, muut kaksi matkaa 
tehtiin henki löhaastattelujen mer
kciss~i. 

Urakan tuloksen syntyi kit:ja ni
meltä May Be IV. Neliväripainetussa 
kirjassa on 64 sivua ja runsaasti 
uusia ja vanhoja valokuvia ja piir
roksia. Ki rjan kustantajana on syndi
kaatin jäsenen Kenneth Peräsen 
omistama Oy Ken-Med Ab Biomet. 
Kirjaa on painettu 1000 kappalella 
ja sitä myydään 150 mk:n hintaan 
Pro-Sai Jori ssa, Veneenteki jäntic 7. 
Lauttasaari. puh. 09-682 3900. Kir
jan 1-.oko tuotto menee rahastoon. 
joka avustaa vanhojen kuutosten cn
trsöintiä. 
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Puuveneetverkossa 
K

otkassa on "Kotka Wooclen 
Boat Center" josta on mah
dollista saada apua erilaisiin 

puuveneitä koskeviin rakenne- ja 
kunnostusongelmiin. 

Kotka Wooclen Boat CentcriJiä on 
oma Internet-osoite jonka kautta voi 
saada apua mahdollisiin pienempiin 
ongelmiin puuveneiden kunnostuk
sessa ja ylläpidossa. Neuvot on tar
koitettu ensisijaisesti henkilöille, jot
ka tahtovat sumittaa Lyön itse omas
sa pajassaan. Seuraamaalla keskus
telukanavaa voi sieltä saada apua 
suurempiinkin ongelmiin. Kanavalla 
kysellään miten esim. mädäntyneen 
maston voi korjata jne. Suosittelen 
lukijoita käymään sivuilla. 

Olen alla kerännyt muutamia esi
merkkejä keskustelukanavan sivuil
ta: 
Q: tarkoittaa kysymystä ja 
A: tarkoittaa vastausta kysymyk
seen. 
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Martin Ericsson email: 
Martin.Ericsson@Helsinki.fi 

Epoksi 
Q: Olen korjaamassa puuvenettäja 
ajattelin tehdäkannen teak-vanerista. 
Ensin tavallista vaneria 4 mm ja sen 
päälle runoja teak-vanerista. Liimaa
miseen ajattelin käyttää epoksia. 
Minkä merkkislä epoksia käytän ja 
miten epoksi tulisi sekoittaa kun ha
luaisin saada saumat mustaksi? 
Voinko kyllästää kannen rungon pel
lavaöljyllä, vai estääkö se epoksin 
tarttumisen runkoon? 

A: Tcak-vaneria/vaneririmoja en 
suosittele käytettävän ulkokannessa, 
koska rakenne ei tule olemaan ko
vinkaan pitkäaikainen. Käytä teak
vanerin sijaan massiivista teak-ri
moitusta. Tämä vaatii riittävää puris
tusta liimattacssa, esim väliaikaista 
kiinnitysHi hakasi lla ampuen. Epok-
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seista tunnetuimmat ovat amerikka
lainen West ja englanti lainen SP. 
Mustat raidat saat lopuksi aikaan 
saumaamaHa raot esimerkiksi Sika
flex 290 DC:Uä. Muista kyllästää 
käyttämäsi 4 mm vaneri ja kantit 
huolellisesti Hempels Epoxy SeaJe
rillä. Muitakin vaihtoehtoja on, jois
ta voit soittaa ja keskustella A.Sep
pälän Vcne-Tarvikkeen kanssa Sum
massa, pu h (05) 355 7 155. 

Mitä vaatimuksia kaarille? 
Q: Aloitan vanerisen Jimilaitaisen 
pu1~jeveneen teon. Ongelmana on 
karuien ja muiden rakenteiden esim. 
steevit ja kansipalkit) materiaali. 
Riittääkö normaali kuivattu ... (pa
hoittelemme alkuperäisen kysymyk
sen loppuosan katoamista bitti
taivaaseen). 

A: Hyvin ulkona tai kuivurissa 
kuivattu mänty on erinomaista ve
neen rakennusmateriaaUa. Ulkomaa-



laiset puulaj it kuten teak, iroko ja 
mahonki ovat hyviä mutta kalliita 
vaihtoehtoja. Pelkkä epoksi mate
riaalin pintaan lisättynä ei lisääjuuri 
ollenkaan kappaleen lujuulla. Tässä 
mielessä vanerin laadul la on merki
tystä, e llet käytä esim. lasiku itua 
luomaan lisävahvuutta. Parempi laa
tuisia vanereita on myös mukavampi 
työstää. 

Pohjalaidoituksen 
uusiminen 
Q: Minulla on mahonkinenvene 
vuodelta 1966. Pohjassa on lasi 
ku itu vahvistus. Tiedustelen puu ve
netohtori lta, miten pohja olisi par
hainta uusia. Se kun pääi>i kerran 
kunnolla jäätymään ja pelkään, ettei 
se enää kovin kauaa kestä. 

A: Jos kuidutetun veneen pohja on 
päässyt jäätymää:n, olisi se uusitta
va, etenkin jos vene on 30 vuotta 
vanha ja pohja mahonkia. Lasikuitu 
on ensimmäisenä poistettava ja poh
julaudoitus uusittava. Pohjan ensim
mäiset 2-3 lautaparia voisi olla män
tyä kustannusten pienentUmiseksi. 
Mahonl-..i on tullut erittäin arvok
kaak<-.i rakennusmateriaaliksi, ja sen 
hinta nousee ja saatavuus vaikeutu u 
ympäristösyistä. 

Siinä oli pieni ote puuvenetohtorin 
verkkosivujen sisäll östä. 

Viime käynnin yhteydessä totesin, 
ctlii kysymyksiä tulee myös ulko
mailta, jopa Amerikasta asti. 

Ilahduttavaa nähdä. että kyseinen 
toiminta myös on huomioitu ja että 
suomalainen puuveneosaaminen ja 
puun käsittely- sekä korjaustaidot 
ovat saaneet arvostusta myös ulko
mailla. 

Internet-sivuilta löydät myös puu
veneiden korjaustoimenpiteitä suo
rillavien henkilöiden nimet ja osoit
teet. 

Puuvenetohtorin verkko-osoite: 
h ttp :/ /www. planet. fi/puu venc/toh to
ri/ 

Femmaliitto ja Internet 
Kuten muutkin tuhannet. tai miljoo
nat, ihmiset ja järjestöt ovat tehneet 
yhdistyksille tai järjestöille omat ln-

ternet-kotisivut, niin miksi ei meillä 
- Femmoilla - ole niitä? Ei muuta 
kuin rakentamaan niitä. 

Työhon meni aikaa noin 2-3 viik
koa ja keskimäärin 5-6 tuntia päi
vässä. 

Missbi Femman sivut sijaitsevat: 
Ne on asennettu yhdelle monista 
Helsingin Yliopiston lnternet-palve
limista, jonka fyysinen sijainti on 
HY:n Viikin alueella. Maatalous- ja 
Metsätieteellisen tiedekunnan tilois
sa, jossa minä itse tällä hetkellä olen 
töissä ns. ATK-tukihenkilönä. 

Meidän osoitteemme tai URL on: 
http://honcybcc.helsinki.fi/femma 

Ainoa edellytys, että sivut saavat 
olla kyseisessä paikassa, on se, että 
niiden sisältö ei saa olla sponsoroitu 
jonkun yrityksen nimellä ja että si
vuilla ei myöskään saa olla min
käänlaista mainontaa, paitsi mahdol
liset linkit muihin paikkoihin, esim. 
venctarvikeliikkeet tai vastaavat. 

Kaikki lähti liikkeelle siitä, että 
vanhat puuveneet varmaan kiinnos
tavat muitakin kun vain niiden käyt
täjiä, harrastajia ja omistajia. Joten 
tuumasta toimeen, rakensin sivut 
omasta aloitteestani. 

Jos mahdoll isc'\ti olette käyneet 
katsomassa niitä, ibmetteiette miksi 
niiden nimeksi on valittu Femman? 
Myönnän, että kUytössä oleva logo
ni mi on ehkä hiukan harhaanjohtava 
"Fem Man". kyse toki ei ole Vi ides
tä Miehestä, vaan Viitosista. Korjaan 
tuon pikapuoli i n. 

Femma-sivujen tarkoitus on jakaa 
tietoa ja muuta kiinnostavaa infor
maatiota muillekin asiasta kiinnostu
neille. Tulevan kevään aikana sivut 
tulevat saamaan uuden ulkonäön, tä
mänhetk inen ui konäkö on 1 iian ras
kas ylläpitää ja pUivitUiä. Tarkoituk
sena on luoda ns. kaksiosainen kuva
mutu, jossa va~>emmalla puolella on 
sisällysluettelo ja oil-..ealla puolella 
on itse asia. 

Kultainen ajatus sivujen sisällöstä 
on saada mahdollisimman paljon tie
toa itse veneisW, niiden menneisyy
destä ja siitä, miW niille on tehty vii
me aikoina. kuten k01jaukset ja 
muutokset. Joten sinä veneen omis
taja, ota yhteyllii minuun esim. säh
köpostilla: 
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Martin.Ericsson@Helsinki.Fi tai 
puhe! i me II a nro: 050 - 566 6621, 
niin sovitaan mitä sinun veneestäsi 
voidaan kirjoittaa ja mahdollisesti 
kertoa enemmän, ja jos sinulla on 
valokuvia tai muuta materiaalia, ni in 
kaikki kysei nen materiaali on ktiyt
tökclpoista. 

Tulevan kesän ki lpailukalenteri il 
mestyy sivuille heti, kun kaikki päi
vämäärät on lyöty lukkoon. Sivuttu
levat myös sisältämään kaikkien 
pursiscurojen yhteystiedot yhdellä 
sivulla. 

Kilpailutuloksiin ja niiden ylläpi
toon tahdon vain sanoa, eWi en hen
ki lökohtaisesti pysty olemaan muka
najokaisessa paikassa, missU kilpai
lujajär:jestctään, joten olisi mukavaa 
saada yhteyshenkilö, jonka kautta 
voi, esim. puhelimitse, saada aina 
uusimmat tulokset päivitettäväksi. 

Niille !>urffaajaille, jotka käyttävät 
verkossa olevia hakurobottcja, voin 
kertoa, että altavista.digital.com, Ya
hoo ja HotBot -robotit löytävät mei
dän sivut. Kyseiset robotit ovat tänä 
päivlinU suurimpia näillä alueilla. 
Meidät löytää esim. lntcrnational 
5m -haulla. 

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta 
lnternctin käyttöön työpaikalta tai 
kotoa, mene lähimpään kirjastoon, 
jossa on lnternet-mikro ja -yhteys. 
Tätä kautta voit käydH katsomassa. 
mitä meidän sivuilla tapahtuu , ja sa
malla voit sähköpostilla lähettää 
mielipiteesi allekirjoittaneelle sekä 
mahdollisia parannusehdutuksia. 

Kuten otsikkokuvasta näkyy, myös 
Kasi liitolla on omat Internet-sivut. 
Osoite on kuvassa. 

Magazine ja WWW 
Olen alustavasti keskustellut yliopis
ton ATK-keskuksen kanssa siiW, etW 
saisimme mahdollisesti asentaa Ma
galine-lehden sivut samalle palveli
melle. Lopullista päätöstä asiasta ~::i 

vielä ole. Tarkoitus on rakentaa ln
ternet-sivui IIe keskustelu kanava, 
jonka kauna lukijat voisivat liihcltiiii 
omia kysymyksiä Magazinelle. Tie
tenkin kaikkien luokkien ki lpailutu
lokset samoin kuin myös osto- ja 
rnyynt ipalsta olisivat hyödy II istä si-
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PURJEKANKAIDEN 
RAAKA-AINEET Timo Telkola, 

Purjeneulomo Niiniranta 

L ähes kaikki purjekankaissa 
käytettävät kuidut ovat peräi
sin muista teollisuuden k~iyt

tötarkoituksista. Kuitujen nimet ja 
tyypit ovatuseimpien purjehtijoiden 
tiedossa, mutta materiaalien ominai
suudet ovat usein heikommin rieclos
tettuja. Kuitenkin juuri materiaalien 
ominaisuudet ovat tärkein tekijä har
kitessasi uuden putjeen hankintaa. 

POLYESTER 
Polyester-kuitu kehitettiin 1950 lu
vun alussa ja sitä käytelHän keula- ja 
isoplll:jeissa, koska se on vahvaa, 
kesUiviiä ja edullista ja sen kirnmo
moduli (kuvaa kuidun kykyä vastus
taa venymää) on noin 80. Yleisim
min käytetty polyesterikuitu on 
Dacron, jonka valmistaja on Dupont 
USA:ssa. Dupont'in dacron kuitu 
"type 52" on kehitetty erityisesti 
putjekankaan valmistukseen ja on 
tällä hetkellä markkinoiden paras. 
Type 52 kuidun etuina ovat pieni ve
nymä ja erittäin suuri kutistumincn 
lämpökäsitteJyssä. jota käytelHän 
kankaan vi i meistel yprosessissa. 
Suuri kutis luminen yhdistettynä 
tiukkaan kudontaan tuottavat kan
gasta.joka on rakenteeltaan 
stabiili.jolloin ei tarvita suurta mää
rää tillereitä (kankaan pinnassa ole
vat täyteaineet)jotka kuluvat käytös
sä helposti. Muita polyesterien tava
ramerkkejä ovat Terylene, Trevira. 
Tetoron ja Diolen. Nämä eivät kui
tenkaan ole ominaisuuksiltaan yhtä 
hyviä tiukkaan kudotun pllljekan
kaan valmistukseen kuin Dacron. 

NYLON 
Nylonia käytetään spinakkereissa ja 
genak kereissa koska se on kevyttä ja 
lujaa. Nylon ei kuitenkaan omaa hy
vää kykyä vastustaa venymisti.i (kim-
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momoduli kuivana 50 ja märkänä 
20). Nylonin suurempi venymä ei 
haittaa spinakkerissa, mutta siitä ei 
koskaan tehdä genouoita tai isopur
jeita. Viimevuosina North Sails on 
kehittänyt uuden Transpac spinakke
rikankaan, joka on tehty erityisen 
ohuista polyester kuiduista. Trans
pac kangas venyy vähemmän kuin 
nylon, mutta vaatii enemmHn osaa
mista purjeen valmistuksessa ja 
suunnittelussa. Nylon on polyesteriä 
arempaa UY-sätei lylle ja kemiailisil
le aineille. Nylonia ei missäHn ta
pauksessa saa pestä klooripitoisilla 
pesuaineilla. 

KEVLAR 
1980 America's Cupissa käytettiin 
ensikertaa kevlar purjeita. Tämä ara
midikuitu on Dupont'in valmista
maa,ja sitä käytetään moniin eri tar 
koituiesiin kuten luodinkestäviin lii
veihin,auton renkaisi in ja komposiit
tirakenteisin (csim. veneiden run
got). Kevlar kiinnostaa, koska sen 
kyky vastustaa venymistä on erittäin 
suuri (kimmomoduli 560) ja sillä on 
suuri murtolujuus. Kevlar on pai
noonsa ven·attuna terästä vahvempaa 
ja noin viisi kertaa venymättömäm
pää kuin polyestcr. Kcvlarin huono
na puolena on huono UY-säteilyn 
kesto ja lujuuden nopea heikkenemi
nen taiteltaessa. Kevlar menettää lu
juutensa auringonvalossa noin kaksi 
kertaa nopeammin kuin polyester. 
Purjeen lcpatuksen minimointi ja va
rovainen käsittely pidentävät huo
mattavasti kevlar purjeen ikää. Taka
liikin lepattaminen on myös syy 
kankaan hei kkencmiseen. Siksi 
snörpin kircyden sääUiminen heti oi
keaksi on tärkeUi.ija varmasti kannat
tavaa putjeen kestävyyden kannalta. 
Melkein kaikki kevlar-pUJjekankaat 
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on tehty kevlar 29:stä. joka on suun
niteltu tekstiilikäyttöön ja jota on 
saatavi~~a eripaksuisina lankoina. 
Huomattava tekijä kevlarin kohdalla 
on myös se, että ohuemmat langat 
ovat painoonsa nähden paksuja ve
nymättömämpiä. Ohuiden lankojen 
kilohinta on kuitenkin huomattavas
ti korkeampi, kuin paksujen lanko
jen. Tä~tä syystä halvat kevlarkan
kaat ovat usein tehty paksuista etääl
lä toisistaan olevista kuiduista.kun 
taas parhaat grancl prix kankaat teh
dään ohuista lähekkäin toisian ole
vista kuiduista. Nykyisin kevlarkan
kaissa käytetään yhä enemmän uu
dempaa 49 tyypin kevlaria, joka on 
kevlar 29:een nähden on 30% veny
mättömämpää. 

Vaikka kankaiden kemikaalien 
kesto on yleensä hyvä voi kevlarkan
gas vahin goittua voimakkaista puh
clistusaineista ja erityisesti on varot
tava klooria. Jo pienikin klooripitoi
suus voi tehdä purjeesta käyttökcl
vottoman. 

SPECTRA 1 DYNEEMA 
Noin kymmenen vuotta sitren 
spectra tuotiin markkinoille mahdol
lisena kevlarin korvaavana mate
riaalina. Spectra on pitkälle proses
soitu polyctylceni,joka kesli.iä hyvin 
UY-smeilyU. Spectralla on eri ttäin 
suuri teoreettinen kyky vastustaa ve
nymää (kimmomoduli 2200) ja yli
voimainen murtolujuus. Tarkemmat 
testit kuitenkin paljastavat , että 
spectralla on ominaisuus nimeltä 
"crecp" viruminen (kimmomoJuli 
käytännössä noin 300). Yirumincn 
tarkoittaa materiaalin venymistä py
syvän rasituksen alaisena siten, ell i.i 
venymU ei palaudu rasituksen loput
tua. Yiruminen aiheuttaa putjeen 
muodon muutoksen purjeen ikään-



tyessä. Spectra on parhaimmillaan 
suurissa cmising veneissä, jossa lu
juus, UV-säteilyn kesto ja kulutus
kestävyys ovat ehdoton edell ytys hy
välle pUijeelle. Spectran hinta pysyt
teli pitkään kevlarin tasolla, mutta 
spectran suosio monilla eri teollisuu
den aloilla on aiheuttanut tuotantoa 
suurempaa kysyntää ja hintojen nou
sua. TH! Iä hetkellä spectra kankaat 
ovat selkeästi kevlaria kall iimpia. 
Spectraa valmistetaan myös Holl an-

nissa Dupont'in lisenssillä tuo
tenimellä Dyneema. 

VECTRAN 
Vectran on LCP eli nestekidepoly
meeri, jonka kyky vastustaa veny
mistä on suunnilleen Kevlar 29 ta
soa. Vectranin taivutuskestävyys on 
kuitenkin huo mattavasti pe:u·empi 
kuin kevlarin. Haittapuoli na ovat 30-
50% kevlaria kall iimpi hinta ja kev
laria huonompi UV-säteilyn kesto. 

TEOLLISUUSKUITUJEN OMINAISUUKSIA 

väri 1 2 
POLYESTER valkoinen 80-100 5-6 
NYLON valkoinen 50-märkänä 20 7-9 
KEVLAR29 ruskea 560 24 
KEVLAR 49 ruskea 730 24 
SPECTRA/DYNEEM A valkoinen 2200 -creep = 330 35 

VECTRAN ruskea 600 25 
HHUKUITU musta 1500-3000 10-24% 

HIILIKUITU 
Vuosien 1992 ja 1995 America's 
Cup kilpailuissa on käytetty hiili
kuiduista valmistettuja purjeita. Hii
likuidulla on erittäin suuri kyky vas
tustaa venymaa (kimmomoduli 
3000), mutta se on myös käsiteltä
vyydeltään erittäin arkaa. Raaka
kuilua taitettaessa kuidut katkeavat 
usein jo ensimmäisellä taittoken·alla. 
Tätä ominaisuutta on pystylly paran
tamaan kudotussa kankaassa si ten, 
että kuitujen sallitaan liikkua vähän 
(mikroskooppisella tasolla). Parhaat 
hiiliku ilukankaat ovat taittokestä
vyydelti.iän lähestymässä kevlari n ar
voja. ISAF (Kansainvälinen purjeh
dusliitto) on kieltänyt hiilikuidun 
käytön purjeissaja tämä rajoittaa hii
likuidun käytön vain harvoihin eri
koisprojekteihin. 

Kemian teollisuus kehittää koko 
ajan uusia kuituja, joita kankaiden 
valmistajat saavat kokeiltaviksi. Ke
hitys on tähHnpäivään asti ollut val
tava pumpulipurjeiden aikakaudesta, 
multa tulevaisuus tuo varmasti vielä 
huomat tavasti muutoksia tämänhet
ken "stanåardi"tuotteisiin. 

Artikkelien kirjoittaja Timo Telkala 
on pitkään työskennellyt Turusssa 
Putjeneulomo Niinirania Oy:ssä 
putjeiden suunnilfeiUana ja testaa
jana. 

3 4 
0% 6kk 
0% 3 kk 
25% 3kk 
25 -30% 3kk 
0% 6kk 

0% 2 kk 
35- 100% ei vaikutusta 

1) Kimmomactuli kuvaan kuidun kykyä vastustaa venymää, luvut perustuvat g/denieri määrään. 
2) Murtolujuus perustuu g/denieri arvoon. 
3) Taivutuskestävyys ilmaisee paljonko kuidun murtolujuus heikkenee viidenkymmenen taittokerran jälkeen. 
4) UV-kestävyys kuvaa sitä aikaa missä kuidun murtolujuus heikkenee 50% jatkuvassa auringonvalossa. 
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SCHOONER PREMIUM - kiinanpuuöljylakka 

MAGAZINE 

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

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

Myynti alan liikkeistä kautta maan 

Maahantuoja: 

MA.R:lT:lM 
Veneentekijäntie l, 00210 Helsinki 
puh. 09-681631 



S8kelaldftela segeljakter hade 
enorma aegelytor. Pl bllden 
188 ReiiMce med en beaitt
nlng pA 15 man. Det llter nöd
vlndlgt, eftersom aplnnaker
bomen vägde 2 ton! 
(Foto F.A. Walter 1903) 

reg {((]Jr/fiistOJrire r 

s reg {((]JtrnaJS 2!(((]J{rt v ((]J{((]J 
Pekka Barck 

På 1930-talet föreslog en ameri
kansk kommoclor all man skullc 
bilda en "Lugn llamn" för åldran

de ruincn1de seglare. Det hela sk.-ullc li
nansicras av segelförcningarna. "Scdan 
kunde vi gå på och ha roligt utan bak
tankar och cli'tligt samvetc, och när vi blir 
gamla och har byggt upp alla våra pen
gar på bmar, ~å blir vi omhändertagna. 
Och tänk villa härliga grii l och diskus-

sioner vi skullc få där, och vilka lögner 
vi skulle få tid atl hitta pii." 

Yarför skullc våra erfarenheter vara 
rnindre inlrcssanta än för os~ okända 
seglarcs bcskrivningar av olika strapat
ser pa främmande hav? Yarför skulle 
Fastnet rock vara intrc~santare än Mo
dermagan eller Märäskär? Seglare, som 
varit l[mgt borta berUtlar om hisnandc 
upplevelser i storm och på farliga vattcn, 
om pirater och enorma påfrestningar. 
Kampen om näst sista placering i någon 
regionsegling kan vara lika inlrcssant 
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som kampen om OS-guld. 
De senaste årcn har jag samlat eu an

tal seglarhistoricr från när och IJärran. 
Poängen i en bok med seglarhistorier iir 
inte vad som lir sant utan hur bcrättaren 
minns händclsen. Har Du någon egen
händig erfarcnhet som Du mcd längtan i 
rösten brukar beräna dystra vinterkväl
lar? Ski~.:ka den tili mig, så får Du boken 
om Din historia publi~.:cra~. Boken ut
kommcr 1998. 

Här följ er några smakprov på korta 
anekdoter: 
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Harry Nyströms sexa Sinkadus (S-52, uttalas på franska ungefär sänka
döö). (Foto Oscar Norberg, SSHM arkiv) 

Q
vast på toppen är ett sedan ur
minnes tider bland sjöfolk i alla 
Iänder antaget sätt att bcteckna 

< get är tili salu. Man bör detföre 
vara försigtig mcd tillämpning af det 
vanliga bruket att hissa en löfruska på 
toppen vid midsommaren, oeh låta den 
s itta cler och vissna." (Carl Smith. Båt
scglareordbok 1899) 

* * * 
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S egeljaktcr brukar döpas mecl 
champagne, ö l cller kokosnötter 
beroende på tradition. Det går intc 

a ll tid som planerat. N~ir en ung flicka 
skulle döpa sin fars segeljakt i Clyde, 
missade hon med flaskan. men man ha
de redan slagit av låsen och jakten bör
jade löpa av stapeln. Hon klättrade ner 
från tribunen och försökte springa fast 
jaktcn, mcn hann inte. Då clök tlickan i 
vattnet, simmade fast jakten, klättracle 
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upp fiir ankarkättningen och slog tlas
kan på nytt mot stäven. 

Det beriittas att orsaken tili att cham
pagneflaskan skulle fästas i båten i sam
band med dopet, härrör sig från en inci
dent i England i mecllet av 1800-talet. 
En amiralsfru skulle clöpa ett linjeskepp 
i Plymouth genom att kasta en flaska 
champagne mot förstäven. Hon missadc 
stäven och flaskan träiTade en åskådare i 
huvudct. Åskådaren yrkade senm·e på 
crsättning av flottan , som biföll anhål
lan. 

* * * 

I
boken Oraklet eller fråga clu så sva
rar jag! ( J 898), ges instruktioner på 
hur sjösjuka botas: 

"Otaliga medel att bota sjösjuka hafva 
rekommenderats och försökts, men tili 
clato torele intet fullt 

pålitligt hafva upptäckts. Däremot har 
man på den senare tiden uppfunnit ett 
förtTäffligt medel att fiirekomma sjösju
ka. Medlet iir bromsalter. Två a tre dagar 
före resan bötjar man intaga en Iösning 
af bromsalt i vatten (enligt läkare-re
cept), af hvilken dagligen tages en te
sked före varje måltid och vid sängdags. 
Kuren bör fortgå, tills lindrig :>bro
mism:> inträcler. Denna yurar sig i då
sighet, olust tili verksamhet och en kiins
la af mattighet i lcmmama. T sådant ti lls
tånd kan man utan att riskera sjösjuka 
stiga ombord. Ett godt kännetecken på 
att bromism intriidt är, att man mecl ting
ret e ller en sked kan trycka mot bak.re 
öfre gommen utan att :>klykningar:> 
uppstå. Sedan man gått omborcl, bör 
man upphöra med kuren, så länge bro
mismen varar (2 a 3 dagar), såvida del 
icke är sjögång eller hotar au bli det. 
Kan man tämligen väl tåla sjön, hchiif
ves icke cns någon förcgående bromkur, 
utan clct är tillfyllcst att efter ombords
tigninge n taga en dosis af 4-6 gm; dock 
bör man inte vänta med intagningen, 
tills man känner sjösjukan vara i annal
kande. 

För öfrigt äro följande regler för sjöre
sor synnerligen praktiska. Undvik att 
någonsin uncler resan vara fastandc. Tn
tag helst ettlite t mål i kojen, innan ni sti
ger upp, äfven om ni skulle känna er il
lamåcnde, och fortsätt sedan med lätta 
måltider mcd korta mellanrum. Kläd er 
varmt och i ylle och bincl en gördel 
mycket hårdt om magen. Har ni intagit 
brom. kan ni godt vistas nere i salong el
ler hytt, då ni af bromen lätt faller i en 
välgörancle sömn. Fortsätt med bromku
ren eller tag små closer af opiurn och 
kamfer ett par clagar eflcr landslignin-



gcn, för att undvika efterförkylning. 
Att bota sjösjuka är åter, såsom redan 

nämndt, ytterst vanskl igt. De medcl, 
som för delta ändamål visat sig verk
sammast, äro: kloral, koffein, atropin 
oxh kokain, hvilka dock edast böra bc
gagnas efter läksrcs anvisning.'' 

* * * 

Algoth Niska beskrev sina stra
patser med skonaren Yenus i bo
ken mina äventyr: 

Venus seglade i stark västlig bris på 
väg från Sverige tili Finland med 5.000 
liter sprit. När konmrerna av kusten syn
tcs fick Venus rigghaveri och den svaga 
motorn strejkade. Omanövrerbar ladc 
sig båten tvärs och började räka östcrut. 
Självklart skulle havcristen väcka intrcs
se. Yenus akter textades om: Carita, 
Cuxhaven. 
"- Blir någon tillfrågad skall den 

utan all blinka tvärsäkert smälla tili med 
någonting, instruerar jag. De vet ändå 
intc vad fan ni säger. Huvudsaken att ni 
intc darrar på måle!." 

Vid Hogland kommcr tullen ombord. 
Storseglet sattes över sprittankarna på 
däck. 

"- Yem är ni och vart är ni på väg? 
- Carita von Cuxhaven! Hamburg! 
- Wer sind Sie und was wollen Sie?" 
lnget svar. Tullen steg ombord och in

tervjuade hesättn ingen efter att ha grans
kat "vedlasten". 
"- Wo sind Sie von der Hause gewe

scn und wie haben Havcri eingetrifft, an
striinger sig tullmannen m1igt." 

Savolaxaren Kurke la svarar på l'rågan 
rnecl ett vinnandc leende: 

"- Walt frem prodigans holiclaj alta
birn. 

Tullmannen studsar, ser lite fånig ut 
och vänder sig smått besvärad tili sina 
kamrater. Den här måtte vara från Syd
tyskland, dom har elt så grötigt uttnl , att 
del är omöjligt att förstå. Men annars ett 
jäkla gemytligt folk." 

Tullmannen fortsattc mcd att intervjua 
Paavo, som sali på en spritkanister och 
sydde segel. 

"- Ist das Lappen alte Segel e ine 
schwere Arbcitung? 

- Wat il kistera faschta gurna", gurg
lade Paavo tili svar. 

Tullrnännen kunde inte annat gör än 
fortsätta farden. Senare på kvällen klcv 
Paavo ut på klyvarbommen för att sla en 
flaska tysk mousserandc vin mot bogcn 
för att åter högt id 1 igt döpa skonaren l i II 
Ye nus. 

* * * 

Den amerikanska tidskriften Sail 
and Sweep beskriver hur det var 
att segla ombord på America's 

Cup -vi nnaren 1903, Rcliance (översätt
ning av C.O. Liljegren i Ny Tidning för 
Tdrott): 

Utom då det blåser mycket hårdt sättcr 
kapten Barr aldrig segel för ankars. 
Slculle del blåsa half storm blir det nöd
vändigl att sUtta det ofantliga storseglet, 
med sina två tusen kilogram, i skydd i 
hamnen. Det är intet nanverk all sätta ett 
sådant segel med en area större än ett 
tolfvånings hus. Segelkapellct allena be
höfver flera man au handskas med. 

Allting är systcmatiserat ombord på 
en pokalförsvarare. Besättningen består 
af 55 man undcr befäl af kapten Barr. 
Dessa 55 man äro återigen indelade i lag 
under första och andra styrmanncn. Un
der dessa båda tjänstgöra ett halft dussin 
kvartermästare. 

Det tager minst 20 minuter, vanligen 
en half timma att sätta storseglet och få 
det trimmat tili kaptcn Barrs belåtenhet. 
Alla försegel, såväl som spinnakern sät
tas alltid upp i s toppare d . v.s. inrullade 
och ornknutna med tuona segelgam , 
som brista då seglet ryckes ut. Efter för
seglen kommer turen till toppseglet. Två 
man gå upp i båtmansstolar. De se ut 
som pygmeer, dUr de svänga i sina stolar 
150 eng. fot från däck. På Rel iance är 
det 160 fot från däck tili stångtopp och 
toppsegelrån når 25 fot däröfver. Spin
nakerbomen är dcttyngsta rundhult om
bord, tyngre än själ fva masten. Den är 
solid, af trti, för att b lifva tung, och 85 
fot lång p~l Rc liance samt väger nlira 
2,000 kg. 

* * * 

Henrik Ramsay beskriver när 
scxmetersjakten Renata råkadc 
ut för en trornb i Bågaskärsfar

Jeden 1927. (Frisk 81isnr. 2 195 1): 
Ned med seglen, kvicka tankar!, var 

min order. Seglen bärgades och blev tili 
och med nödtorftigt surraele med beslag
sejsingarna. Jag höll min blick riktad 
mot det märkliga fenomcnct. Yattenvir
veln bildacle e n hög bägarc, syntes dct 
mig, nästan e n prispokal med utsvängda 
kanter och mcd bubblande skum kring 
bräddarna. llöjden var svår att uppskat
ta. Vi tog Renatas mast och några träd på 
skären som måttstock och gissade på 
omkring 20 meter. Breddcn var väl 
omkring 5 meter. Någon sky uppe i höj
den iakttogs inte; virveln gick, syntes 
det, sin väg längs vattenytan fritt för sig 
själv. Jag väntadc mig att tromben skul
le brytas söndcr av ett berghäll i dess 
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väg. Dock nej, den li.ksom svävade över 
udden, och fortsatte sio räta linjc. Nästa 
sekund hade vi virveln över oss. Av vind 
märktes l'öga, Renata vaggadc tili några 
tag, mcn vi varken kändc e ller hörde 
några yttringar som tydde på vi ndens 
makt. Mcn vatteo! Det öste vatten över 
oss, alldeles som ur jätteämbaren. Mao 
var alldeles förblindad av detta skyfall. 
Några sekunder tili och vattenskyn bred
dc ut sig, förtunnades och försvann som 
ett töcken i riktning mot Strömsö. Vi 
kunde intc Hingre skönja de tidigare så 
skarpt tecknade konturerna i vattenvir
velns bägare. 

Vallen hade vi i båten. Seglcn - och 
vi själva - var helt vauendränkta. Ka
verandc om vår upplevelse sträckte vi 
våra dukar och Renata seglade vidare på 
sin väg hemåt. Kvällen var vacker och 
nattkåren kom regelrätt." 

*** 

K
aj Dahl har i en serie böcker om 
skärgården funnit intressanta 
historicr: 

Rövarna på J ussarö i Ekenäs skärgård 
använde en våldsam taktik. När passe
rande roddfartyg passerade tillräckligt 
nära, sköt de ihjäl besättningen från 
skyddade platser på ön och rövade sedan 
lasten. Det lär sedan ha l'unnits en lurisk 
skepparc som Iät sätta upp attrapper. Då 
rövarna hade skjutit dcssa dockor styrde 
han kosan i land och gjorde upp räknin
gen med rövarna innan de hann ladda 
om sina mynningsladdade gevär. 

Legenderna om öarna i Ekenäs skär
gård är många. På Espingskär Hir del ha 
funnits en sjörövarfru. På Alglo fanns en 
musikalisk gcngångare. Detvarren ung 
flicka som i bland spelade fiol i ett av 
husen på ön. Man känner inte tili vero 
hon var eller varför hon spelade fiol, 
men dctl.ir många som hört henne spela. 
På dcn södra siclan av Älgö lär det linnas 
en skalt nedgrävd. Den består av stora 
l'yrkantiga kopparpengar som nedgriivts 
av bröderna Ahlblom när de llyttade tili 
Sverige. 

* * * 

På 1930-talet konstrueradc Tore 
llo lm ett antal sexor tili Frankri
kc. En av dessa köples av herr 

Rotschild. Den meriteradc seglaren Har
ry Nyström fick i uppdrag att ansvara för 
transporten tili Trouville i Frankrike. 
Där kappseglade Rotschild den nya jak
tcn men framgångarna uteblev. Rot
schi ld mecldelade sin besvike lse över 
jakten åt Nyström som sade att det kans
ke inte var l'el på jakten utan på rors
mannen. Rotschild blev arg, mcn föres-
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lnte sällan råkar seglare ut för ovanliga väderföreteelser. Denna tromb utanför Helsingfors fotograferades av 
Daniel Nyblin på 1880-talet. 

log sedan ett vad: om Nyström skulle 
vinna den följande kappseglingen skulle 
han få en veckas betalt uppehälle med 
resor för honom och hela besättningen 
medan han skuiJe vara tvungen att trans
portera jakten tillbaka på egen bekost
nad och returnera köpensumman ifall 
han inte skulle vinna. Dctta vad gick 
Nyström med på och han lyckades vinna 
kappseglingcn. Därefter följde en 
vcckas luxuös semester och både kon
struktörcn och köparen var nöjda. 

* * * 

M ånua respitberäknin~'sre<>ler e o o 
har haft olika kryphål, som re-
gelmakarna har haft fullt upp 

med att täppa tili. Tili dessa kan även 
IOR räknas tillhöra. Regeln tillkom 
1970 och har vållat rcgelmakarna hu
vudbry sedan dcss. I mätrcglerna är de 
fartbefrämjandc faktorerna noggrant 
bestämda. De viktigaste är segelarealen. 
dcplacemcntet och skrovets vågbildande 
liingd. Konstruktörerna har strävat tili att 
plancra och byggajakter som egentligen 
har större segelarea, är lättare eller har 
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större längd än det egentligen står i 
mätbrevet. Peter Norlin konstruerade 
Scampin mcd en bula ovanom vattenlin
jen, som fungerade som ponton när bå
ten krängde. Scampin var mycket fram
gångsrik i olika TOR-kappseglingar och 
det ledde tili att regeln måste förändras. 
Å.J.· 1973 konstruerade Dick Carter en 
tlatbottnad båt med centerbord. Detta 
gav båten ett skenbatt större deplace
ment än det verkliga. Centerbordet möj
liggjorde vruiation av lateralplanet och 
det vru· även möjligl atl tlytta ballasten 
undcr seglingen. Dctta ledde senru·e tili 
en uppsjö av centerbordsbåtar. Den 
gamla IOR-regeln mätte inte djupct på 
tillräckligt många stäl len. Ironiskt nog, 
var Carter en av dem, som konstruerat 
regeln. 

*** 

Den 6 juli 1996 seglade tysken 
Manfred Wierig ensam med sin 
drygt fem meter långa segelbåt 

Cyran utanför Wru·nemi.inde vid Ros
tock. Del var lätt vincl rnen i övrigt rus
kigtmed dålig sikt. Efter att ha seglatut 
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ur detmärkta farct tili Warnemi.inde såg 
han en katamaran komma i faret. Några 
minutcr senare såg han fä1jan styra rakt 
emot honom. Wierig hann inte segla un
dan utan blev överkörd. Cyran seglade 
in mellan katamaranens pontoner och 
riggen skalades av men Wierig klru·acle 
sig oskadd. Fallet ledde tili en tvist då 
rederier framhöll att Cyran saknadc ra
darretlektor och lanternor. 

* * * 
Har Du någon intressant erfarenhet? -

En kort historia om sed, tradition, myt, 
storartad prestation, bragd, fara tili havs 
gentlemän eller -k vinnor, storm eller 
stiltje. Hjälp mig att samla material om 
seglarnas strapatser på land och tili 
havs. 

Skicka materialet tili 

Pekka Barck 
Molavägen 25 B 
02140 Esbo 
Fax: 09-512 1365 
E-mail: pckka.barck@ael.fi 



Puuveneet HSS:IIa 14.-15.6.1997 

Leena Romppainen 

H EM och HAMN -tapahtuma Helsingfors Segclsällskap ry:n kotisatamassa Liuskasaaressa, Merisataman edustalla 
ja Kaivopuiston välittömässä läheisyydessä, tarjoaa moni-ilmeisen katsauksen kilpa- ja saaristopurjehduksen maa
ilmaan sekä merihenkiseen vapaa-ajan harrastukseen. Tapahtuman tarkoituksena on tehd~i tutuksi puuvenehmTas

tusta ja seuran toimintaa sekä korostaa ptiäkaupunkimme merellistä merkitystä. Jäsenilleen HSS on yhtäkuin koti ju satama, 
HEM och HAMN. 

Tapahtuma käsittää puuvenenäyllelyn, joka kattaa puurakenteisetluokkaveneet (5m, 5.5m, 6mR, 8 mR, louhi. hai, saaris
toristeilijäl. A-ja kansanveneet), sekä muita historiallisesti tai muuten kiinnostavia purje- ja moottoriveneyksilöitä. Näytte
lyn tulee arvostelemaan raati, joka kootaan alalla ansioituneista ja arvostetuista henkilöistä. Veneiden lisäksi tapahtumaan liit
tyy HSS:n venevajassa jäijestettävä valokuvanäyttely, jonka aiheena on HSS:n historia, köydet kiinni ja köydet irti laituris
ta. Näytteille asetetaan myös runsaasti puuveneilyyn liillyviiä rekvisiittaa. Lisäksi vajassa on nähtävissä venepuusepän työ
näytöksiä. Näyttelyn tienoilla on saatavi lla saaristohenkistä ruokaa ja lauantai-iltana 14.6. 1997 jät:jestetään HSS-ravintolas
sa näyttelytanssit 

SINUNKIN VENEESl NÄYTTEILLE 

Näytteille on tarkoitus kerätä edustava kokoelma Suomen vesillä liikkuvista klassisista puisista veneistä, uusista ja van
hoista, putje- ja moottoriveneistä. Näyllelyn järjestäjät toivovatkin, cllä asiasta kii nnostuneet puuveneiden omistajat ilmoit
taisivai venecm.ä näyttelyn osanouajiksi. Näyttei lle asettaminen on maksutonta. 

Ilmoittautumisct sekä lisätietoja näyllelystä: Leena Romppainen puh. 09-663 645, Margareta Nygård puh. 09-628 781 ja 
Jon Granström puh. 09-622 3126. 

Helsingfors Segelstillskap ry, HSS, on perustettu vuonna 1893 ja on maamme vanhimpia pursiseuroja. Seuran jUsenistöllä 
on erityisen paljon klassisia puuvcnciUi mm hai-vencitä, R-veneitä (2 kpl 5m, 3 kpl 5.5 m, 1 kpl 6 mR, 5 kpl 8 mR), kansan
venci Lä jne. Seuran kommodorina toimii Malli Mare ja jUsen iä on rei lu 800. Kaupungin kaavan mukaan HSS ja Li uskasaad 
kuuluvat Helsingin ulkosaaristoon (matkaa mantereelle n. 150m.). 
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Maineikkaan ruotsalais,m veneensuunnittelijan 
Tore Holmin syntymän 100-vuotispäivää juhlittiin 
Gamlebyssä 13-14. heinäkuuta 1996. 
Paikalla oli myös Tapani Koskela miehistöineen 
Holmin piirtämällä 6mR L61 Silenellä. 
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K
IIUt Holm. Tore11 isä, rakensi 
ensimmäisen veneensä v. 
/902 talonsa ulkorokemwk

sen sisällä. Veneen rulwavalmiiksi pi
ti päiillää miten se saadaan ulos -
lwjollamalla vene osiin 11ain purka
malla talo. "Mitäpä talo nyt on ve
neen rinnalla". sanoi Knut. ra/on sei
nä purelliin jauuwkainen saatiin ulos. 
Vene oli nimeltään "Bris" ja se pur
jehti jo samana kesänä voirokkaasti 
lukuisi\·sa regatoissa Gamlehyssä ja 
lälliseuduilla. 

Knut opiskeli veneenrakennusta vii
me l'ttosisadan loppupuolella yli kym 
menen vuotta alan silloisessa edellä
kävijämaassa Yhdysvalloissa. Hän 
oppi uusia materiaalien kiiyllötapoja, 
mm. rautakaarieli hyödyntämisen. pe
rehtyi venee11 swmnillel1111 estetiik
kawl sekä joutui ymmiirtämiiiin vksi
tyiskohtien vaatiman perfektionismin 
tärkeyden. 

Ensimmäistä l'enettä seurasivat 
75m2:n saariswristeilijä ·· Bamhi" se
kä "Mayjlower /"ja "II". Viilzitellen 
rakenwi Gamlehyn lahden rantaan 
myös varsinainen venerelakka, joka 
valmisrui 1908. Kilpailumenestys poi
ki yllä uusia tilauksia ja näin sai al
kuma lähes puoli l'ltosisataa kestiinyr 
kausi, jonka aikana Gamlehyssä val
misrui yli 700 korkealaatuisia kilpa
purl/a ja perheve11että. 

Meidän matkamme Gamlehyhyn alkoi 
varsinaisesti !tangosta eräiinii pilvise
nä heinäkuun aamuna kaupungin vas
ta heriiillessä ensimmäiseen regatta
päivään. Utuincn sää ja Jeppeii kaak
koistuuli jouduttivai matkaa reitillä, 
joka minulle. Ari IIe ja tietysti Silenelle 
oli tuttu, mutta Vikilie kyseessä oli yli
päätmin ensimmäinen pUijehdusretki. 
Hiittisiin päästyämme lähestyvä sää
rintama alkoi olla jo päällä. ja reippaat 
sadekuurot vaikunivat varsin inllatoo
risesti näkyvyyteen. Meren pinta 
muuttui pisaroiden piiskauksessa mai
tomaisen valkeaksi, ja terävin aallok
ko nujertui. Reittimme kääntyessä 
lounaisemmaksi tuuli navakoitui ja 
kääntyi vastaiseksi. Rosalan tasolla 
katsoimme parhaaksi ankkuroitua saa
riston suojaan odottelemaan ilmavir
tausten heikkenemistä. THivas selkeni 
ja saimme kuivatella epähuomiossa 
kastuneitta vaatetavaroita. liian suussa 
suojainen poukama oli jätettävä ja 

lähdettävä kokeilemaan avoimempia 
selk.iä. Reippaassa ja hyvin kastele
vassa kryssissä saavuimme Utöseen 
auringon laskettua. Maistuipa alku 
työltä. 

Ensimmäinen kerta Utössii oli elä
mys: idyllinen satamapoukama lukui
sine venevajoineen ja jylhä majakka
torni loivat esteettiset puitteet jotka 
karistivai 16-tuntisen purjehduspäivän 
väsymyksen tipotiehensä. Illan hä
myssä kauf...aisuuteen rauhallisesti viit
tova majakka ja yltyvän tuulen kohina 
olivat yhdessä elämäni paras 
sound&light show. 

Seuraavan päivän satoi ja vihelsi. 
Ajankulun keksiminen pienellä ulko
saarella oli haaste sinänsä. Käynti 
Åsan kahvilassa, vierailu säähavainto
asemalla, uusi ja pidempi käynti Åsan 
kahvilas!>a. ainakin viisi kauppaf...äyn
tiä. Utön kotiseutuyhdistyksen päivit
täin järjestämä saaren kiertokävely 
majakkavierailuineen sekä illaksi :-.yn
tynyWi seurustelua ja laulclua vaki
tuisempien asukkaiden kanssa onnis
tuivat tekemään päivästä varsin muka
van. Utöstä jäi hyvä muisto. 

K
ur Hoimille syntyi kolme las

a Yll/?l'e. Tore ja Magda. Se
ii Yngve ellii Tore kasi'Oii'{Jt 

miltei ki1jaimellisesti relakalla ja jat
koivat isänsä uraa. Perhe oli sekä isä
Knutin että operettilaulajana rwu1etw1 
iiiti-Annm1lauluharrastuksen an.\iosta 
kulttuurin suhteen rikas kaspuympä
ristö. Tuon ajan isän rooliin kuulu
neesta despoottisuudesta tosin joutui
vat kärsimään erityisesti pojat gasra
tessaall isänsä veneessä. Tytär Mag
dasta tuli sittemmin näyttelijä, mutta 
purjeluluslwrrastus oli hänellekin lä
heinen. Paikallisia mainetta Magda 
niilli laittautwna/la kerran 40m2:l!a 
yksin iloiselle purjelufukselle Gamle
byn Jalule/le ja palmunalla oikeaoppi
sesti ilman moottoria takaisin laitu
riin. Varsi11ainen pioneerityö oli kui
tenkin osallistuminen Star-veneellä 
Sandlwmnin regartaan l'iehiittiil'ii/lä 
no ismieh istöllä. 

Seuraavana, aurinkoisena aamuna 
kaikki paha maailmasta oli poissa ja 
kevyt länsituuli kuljetti meidät täysin 
purjein ulos Utön satamasta. Tuntui 
taas aavistus kesästä. Luotimme sää
ennustecseen emmekä lähteneet pyrki-
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mä~in suoraan Sandhamniin vaan valit
simme pidemmän Ahvenanmaan kaut
ta kulkevan reitin. Iltapäivällä lounaa
seen kääntynyt tuuli navakoitui ja vii
meinen kryssi Degerbystti Röclham
niin kasteli meidät taas perusteellises
ti. Uupuneena ei rantautumisesta tah
tomrt tulla mitään. Vihdoin saatuam
me veneen asianmukaiseen paikkaan 
saatoimmekin herättää muissa veneili
jöissä vilpitöntä iloa levitettyämme 
kirjavan arsenaalin purjeita, maf...uu
pusseja ym. tarvikkeita rantakallioille 
kuivamaan. 

Alkukesä oli ollut viileä ja sateinen. 
Tämä näkyi 111111. siinä että merivesi 
oli hyytävän kylmää, mutta myös siinä 
että karuimpienkin saarten luonto oli 
täydessä kukoistuksessaan vielä hei
näkuussa. Rödhamnin kukkaloisto oli 
odottamattoman kaunis, ja mikä haus
kinta, ylimmiltä kallioilta löytyi sade
veden tiiyttämiä isoja lammikoita, 
joissa saattoi pestä suolan pois silmis
tään ja korvistaan. 

Nukuimme hyvin ja irrotimme yh
deksän maissa seuraavana aamuna. 
Luvassa oli aurinkoista säätä ja kohta
laista tuulta hyvästä suunnasta. Meri 
olikin jo tainnuttanut pahimman aal
lokkonsa ja miellyttävässä mainingis
sa suuntasimme kohti Ruotsia. Reivit 
purettiin kohta ja keulapurje vaihdet
tiin suurempaan. Emme olleet ensim
mUisiä Ahvenanmaalta lounaaseen si-
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osalllatunelsta 
venelstl oli 1912 ndt•nnettu 
saarlatorlstellljä. 

sinä aamuna startanneita, mutta Silcne 
iloitsi vapaasta merestä ja matkasta 
synnyinmaahansa niin paljon, että 
pian se jo k_i_nnasi maileja toisten mat
kalaisten edellä. 

Iltapäiväkahvin aikaan ohitimme 
Tjärvenin. Valitsimme uloimman saa
ristoväylän kohti etelää, missä kulku 
vastaisessa tuulessa vaati herkeämä
töntä kartan lukua ja vastakäännöksen 
toisensa jälkeen. Illan suussa olimme 
maineikkaalla Kanholmin selällä, joka 
on ollut näyttämönä monille merkiltä
ville kilpapurjehduksille. Mieleeni 
palautuivat llenrik Ramsayn kuvaa
mat tunnelmat vuoden 1928 Sand
hamnin regatasta "Seuraavana päiv~i
nä puhalsi kova läntinen, 14- 16 metriä 
sanoo historiikki, joka lisää: 'todelli
nen myrskypurjehdus'. Rata kiersi 
Kanholmin selkää. Miltei kaikki oli
vat reivanneet. Lähdössä oli tungosta, 
ja suunnilleen samaa. korkeinta mah
dollista vauhtia kiitiviit kaikki 30 kuu
tosta myötäisessä kohti Fjärdsaaria. .. . 
Merkin kiertäminen oli vaikuttavin, 
mitä olen milloinkaan joutunut todis
tamaan ... Veneiden laitojen välissä oli 
Jokusia kymmeniä senttejä, outoja 
puomeja heilui päämme päällä, vesi 
suihkusi ylös veneiden välistä ... ". 

Koska oli maanantai ja siis työpäivä, 
päätimme jatkaa leppeässä iltatuulessa 
hauskaa kilpaluovintaa sattumalta seu
raamme joutuneen toisen suomalais
veneen kanssa. Ennen auringonlaskua 
onnistuimme kuitenkin jättämään ka
peassa salmessa kumppaniamme koh
tuuttoman paljon, mistä syystä tämä 
luovutti ja käynni sti koneen. Me jat
koimme tavoitteena saapua ennen pi
meää Dalaröhön, noin 15 M Sand
harnnin lounaispuolella. Tuuli kl1iten-
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kin heikkeni edelleen. Oli jo yli puo
len-yön kun pääsimme Dalarön täpö
täyteen vicrasvenesatamaan. Laituril
le meno tapahtui witeillen toisen ve
neen ja laituri puomin kautta. mutta sai 
kelvata, olihan satama suojainen seu
raavaksi päiväksi ennustetun kovan 
tuulen kannalta. 

V
eneen rakennuksessa tuotteli
awllmaksi pojaksi osoitrautui 
Tore, joka l)'htyi vaswamaan 

telaka11 toiminnasta 1930-luvun puoli
välissä. 'liwlloin työntekUämärä oli 
ka.\WIIIlll 22:een. Myös Tore oivalsi 
kilpailumenestyksen tärkeyden \'ellei
den markkinoiden kannalta, ja hänes
tä 111li maan menestyneimpiii urlzeili
joira kautfa aikojen. Viisissii olympia
kisoissa Tore sai saaliikseen yhteensä 
kuusi mitalia. 

Tore ehti uransa aikana signeerata 
yli sata venepiirrustusta. Todennäköi
sesti hänen suunniffelemiaan veneitä 
oli enemmän, mutta aluksi Knut ei an
tama poif..iensa nimien esiintyä piir
rustuksissa l'lUIIt ne merkittiin vain 
anonyymisti Ieima/Ia "HOLMS 
Yachtvarv ". Vasta suoriteffuaan ilui
nöih'in tutkinnon Tukholman teknises
sii korkeakoulussa Tore sai nimensä 
niikyviin. 

Nopeasti Puolasta lähestyväksi ennus
tettu matalapaine saapuikin ajallaan ja 
aamulla hcräsimmc tuttuun ja turvalli
seen ropinaan ja vihcllykscen. Koska 
laiturille meno keit..kuvien veneiden ja 
puomien kanssa oli vähän hcrmostut
lltvaa. satamaisänta osoitti ystävälli
sesti meille laituri paikan, jossa saisim
me olla ainakin seuraavaan päivään. 
Satamamaksuakaan ei kerUtHiisi, jos 

MAGAZINE 

päättäisimme lähteä vielä samana päi
vänä. Eikä avunanto loppunut tähUn, 
vaan meille osoitettiin kuivaushuone, 
jonne saatoimme viedä vaaueemme ja 
nukkumistarpeemrne kuivamaan. 
Mietimme, miten kilpaveneen kannel
le voisi tehdä. jottei se aina laskisi vet
tä sisään niin pahasti. 

Maanantain liki sadan mai li n taival
luksen jälkeen taisimmc tarvilakin lc
popäivän: vaihteeksi liinall a varuste
tun pöydän LiUreen syömään ja töllistc
lemään miten varakkaampi v~iki Ruot
sissa asuu ja eläii. Leppoisan oli. Ko
ko pUi vän jatkunut vaakasuora sade 
haitLasi vähän kaupunkikävelyä, mutta 
onneksi pääsimme taas välillä sata
mmnme kuivaushuoneeseen lämmitte
lemään. Illalla näimme naapurina ol
leessa Evelina-nimisessä modernissa 
6mR-purressa liikettä, ja kävimme oi
tis kutsumassa j.,ipparin vaimoineen 
lasilliselle veneeseemme. Kosteutta 
tihkuva kotimme oli licvtijärkytys vic
raillemme, eikä asiaa auttanut havain
to, ettti huoneenlämpöinen punaviini 
täss~i tapauksessa oli todellakin aivan 
liian kylmääjuotavaksi. Ehdottamam
me kuuman veden lisäys otettiin ilolla 
vastaan, ja vierailu sujui hyväntahtoi
sessa i 1 mapi irissii. 

Kes"-iviikkoaamu valkeni miltei au
rinkoisena, ja pallokas ylhäällä jätim
me Dalarön taaksemme heikossa poh
joistuulessa. Tuo heikko pohjoinen 
muuttui pian tyyncksi, mutta iloitsim
mc auringon niiyttäytymisestä sekä 
saaresta kantautuvasta hanurin soitos
ta. Aplodeeraten saimme soittoa lisää. 

Tukholman seudun saaristo on ka
rikkoiseen Suomenlahteen tottuneelle 
varsinainen purjehtijan paratiisi. Ki
viä on vain siellä täällä ja rannat 
yleensä jyrkkiä ja selväpiirteisiä. Ei 
ihme, että harrastul-.sella on täällä pit
kät perinteet. Toinen asiaan vaikuttava 
seikka on tietysti se, että kevään lcu
dot lounatuulct tuovat Ruotsin itäran
nikolle kuivia lämpöisiä säitä eli niitä, 
joita veneen maalaajat ovat aina tar
vinneet. Samat tuulet saapuvat oman 
maamme etelärannikolle yli hyisen 
kylmän meren ja ns. hyviä kuivia 
maalausilmoja joutuu odottamaan 
viikkoja pidempään. Luulen, että täl
lä puhtaasti i lmastollisella seikalla on 
ollut suuri merkitys veneilyn suosion 
erilaiselle kasvulle Ruotsissa ja Suo
messa. 



Tyven pUättyy aina aikanaan ja nyt 
se vaihtui heikoksi lounaistuuleksi. 
Koko pUivän luov ittuamme olimme 
päässet vaivaiset 30 mailia eteenpäin 
ja ol imme illan suussa Lundsortin 
kohdalla. Tuuli oli myö!. navakoitunut 
ja edelleen lounaasta. Sääennusteen 
mukaan navakoitumisen piti olla tila
päistäja seuraavaksi piiiviiksi povattiin 
perin heikkoja tuulia. Uusi luovipäivä 
kapeilla saaristoväyl i IlU ja odotettavis
sa oleva heikko maitisaalis eivät hou
kutelleet. Pätitimme lähteä saaristo
väyli Itä suoraan merelle. 

G
amlebyn telakan ensimmäiset 
vuosikymmenet olil'llf tilauk
sien suhteen kukoistuskauffa. 

Kaikkia rakeiiiiiiSfJYYIIWjä ei voitu 
vastaanollaa, koska Holmien miffa
puun mukcuu1 riiffä1•än tairavia puu
seppiä ei ollut enempää saatavilla. 
Vaikka työntekijiiiden palkat oliPa/ al
haiset. ammattiylpeys oli korkealla. 
Tätä ruoski tiet_n·ti sekä Knutin että 
Toren pe1j'ektionismi. Mikiili laudoi
tusi'Cliheessa jouduffiin tekemään yli 
kolme .w11'itusra, lauta llll'llllisesti hei
tettiin pois ja otelliin uusi. Telakan ta

lous oli heikko. ja yfliikin kiistellään 
siitä oliko syynii omistajien eittämältä 
heikko kiinno.\lus ekonomisiili kvsy
myksiin, I'Cii tilaojien jatkul'at muutos
vaatimukset Widen edistyessä. Ei ol
lut kuitenkaan tal'atonta, että jos ve
nem t11ltua valmiiksi Tore Holm oli 
tyytymätön esi1n. sisustukseen. se re
vittiin pois ja rakenneffiin uudelleen. 
Kun siffen tilaaja oli tyytymäWn lop
putulokseen, sisustus /111.\'ittiin toiseen 
kertaan. /,opputuloksena telakalle 
saatu voitto oli näin kutistu1111t olemat
tomiin. Lisätuloja samiin tall•isäilY
tyksistii ja kel'iithuolloisfll samoin kuin 
uusien \'eneiden \'arustelu~ta. Holmin 
telakka l'lllmisti nimittäin myös kaikki 
heiansa itse, ja uusi l'ene luol'l/tettiin 
omistajalleeli aina täysin l'arusteltu
IW. mukaanlukien ruuat kotiinpw:jeh
dusta \'arten. 

Puhtaasti kaupallisena yrityksenä 
telakalla ei ehkii olisi ollut elinmah
dollisuuksia. Onneksi joukko sen ai
kuisia ralwmief1iii oivalsi Tore Hol111i11 
ansion myös "venewiteiiUana ", ja 
ase II 11 i I'O t e räiin Ia isen ta idemese1 wa
tin rooliin TunnetllinlllkUoista lienee 
SPen Salen, jonka lukuisat ja OIWJk
kaat tila11kset auttoil•at telakkaa selvi-

ytymään. Sale11 tilasi mm. sarjan 
"MayBe "-nimellä kulke1•ia kuutosia 
sekä suuret 111eriristeilijät "1/avsiim 
!"ja "ll". Viime mainittu oli peräti 
29 metrin pifllinen ja .\en pelkkä mas
to painoi tonnin. Koko telakan väki 
tarvittiin saamoonmasto pystyyn. 

Jokusen sadekuuron ahdistelemana jä
timme Landsortin ja turvallisen ranni
kon taaksemme ja suuntasi mme af uksi 
lounaaseen kohden Gustav Dalcnin 
majakkaa. Tämä reitti vali ttiin suo
rimman reitin sijaan siltU varalta, eLLU 
tuuli kuitenkin vielä kiihtyisi ja joutui
simme hakeutumaan saari ston suo
jaan. Kohta auringon laskettua ohi
timme majakan ja oli mmc uuden 
suunnan eteHUin juuri sinne minne 
olimme menossakin eli Västervikin ul
kopuolella olevalle Kungsgrundetin 
loistolle. Tuuli leppyi vähitellen ja 
purjehdimme avaralla merellä. Kirkas 
tähtitaivas ja yksi iso tähdenlento viih
dyttivät Silenen pu1jehtijoita. Pidim
me tunnin peräsinvuorot, koska ilma 
oli kylmän meren vuok\i raaka. Yh
den pitäessä puomitelttaan kääriyty
neenä perää, toinen huolehti navigoin
nista ja larjoilusta samalla kun kolmas 
veti sikeitä veneen ainoassa kuivassa 
paikassa eli keulapiikissä. 

Laivaliikenne kyseisellU talousalu
eella oli niukkaa, mikä antoi aiheen 
pohtia Ruotsin tuotantoclämtin mah
dollista elpymistä laskusuhdantcen af-
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hoista. No, ehkä liikenteen vUhyys 
johtui osin kesälomakaudestakin. Se
hän kuulemma oli parhaimmillaan, ja 
siltähän se tosiaan tuntuikin, si llä 
puelluani neljät housut, monta paitaa 
ja villapuseron ei enää palellut kuin 
vähän. Jos menomatkallemme haluaa 
etsiä yhden yhteisen nimittäjän, niin se 
oli ehdottomasti paleleminen. Se oli 
aina läsnä. Onneksi siihenkin tottui. 

Torstaiaamu sarasti taas kauniina ja 
heikkoruulisena. Huonoista säistä 
huoli malla monet aamut pllljehdu ksel
lamme olivat olleet unohtumattoman 
kauniita. Niin tämäkin aloittessamme 
viimeiset luovit kohti häämöttävää 
rantaviivaa. Välillä makasimmc tyve
nessä, ja taas saimme vähän viretW. 
Navigointi mtvalta kohti outoa rannik
koa on aina haasteellista, eikä asiaa 
auttanut tokkurainen olommekaan. 
Lievien hämminkien jälkeen löysim
me paikkamme kartalta ja pääsimme 
Yästervikin mutkaiselle sisäänmeno
väylälle. Kohta puolenpäivän jälkeen 
kiinnityirnme kunnan venelaituriin, 
joka oli sovillu kokoontumispaikaksi 
Gamlebyn juhlatilaisuuteen menijöil
le. ja jossa oli Holmin telakan logolla 
merkityt paikat varattuna meille. 
Olimme uupuneita, mutta iloisia siitä, 
että olimme perillä ja että meillä olisi 
ennen lauantaita aikaa levätä. 

Osa torstaista ja pe1jantai kuluivat 
kuitenkin paitsi levätessä, myös venet
tä matkan jäljillä siistiessä. Silene tar-
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1938 Holmin telakalla rakennettu 
8mR 519 Albatross. 

vit~i lakkaa sinne, valkoi~ta maalia vii
hän tuonne. kiiltävät metalliosat kiil
lottuivat, vesilinja peseytyi, pilssi 
huuhtoutui makcalla vedellä ja pu1ject 
tulivat kuiviksi. Koko matkan kaikis
ta mahdol lisista rasituksista nurise
maua selvinnyt Viki osoitti ensim
mäi~tä kenaa henkistä rasittuneisuuua. 
"Tuossa nyt ei ole ainakaan mitään 
järkeä" ~aattoi aavistaa hänen ajauele
van kat~elles~aan minua ja Aria purt
taan nuolemassa. Tämäkin oli oiva 
osoitus Vikin merikelpoisuudesta eli 
h.yvysUi erottaa purjehduksen kannalta 
tärkeiil asiat vähemmän tärkeistii. 
Kuurosvencily kulttuurikysymyksenä 
esittäytyi hiinelle liian yhtäkkiä ja liian 
järkyttävällä tavalla. 

Jossain edellisen rantautumi~paik

kamme Dalcu·ön ja Västervikin välissä 
täytyi kulkea talonpoikaisjärjen raja 
Ruotsissa. Kun Dalarössä saimme 
pyyteettömästi kaiken tarvitsemamme 
avun ja enemmänkin, Västcrvikissii ti
lanne muuttui ratkaisevasti. Yli 30 
tunnin pu1jehduksen jälkeen oli joten
kin rasittavaa joutua kuuntelemaan 
kunnalli~poliittista luentoa siitä kuin
ka kunnalla pitäisi olla omat suihkut ja 
huussit vierailleen ja kuinka viereinen 
yk~ityinen marina ei edes maksua vas
taan voi missään tapauksessa ottaa 
kolmea suomalaista suihkuihinsa pii
pahtamaan. Toisena aamuna taas ma
rinassa vicrailijana oleva vcneilijä 
osoitti suoraselkäistä moraalia kieltäy
tymällä päästäiDästä omalla magneet-
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tikortillaan suomaluistoiloa marinan 
portista vessaan. ko~ka kaksi tuntia 
myöhemmin olisi toki mahdollisuus 
maksaa asiaankuuluva satamamaksu 
ja saada lupa käyttää tarpeellista py
hää posliiniastiaa. No. onneksi portis
ta saattoi mennä paitsi Hipi, myös yli. 
Kolmas tapaus sauui kuivattaessamme 
purjeita parkkipaikan reunassa. Ky
seinen volvotarha oli vain puoliksi 
täynnä. ja jätimme purjeemme huolet
ta aurinkoon kuivumaan. Auton rattia 
voi käsittäkseni kääntää joko niin, että 
liikkuvan ajoneuvon pyörät ohjautuvat 
maassa olevan objektin ohi tai sen yli. 
Täällä kuljettaja oli valinnut jälkim
mäisen vaihtoehdon, mistä seurasi sie
väjono reikiä keu laptu:jeeseen. 

S ota-aika muodostui raskaaksi 
mvös Gamlebvn telakalle, joka 
pakotettiin rakentamaan 11111-

nanraii'Oajia ja ns. "kala\·tusaluksia" 
Ruotsin mltion laskuun. Viime maini
tut olivat todellisuude.ua Saksan tilao
mia huoltoaluksia. joilla rannikkoa 
partioiville soralaivoille toimitettiin 
tarvikkeita ja pollloainetta. Tilaukset 
olivat rahallisesti kannattavia,mutta 
kaikkea muilla kuin haluttuja. sillä 
seurauksena oli paljon rellelöintiä ja 
henkistä kärsimystä, koska tuohon ai
kaan telakantai lyönrekijäiden perhei
den joutuminen .mhotaasin kohteeksi 
oli varteenoteffava mahdollistws. Ei
kä kärsimys loppunur sodan päätyrtvä. 
sillä myöhemmin lllltctn lehdistö katsoi 
aiheelliseksi kaivaa esiin Natsi-Sak
san kanssa yhteisryössä olleira tahoja, 
jollaiseksi sitten Tore Holmkhz /eimar
riin. Hetkessä Torennauttima arvostus 
veneenrakenrajana ja olympiamitalis
tina olivat poispyyhityr. Herkkänä, 
hiljaisena ja veräyryvänä ihmisenä 
tunnettu Tore vaipui masennukseen, ja 
hän poistui julkisuudesta. Muulamaa 
vuorta ennen v. 1977 rapahrunutta 
kuolemaansa Tore Holmlöydettiin uu
delleen ja l!änelle julkisuudessa kuu
lunut kunnia palallfertiin. Entinen 
huippu-urheilija kelpasi raas valoku
l'iin olympiamitalit kaulassaan. 

Jos vaikka saatoimme olla ensimmäi
nen satamaan saapunut 1 lolm-veneili
jä, emme joutuneet olemaan kauaa yk
sin. Yhä uusia kauniita pursia iloisine 
miehistöineen rantautui !Uheisyyteem
me. Naapuriksi sattt1 i Manne Karls-
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son -niminen cläkcläismies Upplands
Väsbystii. Kiivi ilmi. että hän oli ollut 
Gamlebyn telakalla töissä vuosina 
1 946-51, mistä seurasi välitön vierai
lukut~u Silcncen. Vietimme pienen 
hartaan hetken veneemme sisätiloissa. 
"Nuo minä olen tehnyt'·, totesi Manne 
nostalgian viirinHä Hänessä osoittaes
saan si ististi niitattuja klosseja lnudoi
tuksen jatkokohdissa. Mcu111e ei muis
tanut kyseistä kuutosta yksilönä, mut
ta piti selvänä, että oli ollut ~itä rakcn
tama-,sa. Manne tulkitsi pilssin köli
puussa osoittamcu1i merkinnän 
"G+M" olevan kölin laskeneiden mes
tareiden Gustav Pellersenin ja Martin 
Danielsonin nirniki1jaimet. Keskuste
limme Mannen kanssa mm. veneissii 
vuo!:>ien ~aatossa esiintyvästä perUpai
noisuusongelmasta, minkä Manne ar
vioi johtuvan yksinkertaisesti siit~i. et
tä puumateriaali menee ajan mittaan 
poikki-.yyn suunnassa kasaan, veneen 
mitat muuttuvat, ja sitä tiet~i kelluma
ascntok i n muuttuu. Tämä tapahtuu 
vaikka alkuperäinen kyllästyshisittely 
kuulostikin vakuullavalta: kyljet öljyt
tiin ensin sistiltii siten. etä öljy tu li 
puusta Wpi. ja sitten käsittely toistet
tiin ulkoa käsin. Kylläste oli pellava
öljyä ja Wrpiilliä. 

Telakan hänen aikaisi~taan työnteki
jöistä oli enää kolme jäljellä ja elossa. 
Manne itse purjehti 1948 rakennetulla 
honkapuisella rannikkoristeilijäl!U. ja 
harrasti paljon yksinpu1jehdusta koh
tuullisesta iästään huolimalla. Nyt
temmin ovat hyväntuulinen vaimonsa 
Siri ja kaksi tytärtäkin tosin alkaneet 
lähteä yhä enemmän mukaan. Venettä 
on alkuperäisestä hiukan moderni
soitu. "Mootlori piti hankkia. kun 
mullu ei ole kärsivällisyyttä kestää 
tunninkaan tyynessä odottelua", selit
tcli kippari. Puuveneen pidon yhtenä 
ongelmana Manne piti sitä, ettei van
hoja hyviä aineita enää ole saatavissa, 
esim. sellaisia kuin Cascofin kaksi
komponentti Ii ima ja oikea lyijymönjä. 

Perjantaipäivä toi veneeseen kaksi 
uutta ja tuorena miehistön jäsentä. 
Ans~in ja Julien. Pienellä sovittelulla 
kaikille löytyi nukkumatilaa. Vaikka 
laituripaikka oli suojainen, Silcne 
tempoili rauhauomasti köysissiiiin -
liekö veneliikenteen aiheuttamaa aal
lokkoa vai joko Si lenc osoill i malua
mauomasti lähtöhalujaan syntymiiky
lään~ä kohti. 



T elakan toiminta pienveneveis
tiimönä jatkui sodan jälkeen, ja 
tuloksena olivat 111111. kuutoset 

"MayBe VI" L-51 ( 1946), "Aiibaba-
11 " L-50 (1948), "Silene" L-61 
(1950), ja ''Fwfadet" Z-67 ( 1962). 
Toiminra piiäityi lopullisesri vasra 
1967. '/iwllon aikaan lasikuitul'eneer 
l)'lllli.\·til'iit markkinoille, eikä Tore 
Holmin idealismi sallinut luopua 
puusta ainoana oil..ecma l'eneenraken
nusmateriaalina. Telakan rakennukset 
ovat edelleen Gamlebyssä tosin nyk.v
iiän joko tyhjinä tai l'arastokäytössii. 
Ne tcujoavat kuitenkin nostalgisen 
käyntikohteen puu veneen rakennuksen 
historiaa tttl1fevalle. 

Gmuleby sUaitsee Västervikin kun
JWssa Nuotsin itärannikolla sutmnil
leen Visbyn leveyspiirillä. Paikka on 
lt101111011kaunis lahdenpol~ja, joka rar
joaa nähtäväksi niin kartanomi(iöötii, 
1 i nnan raunioita kuin neljäntuhannen 
asukkaan kylänkin. Päinl'(lstoin kuin 
monille tehtaan 1•arjoon kaswmeille 
kaupungeille Gamlebylle on tyypillistä 
moninainen piemeollisuus ja -yrille
liiiisyys. 

Vihdoin koilli odoteltu lauantai ja yli 
kymmenen veneen juhlaliputettu eska
deeri hinalliin nostosillan läpi Gamlc
byn lahdelle. Si llan jälkeen alkoi rie
mullinen ki lpapurjehdus pitkin lahtea. 
Karisti mmc saari stori stei 1 ijät ja saavu
timme edellämme startannutta kasia
kin. mutta puuskassa edeiiU kerrotun 
yliajon seurauksena heikennyt keula
purjeen ommel ratkesi ja jouduimme 
vaihtamaan alikokoiseen genoaan. 
Pikainen teippikorjauskaan ei autta
nut. sillii uuden purjevaihdon jälkeen 
heikko kohta ratkesi uudelleen. 

Saavuimme kuitenkin hetkistä en
nen pääjoukkoa Gamlebyhyn, jonne 
osajuhlaveneistä oli saapunut jo aiem
min. Saapuvia uusia veneitä terveh
dittiin rannasta ruot~alaisten niin ra
kastamilla tykinlaukauksilla. Silcnen 
saama viiden laukauksen sarja oli tot
ta puhuen odottamatta kuultuna enem
mtin siiikäyttiivti kuin juhlava. joksi se 
tietysti oli tarkoitettu. No, joka ta
pauksessa vastaanotto oli syclämelli
nen,ja salama oli juhlan tuntua tulvil
laan. Juhlaliput kohosivat, ja paikal
lista sekti kauempaakin saapunutta 
yleisöli kulki ihailemassa linjakkaita 
venei W, joi ka olivat koskeiHmeet vettä 

tällä samalla paikalla vuosia aiemmin. 
Liki kolmenkymmenen veneen laivu
een vanhin oli kahvelirikattu 40m2:n 
sam·istoristelijä vuodelta 1912, Silcne 
taas taisi olla joukon nuorin, ja 
suurimpana ylpei li 95 m2: n "Hav
sörn". 

Koko Tore Holm 1 00-vuotistilaisuus 
oli järjestetty lyhyen valmisteluajan 
puitteissa ja kevyellä organisaatioll a. 
Mainonta oli pidetty vähäisenä, koska 
tavoitteena ei ollut niin suuri markki
natapahtuma kuin mahdollista. vaan 
tarkoituksena oli antaa aito juhla puu
venekulttuurin ja Hoi m-veneidcn ystä
ville. Tavoitteessa onnistuttiin täydel
lisesti: tunnelma oli lämmin ja innos
tunut, ja paikalla oli sopiva parisata
päinen joukko "rakastettavia hulluja". 

Kaksipäiväisessä ohjelmassa oli 
kulttuuripuolella joukko juhlapuheita, 
valokuvanäyttely ja Holm-seminaari. 
Hauskanpitoon oli varattu saaristo
laisillallinen juuri siellä missä pitikin 
eli telakkahallissa. Tanssia oli järjes
tetty toisessa telakkahallissa modernin 
musiikin ystäville, sekä perinteisem
pää kuvioliikuntaa romanttisesti laitu
rilla. Toisen päivän lopuksi oli vielä 
grilli-ilta. Urheilu jätelliin herras
miesmäisesti sunnuntain yhden regat
talähdön varaan, mutta siinä olikin tar
peeksi sillä rata oli melko pitkä. Tuu
li oli navakkaja meripurjehtijan milla
puun mukaan äkäisen puuskainen. 
Heräsi pahoja epiiilyksiä siitä, oliko 
Torella itsellään ollut sormensa pel is
sä, mikäli sääsHi oli päätetty jossain 
korkeammalla taholla. Selvisimme 
pienin materiaalisin vaurioin kisan lä
pi, mutta emme liene vieläkäHn toipu
neet katkerasta tappiosta 40-neliöisel
le. Manne Karlsson odotteli viisaasti 
regatan ajan rannassa. Kysyin, oliko 
tuuli liian kova, mihin Manne vastasi: 
"Ei toki. On vain liian kallista purjeh
tia näin kovalla tuulella". Mistähän 
sen tietäisi, onko se vain oman keski
ikäisyyden varoittava merkki, että 
kuulee itseään vanhempien jutuissa 
ajoittain jotain järketikin? 

Lauantain illallispuheissa, joita riitti 
lähes loputtomasti. toivotcttiin vieraat 
vielä kerran lämpimästi tervetu lleiksi, 
kosketeltiin puuvenekulttuuria ylei
sesti , ideoitiin ja muisteltiin. Anssin 
tarjoamien snapsien rohkaisemana us
kalsin itsekin heittUytyLi lukioruotsini 
varaan ja viiliti n juhlaväelle Suomen 
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- Älä enää rassaa, kyllä se on jo 
puhdas! Äää ... 
- Suu kiinni, nyt mamma pesee! 

6mR-liiton tervehdyksen sekä Tapio 
Lehtisen ajatuksen Tore Holm-muisto
yhdistyksen perustamisesta. Jälkeen
päin sain alkuperäisväestöltä kuulla 
puheeni olleen varsin liikuttava, joskin 
jäi epäselväksi johtuiko tämä ruotsin
kielen taidostaru vaijostain korkealen
toisiksi tarkoitetuista ajatuksista siiUi, 
mitä Tore Holrnin elämäntyöllä on sa
nottavaa nykyajan ihmisille eli että ei 
kaiken tehokkaan tarvitse olla niin 
hiiskutin rumaa niinkuin näinä aikoina 
on tapana. 

Valokuvanäyttelyyn oli kerätty mu
seoista ja yksityiskokoelmista ainut
laatuinen katsaus Holmien perhe-elä
m~iän, työntekoon telakalla, Holm-ve
neiden laajaan kirjoon kautta vuosi
kymmenten sekä pmjehtimiseen kau
niilla ja nopeilla pursilla. 

Yleensä ns. seminaarin järjestämi
nen on tehokas keino tappaa innostus 
hyväänkin a'iiaan. Siksi suhtauduin 
sunnuntaiksi ilmoitettuun Holm-semi
naariin varsin skeptisesti uskoen ta
pahtuman suosion olevan niukka. 
Saapuessani ilmoitettuun aikaan en 
kuitenkaan enää ollut löytäii istuma
paikkaa: satapäinen yleisö. lehti-. ra
dio-, ja TV-toimittajat täyttivUt telak
kahalliin perustetun salin äliriiitin 
myöten. Ja innostusta riitti yllin kyllin 
myös puhujilla. Paikalla oli muutamia 
sukulaisia loihtimassa eteemme elävili 
kuvauksia Tore Holmista sel laisena 
kuin he olivat hänet nuorin silmin ai-
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&mR L61 Sllene matkalla 
syntymäseudullleen. 

koinaan nähneet, paikalliset luennoi
vai telakan vaikutuksista pienen kylän 
elämUtin, entiset työntekijät kertoivat 
oman näkökuhnansa (ei kuulemma 
fuskatlu!), ja Eva Berglund Tukhol
man merimuseosta piti vauhdikkaan 
C!-.itelmän telakan elämänkaaresta sekä 
HolmeiMa henkilöinä. Tarinoista v~i
littyi ainakin se kuva, että sosiaalise!-.ti 
hiljaiseksi luonnehdittu Tore oli ve
neen pinnaan päästyään todellinen 
veijari ja hurjapää. Magdan asettumi 
nen tuohon aikaan ennenkuu lumatto
maan ptujehtijarooliin sai myös an
saitsemansa arvostuksen. Loppujen 
lopuksi Holmeissa oli ilmeisesti kyse 
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varsin epätavallisesta ja ennakkoluu
lotlomasta perheesHi, jossa isien voi
makastahtoisuudesla huoli matta oli ti
laa hengit@i sekä luoda uutta ja kau
nista, niin laulua kuin näyttämötaidet
takin. Ja veneitä. 

Silene jätti haikein mielin kotiseu
tunsa. Se kuitenkin iloitsi pääsysW 
taajaan asutun sisHlahden sameista ve
sistä ulkosaariston raikkaille ja puh
taille aalloille. Niistä se saikin nauttia 
liki kaksi viikkoa matkallaan pitkin 
Ruotsin rannikkoa pohjoiseen, Ahve
nanmaalle ja vieHi Korppooseen asti, 
jonka pohjoispuolella vedet taas vaih
tuivat kaupunkien ja kirjolohialtaiden 
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värjäämään liuokseen. LohdutLelim
me Sileneä vakuuttamalla, eWi se oli 
edelleen vene eikä ollut taottu auraksi, 
vaiJ..ka siltä tuntuikin. 

Yhtä kaikki, vielä pitkään syksyllä
kin Silene oli onnellinen käynnistään 
Gamlebyssä, paikassajossa oli nähnyt 
cnsimmiiisen kerran telakan ovien 
avautuvan 46 vuotta aiemmin,jajonka 
ohi oli joutunut purjehtimaan 39 vuo
den kyp!.ässä iässä matkallaan nykyi
seen kotiinsa Suomeen. Vaikka Silcne 
oli viettänyt suurimman o::.an eWmä::.
tään äidinkielestään erossa, se tahtoi 
ruo~tuncilla taidoiltaan lähettää viestin 
y~tävillccn Gamlebyssä: 

Ju.\'11/11 när världen är mörkast 
och vinden f?år i benen, 
llltnär solen kryper mellan Irtiden 
0111 i111e hakom moinen. 

justnu iir l'i/jan min srarkast 
all komma iluig 
den .wliga Gamlebyviken -
dess f?lada 
och IiuriiKa vindbyar 
(siikNI skickade av Tore .1jäl1'!), 

dess ll(jukt {!.lidande båtar 
med sina iil.1hiirda besiittninxar; 

som kiimparför guld på dagen 
men vakar med leende ögon 
ända tills mlen är i nordost igen, 

tills IIU/11 hör den .\ista, Milla 
"go '11(111 .. 

e.fter dam, .wlng, pra1 och skratt. 

när IlU/II varit tillsamnums 
för atl inte f?lömma vad sagt 
Gamlehy.1 stora son 

med papper och penna ocli 
med kiirlek 
i l'(lc/ som iir l'ackerr i lil'et. 

Silene, 13. decernber 1996 

Lähteet: 
Liewendahl, 1., Alftan, H., Barck, P: 
Sexornas Jakt. Suomen 6mR-Iiit
to, 1995. 2. painos. 
Barck, P. : May Be IV Jubi
leumsskrift 1936-1996. Omakus
tanne. 1996. 
Loweijko, G., Historien om Kapten 
Knut Holm. Käsikirjoitus, 1996. 
Bohman, A., henkilökohtainen 
haastattelu, 1996. 
Karlsson, M. , henkilökohtainen 
haastattelu, 1996. 
Ramsay, H., Purjehtijan muistel
mia. WSOY, Porvoo, 1947. 



ISOPURJEEN 
TRIMMAUS 
I sopurje on veneesi tärkein purje 

koska sillä on suuri merkitys ve
neesi voimaan, tasapainoon ja 

ohjattavuuteen. Isopurjeen tehtävä 
ei kuitenkaan ole helppo, koska se 
on maston ja keulapwjeen takana ja 
on näin aina häirityissä tuulissa. Tä
män lisäksi isoptu:je on aina käytös
sä kun purjehdit, joten sen tulee olla 
käyttökelpoinen hyvin laajalla tuuli
alueella. Tästä syystä suunnittelulla, 
rakcnteella ja materiaalilla on erit
täin tärkeä merkitys sille, että purje 
toimisi hyvin ja olisi vahva ja kestä
vä. 

5.5 FIN 42 ADDAM-ADDAMin isopurje 

Timo Telkola, 
Purjeneulomo Niiniranta Oy 

1sopwje on myös haaste pwjeente
kijälle, koska pmjeen pitää kehittää 
voimaa hiljaisella tuulella; se pitää 
voida latistaa ja myös pysyä latteana 
kovalla tuulella .. Avain isopmjcen 
u·immaamiseen on ymmärtää mas
ton taivutuksen vaikutus purjeen 
puss ikkuuden muutokseen sekä hal
lita purjeen säätöjen kuten cunning
hamin, puomiliikin, skuutin, kicktal
jan ja rakastaagin vaikutukset pur
jeen muotoon. 

TWS 5 knots top: 16.5% middle: 16.3% bottom: 12.9% 

5.5 FIN 44 KANDOO isopurje 

lsopmjeen trimmaaja on mielestä
ni onnistunut tehtävässään parhaiten 
silloin, kuin puuskassa veneen no
peus nousee. Seuraavat ohjeet tatjo
avat hyvän lähtökohdan määriteltä
essä purjeen oikeaa muotoa luovilla 
eri tuulenvoimakkuuksilla. Ilmoite-

TWS 12 knots top: 12.5% middle: 13.5% bottom: 11.8% 
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tut arvot on tarkoitettu ainoastaan 
yleisohjeeksi ja vaihtelevat jonkin 
verran venetyypistä riippuen. Huo
maa, että "metri-veneissä" isopurje 
on yleensä huomattavasti pussik
kaampi kuin esim. IMS-veneissä. 
Purjeen pussikkuus määritellään 
prosentteina purjeen leveydestä, sy
vimmästä kohdasta mitattuna. Pus
sinpaikka määritellään prosentteina 
plll:jeen leveydestä, etuliikistä mitat
tuna. 

KEVYTTUULI 
0-lktTWS 
Kevyessä tuulessa purjeen pitää ke
hittää maksimivoima, tärkeintä on 
vauhdin maksimointi. Pm:jeen ylä
osan pussikkuus on noin 13-15 %, 
keskiosan noin 14-16% ja alaosan 
noin 12-14%. Pussin paikka noin 50 
-55%. Cunningham pitää olla löy
sällä, jopa pienet rypyt mastoliikin 
lähellä ovat sallittuja. Helpoin tapa 
muuttaa pur:jeen alaosan pussikkuuta 
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5.5 FIN 44 KANDOOn isopurje 
TWS 20 knots top: 7.4% middle: 11.9% bottom: 8.9% 

on säätää puomiliikin kireyttä. Puo
min pitää olla lähellä veneen keski
linjaa ja ylimmän lattatuulilangan 
pitää olla purjeen profiilin suuntai
nen. 

KESKITUULI 
7-12 ktTWS 
Jos aallokko ei ole esteenä on paras
ta keskittyä maksimikorkeuden saa
vuttamiseen. Purjeen yläosan pus
sikkuus on noin 10-12%, keskiosan 
noin 11-13% ja alaosan noin 
9-1 1%. Cunningharnia kiristetään 
niin, että pussin paikka on noin 
45- 50%. Säädä skuutin kireys siten, 
että ylin latta on puomin suuntai nen . 
Isossa aallokossa yläosan pussik
kuus pidetään edelleen noin 1 0- 12 

Taulukko 1 
SAIL SCAN v1.1 0 20-01-94: FILE = 
Line front-% draft camber back-% 
0: 0.6733 0.4499 12.6522 0.7059 
1: 0.7118 0.4399 14.1628 0.6899 
2: 0.6713 0.4300 11.31 18 0.7061 
LI NE Luff 1/8 2/8 3/8 
0: 0.030 0.292 0.907 1.398 
1: 0.327 0.573 1.102 1.500 
2: 0.071 0.422 1.093 1.573 
0: 0.004 0.040 0.126 0.195 
1: 0.098 0.172 0.331 0.451 
2: 0.035 0.217 0.563 0.811 
Boat Name: 
Date: 
Genoa Code: 
Notes: 
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%:ssa mutta cunninghamia k iristä
mällä pyritään pussin paikkaa siirtä
mään hivenen eteenpäin. Ylin latta
tuulilanka saa kadota teenpuolella 
si lloin tällöin. 

KOVA TUULI 
12-20 ktTWS 
Mastoa taivutetaan lisää siten, että 
yläosan pussikkuus on noin 6-7 %, 
keskiosan noin 7-9 % ja alaosan 
noin 6-8 % . Isossa aallokossa ala
osan pussikkuus voi olla 8- 10 %. 
Cunningharnia kiristämällä pidetää 
pussin syvintä kohtaa alle 50 %:ssa. 
Säädä levanki veneen pinnatuntu
man mukaan, mikä usein tarkoittaa 
puomin laskemista noin 10-15 astet
ta keskilinjalta. 

lead-% traiil-% twisting 
0.4012 0.3399 0.0000 
0.4833 0.3799 -4.9069 
0.3843 0.3181 -4.4876 
4/8 5/8 6/8 7/8 Leech 
1.000 0.585 0.399 0.395 0.387 
1.000 0.502 0.375 0.502 0.580 
1.000 0.448 0.357 0.594 0.757 
0.195 0.081 0.055 0.055 0.054 
0.300 0.151 0.112 0.151 0.174 
0.515 0.231 0.184 0.306 0.390 
True Wind Speed: 
Headstay Tension: 
Car Position: 
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Mielestäni isopUJjeen trimmaajallc 
on erittäin tärkeää luoda itselleen re
ferenssimerkkijätjestelmä, jotta eri 
tuuliolosuhteilla hyväksi havaitut 
säädöt voidaan toteuttaa uudelleen 
referenssi-merkkejä seuraten. Erityi 
sesti tästä on apua, kun myötätuules
ta käännytään luoville, jolloin saa
daan "täll it" nopeasti kohdalle. 

Paras tapa saada itselleen selvyys 
pwjeen oikeasta pussikkuudesta on 
ottaa pllljeesta valokuva eri tuuliolo
suhteilla mitata kuvista syvyydet 
muotoviivojen kohdalta ja analysoi
da pu1jeen muotoa niihin tuntemuk
siin nähden, mitä pllljeesta kuvanot
tohetkellä oli. Käytä 28-35 millin 
objektiiviaja ota kuva purjeesta puo
min alta niin , että olet itse noin ala
liikin puolenvälin kohdalla j a suun
taa kuvakulma purjeen huippuun . 
Yritä saada mahdollisimman suuri 
osa purjeesta kuvaan. 

Kitjoita ylös havainnot seuraavista 
muuttujista: 

-tuulen nopeus 
-cunningamin kireys 
-barcluunan kireys 
-takastaagin kireys 
Jos olet epävarma pmjeen säädös

tä tietyllä tuulella, pyri ottamaan ku
va juuri tälläisissa olosuhteissa. 
North Sails on kehittänyt SaitScan 
ohjelman, jonka avulla voidaan mi
tata muoto tarkasti pu~jeesta otetun 
valokuvan avulla. Jos olet epävarma 
puljeesi muodosta ota valokuvat ja 
lähetä ne meille arvioitavaksi. Yksi 
kuva kertoo purjeestasi enemmän 
kun tuhat sanaa ja olemme valmiita 
tekemään tietokonepohjaisen ana
lyysin purjeesi muodosta sekä oi
keasta tlimmauksesta . 
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Classic Cafe Race 
ulevana kesänä· järjestetään kaikille klassillille 
puuveneluokille tarkoitettu kilpailusarja nimellä 
Classic Cafe race. KysecssU on matkaki lpailun 

Juonteinen purjehdus, jossa reittipistcinä toimivat helsin
kiläisten pursiseurojen ravintolat. Kilpailu voidaan käydä 
ryhmäk:ilpailuna tai yksilöpurjchduksena, vain purjehdit
tu aika on ratkaiseva. 

Kilpailussa ovat voimassa seuraa'V.at lait ji:asetuk-

set: .f! 1 , r 1 ~ 
. Meri~i~ ·. , PorS!I.l ,8),_ ry 
Suo~ . ·, ,..,.. ,1 ;;JV;;si!~-
Muklh'P~ . . //'~·' -A .. • ~ 3.~... :n 
Ar 1~een Htkl'" .··~- y· . ,9 ·-v 
, '·~ 3, .. ~~ ....,...... A 1 • ; fl 

i. +; i 
~ 

'•eri 
f("en eJ8,7 
~·, 14 

· meluodot \ 

~ obbtrn_\o·" ) 4 2 73.5 ~·9'-• • .. 

' , · 5,4 
.- .__, . • '· 1 ~ 3 3 

' ~o. . .... C'·, . 
• \ '•• 1 \, j . , , . ·................ '- .. , . ·, 

~0.8 14 1 

15 

• 

Kilpailun reittipisteinä toimivat seuraavat pursi-
seuraravintolat: 

•HTPS:n ravintola Pyysaaressa 
•BS:n ravintola Kulosaaressa 
•NJK:n ravintola Valkosaaressa 

~ •Merenkävijöjden ravintola SärkäJlä 
• •SuPS:n sataman lähei yy'dessä sijaitseva 

aliupseerikerhon ravintola 
•HSS:n ravint~1a Liusk~lla 
•SP~t~ CaptaJlfs'"Table 
•HSK:rtravin~ Blue Pete .... , ....... -.#0 ~-~ 

.... + + + 

• 
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Kilpailija voi valita lähtö/maalipaikakseen minkä 
tahansa reiuipisteen, ja myös kilpailureitti on va
paavalintainen. l..unhan jokaisessa reittipisteessä 

käydään vähintään kl.!rran . Jokaisessa reittipisteessä ran
taudutaan arvol..kaasti ja jokainen miehistön jäsen käy 
nauttimassa (vähintään) yhden virvokeannoksen reittipis
teen ravintolassa. Hyväksyttävä virvokeannos on pulloA
olutta, pitkä kc!.kiolunuoppi. 12 cl viiniä tai 4 ei väkeviä. 
Suorituksesta tallioidaan kassakuitit.jotka esitetään maa
liintulon jälkeen valvojalle. Kuitista tulee ilmetä suori
tusaika ja -määrä. Lisähi kippari ja miehistö voidaan pu
halluttaa väärinkäsitysten välttämiseksi. 

Kilpailun viralli~et valvojat -joina toimivat aJle
kiJjoittaneet - ovat lähtö/maalipaikalla kirjaamassa 

.. ..), .J ,.. ...... .• ... 
fJq' : ~ ; 
'...:~" '· .1.7. .. 

lähtö- ja maaliintuloajat Valvoja on syytä tilata pai
kalle hyvissä ajoin. Valvoja asettuu lähtö/maalipai
kan ravintolaan, jossa hänelle avataan kilpailijan las
kuun pitkä piikki tarkkailuvirvokkeita varten. 

Kesän viimeisen kilpailun jälkeen suoritetaan 
syyskuun toisena lauantaina juhlallinen palkintojen
jako HSS:n ravintolassa, jonne kyseisenä iltana ava
taan voittajaveneen laskuun piikki virallisille valvo
jille. 

Kilpailun pääpalkintoa emme vielä ketTo, mutta ei 
se ainakaan pokaali ole. 

Hamw Krohn ja Kimmo Kienanen 
1 
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Puh. 677 334 
t ai 0400-418 835 

Fax. 682 1960 
Koivus aari etelä, Vaskisalmenkuja 7 , Helsinki 
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.. .. 
MYYDAAN 

•Tietoja myytävistä 5.5-veneistä 
saa Matti Muoniovaaralta puh. k. 
637 013 puh. t. 622 2490. Löytyy 
mastoja, peräsimiä, purjeita ym. 

S.Sm L 9, Vis-a-vis 
Suunnittelija: Arvid Laurin 
Rakentaja: Wilenius 1952 
Pieni rufft, teak kansi. 
Omistaja: Kari SiJra1a, Suomenlinna B 

28, 00 190 HELSlNKl 

5.5m J?lN 10 Teresita 
Suunnittelija: Arvid Laurin 
Rakentaja: Wilenius 1952 
Masto: Alspar, valk. maalattu alumii

ni. puomi alumiinia. 
lsopu1je dacron AP Elvström, 1995. 

Fokka dacron AP Elvström, 1994. Spi
naakkeri nylon AP Elvström, 1994. 
Myös muita vanhempia purjeita. 

EmUpuu ja muutama lauta vaihdel!u ja 
kölipultit uusittu 1995. 

Teak kansi. Perämoottori ja te line. 
Hintapyyntö: 55 000.-
0mistaja: Jan Abiskog Vuorimiehen

katu 7 B. 00140 Helsinki puh. k. 622 
4227. 1. 629 177 

Pekka Suhonen 

5.5m L 21, Quetzalcoatl ex Caro V 
Suunnitte lija: K. Albin Johansson 
Rakentaja: Vator, Helsink i 196 1 
Ruffattu 70-Juvulla 
Lakattu runko. teak kansi. alumiini

masto, perämoottori Seagull. ym. 
Purjeet: v. 77 
Omistaja: Teemu Stewen. Kanneltie 4 

D 44, 00~20 Helsinki, puh. k. 563 3765 
t. 920401 

5.5m L 27 ex S 38, Wasa II 
Suunnittelija: A.E. Luders Jr., Lutlers 

Marine Construction Co, 1963. 
Rakentaja: Schelin. Kung!>örs Båt

varv, Kungsör, Ruotsi, 1963. 
Runko: Lakattu runko hondurasma

honkia, niitatut saarnikaaret, kölipalkit 
saarnea, harmaaksi maalattu mahonki
vanerikansi, kuusipalkit, skarndekit la
kattu, bridge deck, teak trallit. Mastojal
ka ja peräsin uusittu. Huollosta on vas
tannut Wilenius Porvoossa. Runko on 
hyvUssä kunnossa ja erittäin hienosti la
kattu! 

•• 

SALJES- FOR SALE 

Takila: AlkuperUinen valkoiseksi maa
lattu Kungsörin alumiinimasto, 94 uusit
tu puomi e loksoitua alumiinia, vantit ro
dia. 

Purjeet: 2 isopu1jclla, 3 fokkaa. 2 run
ning spinaakkeri, 1 Gold Cup spinaak
keri. 

Veneellä on viimci~ten 10 vuoden ai
kana purjehdittu eriuUin vähän ja se on 
erinomaisessa kunnossa. Nähtävänä Wi
leniuksen telakalla Porvoossa. 

Hintapyyntö: tarjouksen mukaan. 
Omistaja: Jarl Jaatinen, Kaironkatu 

12, 00560 Helsinki , puh. k. 797 2 12 t. 
700 28570 

Huomio! Vene on näillä näkymin 
menossa Pohjois-Saksaan ikiajoiksi. 
Tehkää ihmeessä tarjous ja pitäkääm
me tämä kaunis vene Suomessa. 

S.Sm FIN 38 ZORINA 
Suunnitte lija: Eivind Still 
Rakentaja: Sti ll Yachts, Pietarsaari. 

1991. 
Takila: Masto Alspar -9 1. Puomi Jon 

Mast -95. Vantit Oyform. 
Isopurjeet Elvström: AP Technora-

95. 
Fokat: Elvström: L.:TIMED Techno

ra/Kcvlar-95, MRD Technora/Kevlar-
95. 

Spi naakkerit: Elvström Large runner. 
nylon-95. Runner-reacher, nylon -95. 

Kompassi: KVH Sailcomp Electronic 
Tactical 

Teräs pukki. 
Hi ntapyyntö: 
Yhteys: Erik Aikala, Johannesbergin

tie 8. 00250 HELSINKI. k. 4841 18. t. 
661518 

6mR L 50 ALIBABA J1 (RALIA) 
Suunnittelija: Tore 1 Ioim 
Rakentaja: Holms Yachtvarv, Gamle

by. 1948 
Rakennusmateriaali: runko mahonkia, 

kaaret tanm1ea, teak-kansi 
Masto: Proc10r 
Purjeet: useita !.Cttcjli (ks. Meripurjeen 

mainos) 
Heloitus: 1 larkcn, Lewmar 
Olympiamenestys: Lontoo 1948 

pronssia, Helsink i 1952 pronssia 
ERINOMAISESSA KUNNOSSA 
Tieduste lut: Tom Lindström, lyö 09-

668 3 11 , 050 550 55 1 1; koti 09-783 322 
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6mR L 59 SIR IAN 
Gustav Estlanderin vuonna 1929 Kul

tapokaaliin piirtämä kuutonen, raken
nettu Göteborgissa vuonna 1929. Kas
teessa hän sai nimekseen Maria, mutta 
se vaihdettiin myöhemmin nimeen Zu
leika. Kultapokaalin hän voitti 1930 ni
mella Ian, ja runsaan viidenkymmenen 
vuoden iäs!>U hänet aateloitiin Sir 1anik
si. 

Vene on ostettu Suomeen 1988 ja se 
on ki lpaillut vaihtelevalla menestyksei
W. 1988 se valitiin Viaporin Tuopin kau
neimmaksi puuveneeksi ja 1993 onnis
tuimme voittamaan Pohjoismaidenmes
taruuden Maarianhaminassa. 

Pu1jevarustus on uusittu kokonaan vii
me vuosina, masto (lan Masts) on vuo
delta 1994, puomi uusittiin 1995. 

Kaaret on taivutellu tammipuust, kyl
jet on lakattua mahonkia ja kaksikym
mentäneljä virvoitusjuomakoria vetUvän 
pilssin alla on lyijyköli. Kansi on vali
koitua tiikkiä. 

Vene on telakoitu kotisatamassa Suo
menlinnassa. 

Sir lan voidaan myydä kokonaan tai 
osakkuuksiakin harkitaan metriperiaat
teella sopivanhenkisille suursurffareille. 

Ystävälliset yhteydenotot pyydetään 
osoittaan veneen isännöitsijä Pertti Koi
raselle, puh. k. 09-668320 

Veneiden korjauksia 

Venepuuseppä Mika Louhivaara 
puh.0400-925587, k.09-643946 
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rr'i{{ fCyiia tiier 

Seaan aessa titfer fiar vår proauf(Fon avsevärt mctferniserats, men vi tif[verl(gr fort{arantfe våra segef av 6ästa 
råmateria{, mei samma pietet ocfi ftögal(.tning. På så sätt sl(gpas värMens 6ästa tävli.ngssege[, mä tiet så vara för 
en 'Wftit6reatf ma'Xj., (jotfani runt vinnare effer en ~ja/(]. 
'W'B-Sai&, Särlijniementie 7 'B, 00210 J{efsingfors, ~in[ani 
tef. 358-{0}9-621 5055, /~358-{0}9-621 5066 

PERINTEELLISEN MERENKULUN ERlliOISLIIKE 

~FARSONS 
PUUVENEIDEN KUNNOSTUKSEEN JA PERIN
TEELLISEEN MERENKULKUUN LUTTYVÄT 
TARVIKKEET ALAN ERIKOISLIIKKEESTÄ 

. ~ Laadukkaat messlnklhelal, puupylpyrät. manJlla. hamppu 
K' sekä "Old-whJte classlc" kUnnltys- Ja skuuttlköydel 
~ Messlnklkompasslt. -pumput. -kulkuvalot. -lyhdyt. -vtnsslt 

y.m. 

~ Purjelatvojen aikakauteen IUttyvät koriste-es-Ine 

PyydettieNi P'AR80N8 Ky :• 
P.Ranta 8 

ilmainen 00170 HELSINKJ 
tuoteluettelo puh. 90 - 628 298 

PERINTEELLISEN MERENKULUN ERJKOISLHKE 

~FARSONS 
VALKOPOHJAISET FARIA - VENEMIITARIT 

FAJUA • polltoaJ.ne. jäähdytysvesi. öljypa1.ne. amp. voitu. 
kierrosluku sekä 
vauhUmlttarll 
edustavat 
ajatont.a 
muotoilua. 
Sopivat 
tyyllmukaJsesU 
puuveneiden 
kojelautaan. 

Moahantuonu: 

FARSONS Ky, P Ranta 8. 00170 HELSINKI, puh. 90- 628 298 



Kimmo Kienanen 

R
abbe Kihlmann (60v. rAAA- \r-.e Rabben isä Svante osti ensimmäi-
12.4.97) on kuutospu~jeh- sen kuutosen perheeseen 1957. Ve-

duksen Gran Old Man. Su- _ . < . --~· neen nimi oli Aglaja ja pllljenumcro 
kupolven mittainen jakso kuutosten kunniakas L-1. Sillä tehtiin pitkiä 
parissa puhuu puolestaan. Hänellä pllljehdusretkiä ympäri Saatisto-
on kommodorin pokaalin voittoja merta. Rabbe sai Aglajan isältään 
1 1 ,5 kpl, useita ranking-voittoja ja _....-~--- kolmikymmenvuotislahjaksi 1967. 
luokkamestaruuksia, pohjoismuiden Samoihin aikoihin kuutoset alkoivat 
mestaruuksia 4 kpl ja kaiken kruu- kilpailla uudelleen pitkän Ruususen 
nuna maailmanmestaruus 1995. Li- - . unen jälkeen. 
säksi Rabbe on toiminut Suomen Rabbe oli myynyt -78 Aglajan al-

6mR-Iiiton puheenjohtajana ja vas- ~~~~~~~~=:=::~::::::J~~~·Jekirjoittaneelle ja ostanut edellise-
tannul 1982 EM-kilpailujen järjeste- e nä vuonna yhdessä Matls Andersso-
lyistä ja toimii edelleen aktiivisesti nin kanssa Ruotsista Marianan. Ma-

yhdistyksess~i. minkä kilpapmjeh- Rabbe _Petteri Pihan piirtämänä. riana oli valmistunut 1936, mutta 
duksclta ehtii. myyty Ruotsiin 1941. Matiana osoit
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ti heti isku voimansa, se oli vuosi
kausia voittamaton. 

Uudet tuulet 
Suomen kuuloslaivue koki uuden tu
lemisensa kahdeksankymmenluvul
la. EM-kilpailut Helsingissä heinä
kuussa 1982 sai pUijehtijoita uudel
leen kiinnostumaan luokasta.l(jJpai
luissa oli mukana kolmekymmentä 
kuutosta, jobta eniten veneitä oli 
Ruotsista. Kilpailujen jälkeen järjes
tettiin eskaaderi Hankoon. 

Juhlan kulttuuriosuus: Tom Kihl
manin pianokonsertti. 
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Matkalla viivyniin neljä patvaa, 
etapit olivat lyhyitä sisältäen mm. 
parikilpailun Porkkalanselällä. Mat
kalla yövyttiin NJK:n Högholmenis
sa Porkkalan käijessä, HSS:n An
dössa Inkoon saatistossa ja NJK:n 
Brännskärissä Tammisaaren saruis
tossa. Matkapurjehduksen elämyk
set olivat ikimuistoiset. 

Team Kairamo & Kihlman 
199 J Mats Andersson vetäytyi osak
kuudesta ja Kairamon veljekset, 
Rabben pikkuserkun pojat Antsu, 
Eero ja Jasu tulivat mukaan kuvioi
hin. Ensimmäisenä yhteisenä kesänä 
tämä sukumiehistö vei kaiken mah
dollisen. Sittemmin muutkin kuuto
set ovat päässeet pokkaamaan. 1995 
oli Marianan ja miehistön huippu
hetket, sillä Sandhamnin MM-kil
pailuissa tuli ylivoimainen vanhojen 
veneitten maailmanmestaruus. 

Getskär 
Getskär on vanhan kalastajatilan 
pääsaari. Svante Kihlman osti tilan 
40-luvun lopussa ja KihJmanjt muo
dostivat 1990 alueesta Saaristoym
päristösäätiö rs:n, johon kuuluu kah
deksankymmentä saarta. Pääsaaren 
keskellä on hirsirakenteinen päära
kennus ja nunniniitty juuri sopivasti 
ulkoilmajuhlien pitämiseen. 

Kesän 1982 muistot olivat ilmei
sesti Rabben mielessä, kun hän myö
hemmin 80-luvulla järjesti ensim
mäiset Getskärin pidot. Vaihteleva
tuulisten Oskarsbergin matka
putjrhdksen rankan illan jälkeen, 
seuraava päivänä hyvissä ajoin, heti 
puulen päivän jälkeen, ensi mmäiset 
aamuvirkut saavat järjestyksen ve
neeseen ja pmjeet ylös. Useamman 
tunnin reippaan kryssin jälkeen kuu
tosten upea laivue rantautuu Getskä
tin pitoirun. 

Juhlat 
60-vuotisj u h 1 at alkoivat sisäti Joissa 
kuohuviinin juhlistamana. Ensiksi 
kuultiin Tom Kihlmannin esittämänä 
Rahmaninovia ja Chopinia. Myrs
kyisten suosionosoitusten jälkeen 

Juhlajuomaa meni korikaupalla. 
Antsu Kairamo tarjoilee, 



(Steinway oli vmtetty vastikään) 
esitti Marianun syndikaatti Kairamo 
& Kil1lman miehistöineen lauluka
valkadin, jolle suosionosoitukset ei
vät ottaneet loppuakseen. Seuraa
vaksi annettiin lahjat, joista mieleen 
on jäänyt erityisesti gasti Petteri Pi
han loistava kuutospurjehdusaihei
nen piirrossarja. 

Juhlat jatkuivat ulkotiloissa, jonne 
pöydälle oli katettu kala-ateria sa
laatteineen ja valkoviineineen. Ruo
kailun päätteeksi otettiin jalkapaUon 
MM-kisojen innoittamana rankkari
kilpailu, jonka voitti niukasti mutta 
varmasti Klara Stjärnan miehistö. Il
ta jatkui ja jatkui, kuten on tapana. 
SäätiJahan oli, kuten hyvin muistam
me tuon ikikylmän kesän, varsin 
mukava ja vähäluminen. 

Itse olin tullut juhliin moottorive
neellä, mutta hämmästykseseni herä
sin aamukuudelta jostain purjeve
neestä, jossa äänistä päätellen skuu
tattiin tiukkaan. Vinssin räikän mete
löidessä ja kuparikellojen takoessa 
nousin kohmeisena kannelle. Aivan 
oikein, olin Ali Babassa matkalla 
Hankoon! 

Keskellä: Rabbe selvittää rank
karikisan säännöt. 
Oikealla: Klara Stjärnan vene
kunta voitti kultaa ja kunniaa 
rankkarikisassa, 
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Yllä: Panimomestari P. Koiranen. 

Vasemmalla: Marianan kuoro -
vasemmalta Jasu, Eero, Spede 
(selin), Antsu ja Rabbe - esitti 
häpeåmättömän hulvattoman 
laulusikermän. 
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toiviommat~at == 

LraJ&& re& !fiopprre& or 
Lienee yhtä hullu ajatus lupautua kirjoittamaan 
juttu tähän lehteen kuin viettää kesälomapurjeh
dus vitosella, mutta kun ensimmäiseen on lupau
tunut ja toinen vietetty viime kesänä niin tässä sitä 
kaiveliaan muistilokeroita 

J
ätimme veneemme, Why Notin 
ja Barbron, Hangon Regatan jäl
keen viikoksi Hankoon ja saa

vuimme suurin odotuksin sinne 
aloittaaksemme kes~iloman s/y Barb
ron omistajien Lasse Sihvoinin ja 
Leena Romppaisen kanssa. Ilmat 
o livat olleet mitä olivat ja meillä oli 
vakaa usko siihen, että kesä todella 
alkaa jossain vaiheessa. Kaikkien 
romppeiden, ruoka- jajuomakassien 
ahtaaminen pet:jantai-i ltana venee
seen, muutama olut Itämeren Portis
sa sekä mantereen puolella. Puo
lenyön tietämissä nukkumaan, jotta 
matka pääsisi alkamaan kohtuulli 
seen aikaan. Aamuyöstä kolmen ai
kaan lauletaan laulussa, mutta meitä 
ei kyllä paljon laulattanut kun vettä 
tuli kuin Esterio sanonko mistä! Hil
jalleen pressu alkoi vuotaa, makuu
pussit kastuivat ja oli kaivettava sa
devaatteet esiin, että saisi edes het
ken nukkua kuivassa. 

Seuraavana päivänä sade jatkui, 
Tulliniemessä mitattiin tuulta 26 m/s 
ja joka ikinen vaateparsi oli joko 
märkä tai kostea. Vuokrasimme huo
neen Villa Elisasta, ripustelimme 
vaatteet kuivumaan, saunoimme, 
söim me hyvin ja taas elämä tuntui 
elämisen arvoiselta. 

Sunnuntainakin tuuli jatkui, on
neksi sade jo hieman hellitti ja pala
simme takaisin veneille. 

Kuunneltiin säätiedotuksia, katsel
tiin rannassa olevia veneitä, tyhjen
nettiin yhden jos toisenkin veneen 
juomavarastot, perehdyimme Han
gon nähtävyyksiin ja yöelämäänkin. 

Ja samalla tavalla kului sitten seu
raavakin päivä. 

Vihdoin liikkeelle 
Hieman puolen päivän jälkeen Han
ko jää vii meinkin taakse ja päätim
me, että ainakaan tänä vuonna sinne 
ei enää mennä. Tuulen noustessa rät
tisulkeiset, genoan vaihto fok.kaan. 
Högsåran jälkeen keli koveni en
tisestään ja oli kuoppaista sekä mär
kää. Benskärissä noin kymmenen 
tunnin pu~jehduksen jälkeen, väsytti 
ja silleen. Il tapalan valmistus ja taas 
veneen ja tavaroiden kuivattelua. 
Makuualustal tuulettumaan ja ruo
kailon jälkeen huomasimme, että 
tuul i o li vienyt ne mukanaan. Pelas
tuspartio Kaaka ja Mima liikkeelle, 
niljak.kailla rantakivi llä pimeässä ha
paroiden kohti lahden pohjukkaa. 
Saaressa oli muitakin ja päätimme 
pyytää jollaa lainaksi, jotta pääsi
simme tutkimaan vastarantaa. Juuri 
kun Kaaka oli kaputtamassa veneen 
la itaa sammutetti in sieltä sisävalot. 
No kaippa jollaa voi lainata Juvatta
kin, joten vastarannalle, josta "sän
kymme" löytyvät. 

Satamapäivä Benskärissä saareen 
tutustuen ja yhteisen illallisen val
mistaminen ja illanvietto kalli olla. 
Uudet perunat, siili ja snapsi. Tämä
hän paranee päivä päivältä. 

Shortsikelit 
Upea päivä, tuulta 4- 7 m/s, veneet 
kulkevat tasaisesti. Näkyvissä on 
vain yksi saclekuuro, joka kyllä vaih
teeksi kasteli meidät. mutta sen jäi-
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keen pilvetön taivas ja vihdoin short
sit jalkaan. Eikä niitä sitten riisuttu
kaan kymmeneen päivään. 

Björkössä Lassen Toiviomatka
laisiin liittyy s/y Ninne, miehistö
nään Peetu, Krissu ja Krisse. Jllalla 
s/y Barbrossa lättykestit, reseptin 
saa halutessaan Romppaisen Leenal
ta. Mikäli lätyistä ei ole tarpeeksi 
kiitelty niin vielä kerran kiitos. Vaik
ka vaahterasi irappia nautitti in Barb
rossa oli Why Notissa tai sen mie
histössä jokin tuoksu, joka ohjasi 
kaikki saaren hyttyset meidän pres
sujemrne alle. Seuraavana päivänä 
ohjattu peseytyminen saaressa ole
vassa järvessä. 

Kulttuuria ja nähtävyyksiä 
Nyt jo kolmen veneen laivastona 
Björköstä Jurmoon. Sopiva päivä
plll:jehdus, voi lähteä myöhään ilta
päivällä ja on jo aikaisin perillä. Il
lalla opastettu Jurmon kierros, hui
mia juttuja hylyistä, hylkeistä ja 
fransi skaanimunkeista. Hengenra
vinnon jälkeen on aika saada muuta
kin ravintoa. Herkutteluateria al
kudrinkke ineen, Jurmon limppui
neen, savukampeloineen ja muine 
asiaankuuluvineen tykötarpeineen. 

Heikossa myötätuulessa kohti Kö
karia. Säästöpakettimatkalaiset, eli 
s/y Ninne, ei halunnut lähteä uudel
JeenAhvenanmaalle, joten reittimme 
erkanivat. Edellämme Barbro tekee 
ihmeellisiä piruetteja ja koukeroita. 
Pohdimme, josko matkanjohtaja 
Lasse on saanut auringonpistoksen. 
Saavuttuamme lähemmäksi selvisi, 
että Barbro "hat:joitteli" ja pelasti 
mereen joutunutta kapokkityynyään. 
Meidän li säksi auringonpaisteesta 
nautiskeli pienellä luoclolla päivää 
paistatteleva hylje. 

Juhlia ja seikkailuja 
Naistenviikkoa vietimme kunnolla. 
Ensin Bänö-ö:ssä vietimme Miman 
nimipäivää, kuivaa vermuttia, pe
runalastuja dippikastikkeineen ja 
oliiveja. Juhlat jatkuivat heti seuraa
vana päivänä Leenan nimipäivän 
merkeissä Kumlingen Remmarham
nissa, Vanha Taitina likööriä ja kek
sejä. 
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Muutama päivä meni mukavasti. 
kunnes keittimcstämme loppui kaa
su. Oikeankokoista täyttöpulloa et
sittiin sitten pitkin Kumlingea ja 
usean erehdyksen jälkeen sellainen 
vihdoin löyty i, mutta Seglingestä as
ti. 

Auringon ja leppcidcn tuulien hei
liminä uskaltauduimme suurelle 
seikkailulle merkitscmiitlömil le viiy
l1lle Pohjois-Ahvenanmaalle. Nou
dati mme Barbron kotisataman 
HSS:n Puten ja El scn neuvomaa 
reittiä Östra Simsl-iilan kauniiseen 
luonnonsatamaan. Syvä lahti, vasta
ranta oli todel la jyrkkä, mi lrci 30 
metrin pystysuora kall iosci nämä. 

illalla tutkimusretki saaressa. va
rul-.teina muutama lasinen lauluki1ja, 
laskulamppu ja radio. Yön pimey
dessä k.uunneltiin selostus Marko 
/\sellin painiottelusta, oli muuten ai
van se l v~i junttaheitto. 

Määränpää 
Matkanjohtajamme l.assen tavoite 
oli p~WstU käymiHin Djupviken issä. 
Pllljchclus sinne oli aika epiilodelli
nen. Lilluimme kuumuudessa. Ve
neet liikkuivat piUkiissii hiljalleen. 
Juuriketäiin muita e i ollut liikkecllii. 
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Veneiden väliin olisi voinut virirtää 
kuminauhan, vauhtimme ol i täsmm
leen sama. 

Maarianhamina 
"Erämaakokemusten" jälkeen on 
pakko päästä katsomaan muita ihmi
siä ja kaupungin vilinäii (tosin viina
varastoikin ovat huvenneet). Kiivim
me Maarianhaminassa katsomassa 
Tali Shippejii, jalkapallo-ottelua 
Meksiko - Uruguay sekä Wydentii
mässii varastoja. Illalla tunnelma oli 
taas katossa. 

Vierassatamia kuuta
mossa 
Matkajatkuu itäänpäin. ve neet vähe
nevät koska heinäkuu on lopuillaan. 
Lappossa Barbro harjoitteli rantau
tumistaja onnistui toisella yrittUmUI
Iä. Why Nol järjestää seuraavana aa
muna ohjelmaa rantay leisölle .Pittä
mällä kiinnitysköyden umpisolmus
sa poijuun. 

Nauvon kautta Gullkronan tunnel
malliseen kalastajasatamaan. Ran
tautuessa Nauvosta tuttu Lailan po
rukka vastassa ja ohjasivat Barbron 
kivelle (Kronalle). Laila l<Hjosi ai
heuttamastaan harmista rantautu-
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misoluet. Miman pihvien. unohta
matta asiaankuuluvaa punaista juo
maa. jälkeen kutsuimme Lailan po
rukan mansikkakakkukahveille (vi
tosen pentteri on uskomaton). He 
suostuivat sillä ehdolla, että saivat 
ottaa mukaan kitaran. Ilta ja ainakin 
alkuyii kului kakkua ja teräviä puu
venejuomia nauttien sekä lauleskel 
len. Aamupäivä sitten kuluikin luon
topolkuun ja Evan museoon tutus
tuen . 

HeinUkuun viimeisen yön kuuta
maa patvoimme Yästant]ärdissä ka
lasta valmistettua uhriateriaa naut
tien. Tätä ennen olimme viettäneet 
perisuomalaisen saunom isrituaal i n 

ja puhdistautuneet ainakin ruumiilli
sesti. 

Hanko??? 
Hanko Wntisellä matkanjohtajamme 
Lasse va litsi re itin, joka johti suo
raan 

Hankoon. Mitä ihmettä, olimme
han pyhästi piiiiltiineet olla käymHttii 
sie ll ii. Miti:i Barbro edelHi sitii Why 
Not periissii eli ohi Itämeren portin. 
pyörähdys llSF:n ravintolan edessä. 
kokka kohti Essoaja hetken kuluttua 
llangon satama-allas oli jäänyt taak-



Vasemmalla: kahden veneen 
vitoslaivasto - Why Not ja Barbro 
- Hangon satamassa. 

Oikealla: Peetu, Kaaka, Lasse, 
Leena ja Krisse, taustana 
Jurmon tasaista maisemaa. 

Oikealla alla: Vitonen on mainio 
lomavene, uskokaa pois! 

se. Kohti Skedöä. pari valtavaa jää
kaappi pakasti nta aiheuttivat se II aiset 
aallot, että myöliiluuleen mentäessä 
puomi npäLi kastui. Illalla paistelli in 
kalliolla Wttyjti, istuttiin nallehousut 
jalassa pimenevässä illassa ja kuun
neltiin radiota. 

Viikingit 
Oli jo elokuu. Why Notilla oli tiu
kempi aikataulu. Eron hetki on hai
kea. Ylitimme Porkkalan se län ja 
olimme jo kotivesillä. Etsimme ran
tautumispaikkaa Uihtee!Ustä, laiturin 
päässä oli pitkittäin ihmeellisen nä
ki>inen puuvene, jonka etupuolelle 
kiinnittäydyimme. 

Naapuriveneestä kuului halonhak
kauksen Utiniti! 

lhmcttelimme laiturilla asiaa kun 
aluksen pertipUässä roihusi liekit! 

Al us oli kuningas Valdemarin (elti
nyr 1200- luvulla) reittiä pu1jehtiva 
viikinkilaiva Aluctt. Miehistö pyysi 
meidät tutustumaan lai vaan. Alueuin 
perUpl.UissU, ruorin etupuolella on tu
lisija. jossa leivolliin seuraavan aa
mun leipää viikinkiaikaisen reseptin 
mukaan. MiehisW heitteli -;illoin täl
löin sylilliscn halkoja pitiitikseen tul
ta ja lämpöä yllä. Meille ta~jolliin 

leivän li~äksi Strohilla ter~istettyä 

teetä. Aluett noudattaa perinteilU si i
nlikin. etHi siinti on pumpuliptnjcet. 
moottoria ei ole ja sielliikin asutaan 
pressun alla. Kumma. ellä jotkut 
asiat eivtilmuutu. 

Oli hyvä loma 
Kiitokset Lassen Toiviomatkoi lle. 
Kolme viikkoa kului nopeasti. Ensi 
kesänä tulemme uudestaan. 
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Jäsen· ja venerekisteri 
8mR Veneet 

Nro Nimi Omistaja Seura 
L1 Naja Tuomas Ruokolainen HSS 
L2 Sagitta Hannu Pohjanpalo, HSS 

Timo Saalasti 
L4 Sphinx Kari Toukolehto HSS 
L6 Vågspel R. & C. Donner NJK 
L8 Windy Jyrki Halonen, HSS 

Aki Kivikkola 
L9 Silja Krister Ahlström NJK 
L10 Lara Saitie Protection HSS 
L12 lroquois Sex Gubbar NJK 

Johan Hertell 
Bertel Paulig 
Per Gundersby 
Robi Lindberg 
Frank Schauman 

8mR Jäsenet 
Ackerman Stefan Björkulla Noux Esbo, 09-860 
882 .. 
Aminoff Arthur Ostra Allen 8 8, 00140 Helsing
fors, 09-608 511 .. 
Ahlströn Krister Ostra Alh~n 2, 00140 Helsing
fors 
Ahlström Nathalie Bergmansg. 5 A 6, 00140 
Helsingfors, 09-629 516 
Brunkrona Markus Maneesikatu 2, 00170 Hel
sinki, 09-135 6579 
Båsk Bjarne Juhani Ahontie 12 A 6, 00150 Hel
sinki, 09-629 621 
Båsk Erik Malminkatu 32,00100 Helsinki 
Båsk·Karlsson Eva Taivaanvuohentie 12 A, 
00200 Helsinki 
Donner Carina Jääkärinkatu 6 A, 00150 Helsin
ki, 09-624 464 
Donner Marinette Sommarov. 33, 02380 Esbo 
Donner Robert lrisviksvägen 5 8 4, 02230 
Esbo, 09-855 2148 
Dromberg Ville Lielahdentie 2 A 16, 00200 Hel
sinki 
Gundersby Per Luotsikatu 9 A 8, 00160 Helsin
ki, 09-6221722 
Hertell Karl Johan Vuorimiehenkatu 13, 00140 
Helsinki, 09-653 430, 09-692 4611 
Holmström Stefan Strandgårdsvägen 11 A4, 
00910 Helsingfors, 09-327 093 
Juusli Timo Mannerheiminkatu 18 A, 21100 
Naantali 

6mR Veneet 

Nro Nimi Omistaja 
1 Aglaja Mannermo Mark 
3 Irma Hopponen Juha 
5 Kerttu Keskinen Timo 
6 Renata Helin Kyösti 
7 Moniya Kekkonen Pekka 

12 Fridolin Koljonen Timo 
14 Anja Bror Kangas dödsbo 
17 Ameta Joukokari Jukka 
18 Nixflu 
19 Puckie Williams Karl-Erik 
21 Klara Stjäma Thuneberg Harry 
24 Antinea Renlund Robert 
25 Anitra Murto Leo 
28 Gunda Marina Murto Hannu 
29 Maj-Lis Heickell & Peltonen 
30 Raili Kari Korkman 
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LOA. B Syv. SA D Suunnittelija Rakentaja Rak.paikka Vuosi 
Åbo Båtvarv Turku 1921 13.64 2.30 1.77 86.97 G.L.Stenbäck 

14.39 2.60 2.00 77.30 7.56 Nicolson Camper& 
Nicholson 

Gosport 1929 

15.21 2.58 1.98 81.20 8.00 G.A.Estlander Åbo Båtvarv Turku 1928 
14.99 2.46 2.00 75.89 8.9 Birger Slotte Wilenius Porvoo 1943 

Ängstholmsvarvet 1927 15.27 2.69 2.00 80.00 Carl Holmström 

14.60 2.75 1.90 78.00 JohanAnker Anker&Jensen Asker 1930 
14.26 2.53 2.01 77.84 Sherman Hoyt City lsland NewYork 1929 

Minneford's NewYork 1968 14.03 2.46 2.05 73.80 Olin Stephens 

Karlsson Olli Taivaanvuohentie 12 A, 00200 
Helsinki 
Kehä Mika Lapinlahdenkatu 19 B 6, 00180 Hel
sinki, 09-6931944 
Krohn Klaus Malminkatu 32 C 67, 00100 Hel
sinki, 09-6941542 
Kuusisto Kari Kirkkokatu 58 37, 00170 Helsin
ki, 09-171992 
Kuusisto Petri Vironkatu 3 B 28, 00170 Helsin
ki, 09-135 27 51 
Levanto Heikki Valtakäyrä 19-21, 11100 Riihi
mäki, 019-720 410,019-456 3815 
Lindqvist Kristiina Kristianinkatu 14 A 2, 
00170 Helsinki, 09-803 6833 
Muoniovaara Matti Kaiarvonkatu 12 B 4, 
00610 Helsinki, 09-792 820, 09-777 30 38 
Mynttinen Satu Albertinkatu 17 817,00120 
Helsinki, 09-666 943 
Oksanen Timo Mannerheiminkatu 12,21100 
Naantali, 02-751 424 
Paulig Alexandra Sammonkatu 6 C 76,00100 
Helsinki, 09-492 592 
Paulig Bertel Siltatie 2, 00140 Helsinki 09·625 
442 
Paulig Larlssa Siltatie 2, 00140 Helsinki 09-
625 442 
Pohjanpalo Hannu Kaironkatu 16, 00560 Hel
sinki, 09-792131 
Pärkö Jussi Kaivokatu 6 A 6, 21100 Naantali 
Rajala Anna·Lilsa Merikatu 5 A 6, 00140 Helsin· 

Seura Suunnittelija Rakentaja 
NPS Harry Wahl Åbo Båtvarf 
SuPS B.Siotte Wilenius Båtbyggeri 

Gunnar Estlander H.Pettersson 
Zake Westin Åbo Båtvarf 

NJK Tore Holm Holms Yachtvarv 
MSF E.Olofsson H. Norrbäck 
HSK E. Olofsson Åbo Båtvarf 

William Fife Abrahamsson & Son 
MSF Yngve Holm Norrtälje Båtvarv 
BSS G.L.Stenbäck Åbo Båtvarf 
NJK Einar Olofsson Råholmens Båtvarv 
HPS E. Olofsson Bo~å Båtvart 
HSF E. Olofsson A. rho 
SuPS E.Oiofsson 
NJK Gunnar Stenbäck Åbo Båtvarf 

MAGAZINE 

ki, 09-630 546 
Rajala Julia Oikokatu 2, 00170 Helsinki, 09-
2781480 
Rajala Matti Merikatu 5 A 6, 00140 Helsinki, 09-
630 546 
Rajala Ville Jääkärinkatu 6 A, 00140 Helsinki, 
09-624464 
Ruokolainen Tuomas Vapaudenkatu 4 8 12, 
15110 Lahti 
Saalasti Timo Lyökkiniemi 15 C, 02160 Espoo 
Schaumann Frank Linnakatu 9 B, 20110 Turku 
Siotte Jonas Ilmarinkatu 2 C 49,00100 Helsin
ki, 09-492 992 
Sutela Seppo Leningradinkatu 10 D, 20310 Turku 
Telssala Hannu Tavastinkatu 14,21100 Naantali 
Toukolehto Antti Albertinkatu 17 817,00120 
Helsinki, 09-666 943 
Tuomi Juha Meritullinkatu 26 F 6, 00170 Helsin
ki, 09-198 2433 
Turoma Mirja Viides Linja 14 8 60, 00530 Hel
sinki, 09-753 0531 
Vapaasalo Samuli Pursimiehenkatu 22 8 36, 
00150 Helsinki 
Vlhmanen Keijo K Mannerheiminkatu 18 8, 
211 00 Naantali 
Wallgren Kristoffer Puistokatu 11 A, 00140 Hel
sinki, 09-631883 
Zachariassen Jens Kotiopettajankuja 8 A, 
02940 Espoo, 09-866 065 

Vuosi LOA B D SA 
1926 10,400 1,975 3,330 44,528 
1943 11,317 1,849 4,132 42,968 
1923 9,920 2,160 3,500 42,000 
1927 11 ,475 1,952 3,690 42,260 
1924 10,668 1,980 3,330 44,528 
1930 11,530 1,850 3,900 42,733 
1925 10,980 2,000 3,406 43,816 
1936 11,608 1,816 4,200 44,008 
1923 10,690 2,108 3,500 43,202 
1926 10,875 2,017 4,000 37,480 
1938 11,408 1,836 3,816 44,181 
1928 11,170 1,955 3,747 42,809 
1928 11,310 1,985 3,600 40,758 
1929 12,016 2,025 3,798 40,186 
1929 11,700 1,878 3,680 45,198 
1937 11,472 1,787 3,909 44,595 



31 Ulo-Reet II KarumaaKaj NJK G.L.Stenbäck k>o Båtvarf 1938 11,350 1,780 4,200 45,684 
35 Elinore Kaarto Pasi WK E. Olofsson S:vikens Skeppsdocka 1934 12,121 1,855 4,275 45,909 
36 Joy Vihersaari Raimo UPS Tore Holm Wilenius Båtbyggeri 1935 11,613 1,799 4,220 43,327 
37 Tore Holm Wilenius Båtvarf 1936 11,639 1,810 4,107 44,756 
38 tra'riana Kihlman R.& Kairamo Co. NJK Gunnar Jakobsson Wilenius Båtbyggeri 1936 11,682 1,845 4,029 42,982 
39 Jolanda 111 Uewendahl Christer 
40 Fandango Iivonen Heimo 
43 Boo-Hoo Biaudet Harri & Rudi 
44 Toy Linnovaara Antti 
50 Ali Baba II Lindfors Tom & Co 
51 MayBeVI Hakonen Markku 
52 Marianne DolkeJan 
53 May Be IV Lehtinen Tapio 
54 lngegerd Pettersson Bengt-Erik 
55 Unisex Patrikainen Ismo 
56 Fromista Reuter Johan 
57 Borgila Åkerfeldt Kaj 
59 Sir lan Koiranen & Co 
60 Off Course Karumaa Kai 
61 Silene Koskela Tapani 
62 St. Kitts II Harry Thuneberg 
63 Boree Reenpää& Co 

Skade Karl-Henrik Stuns 

6mR Jäsenet 
Ahvonen Anssl, Silene, Pitkänsillanranta 5 A 
13, 00530 Helsinki, t. 09-2288120190 
Ajanko Jussi, Boree II, Pursimiehenkatu 17 B 
24,00150 Helsinki, k. 09-667417, 
Andersson Mats, Mariana, Munksnäsallen 18 
B 35, 00330 Helsingfors, k. 09-485050 
Barck Pekka, Off Course, Molavägen 25 8, 
02140 Esbo, k. 050-5116333, t. 09-5307207 
Berg Niclas, St. Kins II, Sjötullsgatan 31 A 9, 
00170 Helsingfors, k. 02-320772 
Sisudet Harry, Boo-Hoo, Nervanderinkatu 1 8 
32, 00100 Helsinki 
Bäckström Magnus, May BeiV,Siåtterkarlsvä
gen9, 00660 Helsingfors, k. 09-7544072, t. 09-
1942535 
Dahlin Håkan, Klara Stjärna/St. Kitts,Helsingin
tie11 84,02700KAUNIAINEN,k.09-8037949 
Dolke Jan, Marianne, Nygatan 16, 22100 Ma
riehamn,k.018-12367 
Frllander Harry, E/inore,Aspeskog,01100ÖSter
sundom,k.09-8779033 
Graeffe Mats, St. Kitts II, Talikkokatu 8 D 60, 
20540 Turku, k. 019-170566 
Haapala Karl, Lyn, Kaskimaa 2 G 14, 02340 Es
poo,k.09-8042227 
Hakala Ari, Lyn, Länsisatamankatu 22 8 38, 
00180 Helsinki, k. 09-6856096 
Hakonen Markku, May Be VI, Nallenpolku 2 C 
39,0211 o Espoo, k. 09-467085, t. 09-4343 400 
Halonen Jarmo, May BeiV, Ukonvaaja 1 G 67, 
02130Espoo,k.09-460001,040-5150639 
Hamunen Jaakko, Runkokuja 2, 01730 Vantaa 
Helckel Carl-Arthur, Maj-Lis, Metsäkuja 2 as 31 , 
21600Parainen,k.0400-876684 
Helin Kyösti, Renata, Kasarmikatu 8 D 46, 
00140Helsinki,k.09-8019228 
Hopponen Juha, Irma, Kiillekuja 4 8 16, 00710 
Helsinki,k.09-370398 
Hänninen Juha, Tuomaankuja 11, 00730 Hel
sinki, k. 09-368240, t. 09-89472319 
Iivonen Veli-Matti, Fandango,Suomenlinna76 
A 1,00190Helsinki,k.09.Q68590, !.09-47676811 
Ingman Kari, Boree II, Haahkatie 12 823,00200 
Helsrnki,k.0400-440435 
Inkinen Ari·Mattl, Toy, JuhaniAhontie 10A 1, 
00150Helsinki 
Jacobson Tommy, Nixf/u,k.09-2783165 
Joukokarl Jukka, Arneta, Rödbergsgatan20C 
36,00150 Helsingfors,k.09-632775 
Jäntti Jussi, Luotsikatu 16 A 5, 00160 Helsinki, 
k. 09-663870, t. 09-1917802 

MSF Harry Wahl 1936 11,510 2,019 4,350 38,738 
SuPS Tore Holm Wilenius Båtvarv 1937 11,608 1,814 4,282 44,472 
M G. Kyntzell Wilenius Båtvarv 1938 11,427 1,862 4,230 45,562 
NJK G. Kyntzell Wilenius Båtvarv 1938 11,293 1,865 4,070 44,287 
SuPS Tore Holm Holms Yachtvarv 1948 10,843 1,840 4,100 46,055 
KoPu Tore Holm Holms Yachtvarv 1946 11,005 1,832 4,330 44,850 
MSF Tore Holm Holms Yachtvarv 1934 11,540 1,800 4,200 44,715 
NJK Tore Holm Bö~esson-Abrahamsson 1936 11,620 1,786 4,240 44,366 

Johansson&Son 45,686 MSF Gustav Estlander 1928 11,226 1,916 3,750 
NJK Sparkman&Stephens Willy Bamett S.Yard 1970 10,461 1,862 4,561 42,420 
GK Gustav Estlander ~ungsörs Båtvarv 1930 11,380 1,910 4,500 42,367 
MSF Ch. Nicholson Angholmens Båtvarv 1924 10,620 2,100 3,300 45,410 
SuPS Gustav Estlander Johansson & Son 1929 11,385 1,950 4,100 44,363 
KoPu Harry Becker Rödesunds Varv 1940 11,320 1,858 4,340 45,471 
HTPS Tore Holm Holms Yachtvarv 1950 10,619 1,830 3,870 47,197 
BSS lan Howlett Douglas Chivers varv 1987 10,560 2,060 4,052 44,756 
HTPS BjameAas 
GK Tore Herlin Ängholmens båtvarv 

Järvi Jari, MayBe IV,Aibertinkatu 19819, 
00120 Hki, k. 09-6214143, t. 09-1326566 
Kaarlo Pasi, Elinore, Liisankatu 17C21, 00170 
Helsinki, k. 09-1352254, t. 050-5004309 
Kairamo Antero, Mar/ana, Niittymaantie 1 A 1, 
02200Espoo,k.09-452393,5040-5561719 
Kairamo Eero, Mariana,Koskelantie27D30, 
00610Helsinki,k.09-7571315 
Kairamo Jaakko, Mariana,lltaruskontie 3 B 12, 
02120 Espoo, k. 020 4062009, t. 040 5481545 
Kaksonen Asser, Klara Stjärna/St. Kitts, Patrull-

. vägen 38, 00370 Helsingfors, k. 09-320844 
Kalervo Esa,, lsonvillasaarentie 3 E 47, 00960 
Helsinki, k. 09-3415096, t. 0208 340300,040-
5461569 
Kanervo Pekka 
Karlsson Karl, Kuohukuja 6 E 75,01600 Van
taa, k. 09-5664940, t. 09-19291 
Karumaa Aki, OffCourse,Korkulla,02400Kyrks
lätt 
Karumaa Björn, Off Course, Strandvägen 17, 
024700bbnäs,k.09-2969502 
Karumaa Kaj, Off Course, Hietalahdenkatu2C, 
00180 Helsinki,k.09-6121257,t. 09-4691 
Keskinen Timo, Kerttu, Näsintie23A 11,06100 
Porvoo,k.040-5439980 
Kienanen Kimmo, Sir /an,Sotkatie 1 810, 
00200 Helsinki, k. 09-670066, t. 09-7596305 
Kihlman Rabbe, Marlana,Långbergagränd4C, 
02170Esbo,k.09-425226 
Kiho Jani, May Be VI, Visakoivunkuja 15C20, 
02130Espoo,k. 09-4522789,1.09-52521 
Kilpi Eero, Fandango, Katajanokanranta 15A5, 
00160Helsinki 
Kilpi Esko, Fandango,Johanneksentie4A6, 
00120 Hki, k. 09-6337 44 
Kirjanen Heikki, Siltasaarenkatu 15 C 85, 
00530 Helsinki,.k. 09-7017418 
Kolranen Pertti, Sir Jan, Suomenlinna C 71 8 4, 
00190 Helsinki,k. 09-668320,1.09-668131 
Koljonen Timo, Fridolin, Munkkiluodonkuja 1 G 
32,02160 Espoo, k. 09-45054 73 
Korkman Kari, Raili, PUistokatu9A 1,00140Hel
sinki, k. 09-6221088,1.09-628082 
Korkman Manu, Raili,MeriniemiGerbynranta
tie,65280 Vaasa, k. 06-211952 
Koskela Tapani, Silene, Limingantie69C3, 
00560 Helsinki, k. 09-790660, t. 09-19294154 
Krohn Hannu, Sir lan, VanhaPorvoontie,01490 
Vantaa, t. 09-87 4 6046 
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1937 11,292 1,867 44,289 
1921 10,280 1,790 3,400 31,920 

Kukkavuori Kimmo, Rai/i,Nuottaniementie25E 
13,02230 Espoo, k. 09-8882212 
Kulju Kaj, Klara Sljäma,Ohdakkeentie4,06100 
Porvoo 
Kuusinen Arto, May BeiV, Riistapolku2, 02120 
Espoo 
Lahtinen Jaakko, /rma,SuomenlinnaC5,00190 
Helsinki,k.09-668300 
Lahtinen Kustaa, Irma, Suomenlinna C 5, 00190 
Helsinki 
Lehtinen Eero, May Be IV, Kuusilahdenkuja 1, 
00340 Helsinki, k. 09-489200, t. 0400-542965 
Lehtinen Tapio, May Bel V, Itäinen Rantatie 28 
A,02230Espoo,k.09-8043114,t.0400-495678 
Lehtonen Karl, Fandango, elo V-M Iivonen, C 76 
A1,00190Hki 
Lehtonen Veikko, Arneta, Santavuorentie 108 
27,00400Helsinki 
Leikas Atso, Länsiportti 4 A 59, 02210 Espoo, 
k. 09-8030553 
Liewendahl Birger, Jolanda /11, Doppinvägen 6 
8 13,22100Mariehamn,k.018-13896,t.Of8-
12070 
Liewendahl Christer, Jolanda /1/,Våsterkalmare 
9,22100Mariehamn,k.018-335754,t.018·29000 
Liewendahl lngvard, Jolanda 111, Ringvägen22, 
221 00Mariehamn,k.018-12266 
Liljalund Pekka, Ali-Baba II, Mellstenintie 9 D 1, 
02270Espoo,k.09-4522944, 1.09-8811811 
Lindström Markus, Klara Stjärna, Måsvägen 8 8 
18,221 OOMariehamn,k. 018-22106 
Lindström Tom, A/1-Baba II,Keijukaistenpolku11 
D 43,00820 Helsinki, k. 09-783322, t. 09-668311 
Linko Jukka, May Be IV, Pihlajatie 11 A 12, 
00270Helsinki,k. 09-479504, t. 09-170110 
Marttila Juhani, Vanhatie 16, 05400 Jokela, k. 
09-4173210 
Murto Leo, Anitra, Tåysikuu 10 A 14, 02210 Es
poo, k. 09-8030309, t. 09-1322303 
Myllylä Ari, Silene, Kerttuiinkatu 1 A4, 00810 Hel
sinki,k. 09-7593675,t. 040-5089151 
Mäkelä Mikko, Sepänkatu 17 A 7, 00150 Helsin
ki, k. 09-639290 
Nyström Andreas, Andersgränd 4 G 23, 02230 
Esbo, k. 09-8044884, t. 09-4527339 
Pakarinen Ismo, Fandango,PitkänkalliontieS-7 
B26, 02170 Espoo, k. 09-4521838 
Patrikainen Ismo, Unisex, Ristolantie 6 A 4, 
00300 Helsinki, k. 09-571995, t. 09-4532793 
Peltonen Juha, Maj-Lis, PL9, 17801 Kuhmoi
nen, k. 049-811272 

55 



Peränen Kenneth, May Be IV ,Vattuniemenkatu 
12,00210 Helsinki,k.09-6211153, t. 09-6822500 
Pettersson Bengt-Erik, /ngegerd, Gösvägen 5, 
22100 Mariehamn, k. 018-16204 
Puumalainen Timo, li/linja 16 b 30, 00530 Hel
sinki, k. 09-318161 
Rauhala Mika, Irma, Suomenlinna E 3 A3, 00190 
Helsinki, k. 09-668114,1.09-3514300 
Rautapää Jorma, Hildenkiukaantie 3D, 00340 
Helsinki 
Reenpää Leo, Boree II, Köydenpunojankatu2a 
C26, 00180 Helsinki, k. 0400-814821 
Renlund Mikael, Antinea, Tiirasaarentie 14A 1, 
00200Helsinki ,0400-7 4447 4 
Renlund Robert, Anllnea,Pippursvägen2, 
02400Kyrkslätt,k.09-2218180 
Reuter Johan, Fromista, Svartmunkengränd 2, 
20700Poo 
Räisänen Kimmo, May Be VI, Otavantie 8 A4, 
00200 Helsinki, k. 09·646651 , t. 09-607323 
Räsänen Antti, Sir /an,Haapatie6,54800Savi
taipale, k. 05-4561381 , t. 0400-306871 
Saarela Mikko, Ali-Baba II, P. Robertinkatu 4·61 
47,00130Helsinki,050-5002895 
Sahlstedt Erik, Karlavägen 3 A 21, 00200 Hel
singfors, k. 09-676643, t. 09-3436425 

5.5m Veneet 
Nro vene omistaja 
1 Gullvinge 
2 Fifty-fifty Heikki Jousi 
3 Pikapuikko* Petri Wickström 
8 Ramenco• Harri Markkula 
9 Vis-å-vis* Kari Si~ala 

Saksi Roni, Sir lan, Ulappasaarentie4C63, 
00980Helsinki,k.09-3433134,t.050-5540759 
Salo Matti, Lukkarinmäentie 14 as 2, 00680 
Helsinki, k. 09-7281534 
Salovaara Markku, Toy, Toppelundintie5B, 
02170Espoo 
Sandberg Johan, Föstigen 7, 00920 Helsing
fors, k. 09-786957, t. 09-645323 
Sandman Patrik, St. Kitts, Enåsvägen 17 A, 
00200 Helsingfors 
Saxberg Kim, Merituulenkatu 15 C, 00170 Hel
sinki 
Siltala Jyrld, Raiii,Kulosaarenpuistotie48, 
00570Helsinki,k.09-689203 
Sjödln Folke, Poppelvägen 17,516136 Brom
ma, k. 990468-269157 
Sokura Hannu, Riistavuorenkuja 8 C, 00320 
Helsinki, k. 09-5763126, t. 09·1622824 
Stuns Karl-Henrik, Ruokokuja 1, 21600 Parai
nen, k. 02-889622 
Suominen Petteri, Mariana, Fredrikinkatu 188 
28,00120Helsinki,050-5260013 
Tamela Esko, Juhani Ahontie 12-14 B, 00150 
Helsinki, k. 09-669909, t. 09-3436225 
Tenström Peter, Fridolin, Rantapolku 3 C 13, 
00330Helsinki,k.09-407203 

seura suunnittelija 
Tore Holm 

rakentaja 
E.Biomqvist 

TPS Gösta Kyntzell Wilenius 
LrPS Gösta Kyntzell Wilenius 
SPS Gösta Kyntzell Wilenius 
SuPS Arvid Laurin Wilenius 

10 Teresita J.Ahlskog/P.Suhonen NJK Arvid Laurin Wilenius 
12 Jayne Pekka Piekäinen SP Gösta Kyntzell Wilenius 
13 Unnea* Heikki Koivisto MP Olin Stephens E.Biomqvist 
14 Experiment• LrPS C-O.Granfelt Wilenius 
15 Benita Mare Ruokonen SaVK Gösta Kyntzell Wilenius 
19 Caro IV* Sampo Undström SuPS Johansson Vator 
20 lngaUII44* Gösta Kyntzell Wilenius 
21 QuetzalcoaW Teemu Stewen KAJohansson Vator 
25 Caro VI Tom Hilkos LP Raymond Hunt Vator 
26 Chaje3 Matti Muoniovaara HSS A.E. Luders Jr. Vator 
27 Wasall Jarl Jaatinen NJK A.E. Luders Jr. Kungsörs 
28 Caro VII Matti&Mikko Mare HSS B.Chance Vator 
29 Marilyn* Eero Luoma Arvid Laurin 
35 Goddam Mathias Tallberg NJK EivindStill Still Yachts 
37 Carmen Vladimir Marschan NJK lain Murray Hud5on Bb. 
38 Zorina ErikAikala HSK Eivind Siili Still Yachts 
40 Dodotoo Henrik Dahlman Ass Doug Petersan Melges B.W. 
41 Remi Kimmo Kienanen HSS Br. Ohlsson Kungsörs 
42 Addam-Addam J.Gullichsen/P.Fazer NJK Eivind Still GP-Made 
43 Figaro Pentti Lehtinen A.E.Luders Jr. Kungsörs 
44 Kandoo Henrik Dahlman Ass Doug Petersan Cowell Craft 

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

5.5m Jäsenet 
Ahlskog Jan, LfO, Vuorimiehenkatu 7 B 00140 Grankulla 
Helsinki, k. 622 4227 t. 629177 Enberg Kalevi, Sarvaslenrinne 7 A, 00840 Hei-
Alkala Erik, L38, Johannesbergintia 8, 00250 sinki, k. 69855491.170112 
Helsinki, k. 484118 t. 661518 Fazer Fredrik, Tiilimäki31, 00330 Helsinki, k. 
Backman Björn, Sljämfallsvägen 6, 02240 4582113!.61654967 
Esbo Fazer Peter, FIN42, P.O. Box 4 00941 Helsinki, 
Björkqvist Dick, Tarkk'ampujankatu 12 A, k. 50518551.87621 
00150 Helsinki Forsman Yrjö, Notkokatu 3 A, 53850 Lappeen-
Borenius Tom, Lillängsvägen, 22100 Ma- ranta 
riehamn, 018-15136, 050-3135209 t. 018-12900 Fromholtz Sakari, L 14, Pellervonkatu 8, 53200 
Dahlman Henrik, FIN44, Granholm, 22100 Ma- Lappeenranta 
riehamn, k. 018-13552 t. 018·12900 Gullichsen Johan, FIN42, 31460 Hirsjärvi, So-
Dahlman Mathias, Granholm, 22100 Marie- mero, k. 02-748 3555 t. 4514201 
hamn Hackman Thomas, Kapteeninkatu 4-6 C, 
Ehrnrooth Georg, Heikelsvägen 6 8, 02700 00140 Helsinki, k. 669441 t. 5642110 
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Thuneberg Harry, Klara S~ärna/St. Kitts, Kurre
vägen 3, 06750 Tolkis, k. 019-577584, t. 019-
542847 
Toivanen Osmo, Hiihtomäentie 44 A 15, 00800 
Helsinki, k. 09-780186, t. 09-7062201 
Tuhkuri Jukka, May Be IV, Pajalahdentie27 D 
41 ,00200 Helsinki, k. 09-671384,1.09-4513497 
Ulfstedt Peter, Gunda Marina, Aitolahti, 33680 
Tampere, k. 03-600112 
Vartiainen Jouni, Puusepänkatu 15 A 4, 70100 
Kuopio, k. 01 7-2619505, t. 017-277765 
Vihersaarl Raimo, Joy, Karjalantie 10, 23500 
Uusikaupunki, k. 02-24139 
Väisänen Karl, Elinore, Kustaankatu 4Ab 18, 
00500Helsinki 
Wiherheimo Yrjö, Keulakuvantie 11, 00870 Hel
sinki 
Wikberg Ensio, Binore, Meritullinkatu32A6, 
00170Helsinki,k.09-1355394 
Åberg Ame, May Be VI,Koillisväylä8-10A12, 
00200Helsinki,k.09-671794 
Akerfelt Kaj, Borgila, Norra Esplanadsgatan 10 
B, 22100 Mariehamn, k. 018-17171, t. 018-
24234 
Österberg Lennart, Klara Sljärna,Remingsga
tan33, 10600Ekenäs,k.019-2413454 

vuosi LOA LWL B SA D 
1950 9.83 7.46 1.90 28.89 1.986 
1950 9.62 7.27 1.92 28.92 1.860 
1950 9.70 7.39 1.92 28.48 1.788 
1952 9.79 7.39 1.91 28.47 1.902 
1952 9.66 7.33 1.92 28.57 1.871 
1952 9.56 7.26 1.95 28.30 1.702 
1952 9.71 7.23 1.91 29.00 1.845 
1952 10.19 7.41 1.92 27.33 1.753 
1953 9.88 7.35 1.95 27.02 1.719 
1954 8.91 7.44 1.92 28.38 1.893 
1957 9.82 7.20 1.92 29.00 1.814 
1959 9.36 7.37 1.90 29.00 1.975 
1961 9.38 7.29 1.91 29.00 1.908 
1964 9.16 7.46 1.92 29.00 2.000 
1964 9.62 7.40 1.91 29.00 1.946 
1963 9.89 7.47 1.91 28.96 2.000 
1968 9.46 7.48 1.91 29.00 2.000 
1954 
1989 9.17 7.36 1.91 28.95 1.902 
1991 9.43 7.31 1.92 29.00 1.853 
1991 9.18 7.37 1.91 28.95 1.912 
1993 9.09 7.43 1.92 28.69 1.926 
1964 9.41 7.45 1.91 29.00 2.000 
1964 9.06 7.40 1.90 28.95 1.916 
1964 9.69 7.45 1.91 29.00 2.000 
1996 9.19 7.52 1.90 28.175 1.949 

Halme Juha, L 15, 48930 Tiutinen, k. 05-603014 
Hilkos Tom, L25, Jaalaranta 10 C 48,00180 
Helsinki, k. 685 7747 t. 686 62830, 050-5124490 
Holm Kim, Itämerenkatu 8 A, 00180 Helsinki 
Oy lnvesta Ab, Bulevardi 7 A, 00120 Helsinki 
Jaatinen Jarl, L27, Kaironkatu 12, 00560 Hei-
sinki, k. 797212 t. .927233 
Jansson Brage, Ohbergsvägen 18, 22100 Ma-
riehamn, k. 018·12757 
Järnefelt Kristian, Laivanvarustajankatu 7 B, 
00140 Helsinki 
Johansson Henrik, Sjuryggsvägen 1, 22100 
Mariehamn 
Jousi Heikki, L2, Kaistisentie 16, 20760 Piis-
panristi, k. 02-421123 t. 02-421111 



Jungell Tom, Melstenintie 9 E, 02170 Esbo, k. Mare Matti, L28, Kasanninkatu 26 C 43,00130 00870 Helsinki, k. 69813191.6981319 
4524667 t. 56061 Helsinki, k. 658614 t. 626366 Siltala Karl, L9, Suomenlinna B 28,00190 Hei-
Kähkönen Kari, Itäniityntie 1, 00840 Helsinki Mare Mikko, L28, Joukolantie 1 B 18, 00610 sinki 
Kienanen Anssl, L41, Sotkatie 1 B 10, 00200 Helsinki, k. 795696 Stackelberg Peter, Kalliolinnantie 16 C, 00140 
Helsinki, k.670066 Markkula Harri, LB, Itämerenkatu 2 A 12, Helsinki 
Klenanen Kimmo, L41, Sotkatie 1 B 10,00200 00180 Helsinki, k. 6851418 t. 7591453 Stlll Elvlnd, Västennalmsgatan 2, 68620 Ja-
Helsinki, k. 670066 t. 75961 Marschan Vladimir, L37, Ritobergsvägen 1, kobstad, k. 06-7231944 
Koski Harri, Harjuviita 18 A22, 02110 Espoo 01»330 Helsingfors, k. 489070 Suhonen Pekka, L10, Machelininkatu 12-14 B 
4557404 t. 413 71441 Marttila Jaanl, Kuusitie 15 B 63, 00270 Helsinki 65,00100 Helsinki, t. 19123143 
Kotiranta Pia, Urheilutie 8 F a 4, 02700 Kauni- Mattson Robert, Puistokatu 9 A, 00140 Helsin- Suokas Asko, Saaristonhuolto OY, 21660 Nau-
ainen ki,k.607829t. 177570 vo 
Kotiranta Toni, Urheilutie 8 F a 4, 02700 Kauni- Muoniovaara Matti, L26, Pannastarinrinne 4 F Tallberg Andreas, Ankkurisaarentie 15 C, 
ainen 43,00160 Helsinki, k. 637013 t. 6222490 02160 Espoo 
Laine Heikki, L36, Kivalterintie 6 C, 00620 Hei- Nemes Joel, Mäenrinne 20 H, 02160 Espoo, k. Tallberg Mathias, L35, Kuhatie 12-18 B 14, 
~nki, k. 72876141.77792501 422790 t. 6983011 02170 Es~,k.4521593t.0400-718886 
lehtinen Pentti, RN43, Virastotie, 25630 Sär- Nyberg Martti, Vähäniityntie 19 B, 00570 Hei- Tallberg eter, Svennasvägen 3, 02780 Esbo, 
kisalo, k. 02-7323280,02-7359359 sinki, k. 6211110 k. 8134545 1.1582103 
Lindblom Leena, Suomensuontie 9 C 28, Nykänen Minna, Jaalaranta 10 C 48, 00180 Tallberg Thomas, Enåsvägen 16 A, 00200 Hei-
00870 Helsinki, k. 69813191.6981319 Helsinki, k. 6857747 singfors, t. 676772 
Lindh Oscar, Arabia 35 A, 00560 Helsinki, k. Nyman Kurt Vallanen Juha, Rakuunantie 118, 00330 Hei-
795499 Oker·Biom Kenneth sinki, k. 488262 
Lindh Richard, Arabia 35 A, 00560 Helsinki, k. Piekäinen Pekka, L 12, Yliskyläntie 203, 25520 Våresmaa Ville, Leivosentie 28 C, 00780 Hei-
795499 Perniö as, k. 02-355807 t. 02-896881 sinki 
Lindström Sampo, L 19, Suomenlinna B 42 C Porlamo Tero, Merivirta 6 B 19,02320 Espoo, Vator Oy, Puuskarinne 8, 00850 Helsinki, t. 
12, 00190 Helsinki k.8133445,040-5003735 6983011 
Lundberg Henrik, Grothas, 10210 lngå, k. Räme Kristian, Suomenlinna C 52 D, 00190 Wickström Petri, L3, Vuoksentie 21, 55120 
2952115 t. 5105 2361 f. 51052495 Helsinki Imatra, k. 05·688225 
luoma Eero, L29 Rosenlew Andreas Öhman Sam, Ukkostie 4 C 39,00720 Helsinki, 
Lyra Anna, Vaasankatu 6 A, 00500 Helsinki Rouhlalnen Matti, Jääkärinkatu 2 C, 00140 Hei· k.0400·521253t.666494 
Mannström Markus, Sotargränden 4 B, 02700 sinki, k. 627745 t. 666438 
Grankulla,k.5054825 Ruokonen Mare, US, Suomensuontie 9 C 28, 

5m Veneet 

Nr Yacht Omistaja Kerho Suunnittelija Rakentaja Vuosi LOA Beam Displ. SA 
L-1 Marina Juha Nunnio Hans Roberts Åbo Båtvarf 1936 9.21 1.80 1.88 21.47 
L·2 Barbro Lasse Sihvoin HSS G.L. Stenbäck Åbo Båtvarf 1936 9.31 1.90 1.60 20.77 
L-3 WhyNot Kari Kuusisto HTPS Birger Slotte Jakobstads Båtvarv 1936 9.10 1.82 1.83 21 .68 
L-4 Birgitta Markku Sistonen HTPS Nils Björk Pahan. Venev. 1938 9.28 1.79 1.85 21.72 
L-5 Ghita Christian Wiiala NJK G.L. Stenbäck Åbo Båtvarf 1937 9.26 1.88 1.69 20.90 
L-9 Signe Tage Ericsson DMSK Jarl Lindblom Pahan. Venev. 1937 9.56 1.77 19.50 
L-10 Carola Petteri Oksanen TTPS Gösta Kyntzell Wilenius Båtvarv 1937 9.56 1.80 19.58 
L-11 Eros Pontus Lindberg ASS Tore Holm Blekh. Båtvarv 1937 8.94 1.70 1.70 21.27 
L-13 lnga-Lill AnttiVuorinen SSP Gösta Kyntzell Wilenius Båtvarv 1939 9.28 1.78 1.90 21.51 
L-17 Aloha Tiina Leino LRPS Einar Olofsson Forsströms Båtvarv 1941 9.17 1.84 20.69 
L-18 Magdalena Svante Wahlbäck ASS Jart.Undblom A.Poikoiainen 1944 9.23 2.06 1.65 19.30 
L-19 Marianne Timo Laaksonen TTPS Jart Lindblom Åbo Båtvarf 1941 9.11 1.94 22.41 
L-20 Vifem Anders Danker GK Jart Lindblom Åbo Båtvarf 1941 9.12 1.90 1.85 21.91 
L-21 C'est Ia vie Harriet Reincke ESF Jart Lindblom A.Poikolainen 1943 9.30 2.06 1.65 19.41 
L-22 Zorina Ola Rosendal ASS Jarl Lindblom A.Poikolai nen 1945 9.20 2.05 1.65 21 .50 
L-24 Rose-Marie Terttu Nordfors Jart Lindblom A.Poikolai nen 1943 9.28 2.04 1.70 19.48 
L-26 Going Gustav Gyllenbögel NJK Tore Holm Holms Yachtvarv 1938 9.19 1.72 1.70 21 .42 
L-27 Linda Stig Röberg ASS Jarl Lindblom Laivateollisuus 1948 8.65 1.79 21 .50 
L-28 Albertina Jan Helzen Åss R. Andersson Vaxö Båtvarv 1939 9.15 1.80 1.50 19.10 
L-29 Diana Olof Malmström ASS Gösta Kynzell Wilenius Båtvarv 1948 8.54 1.81 1.55 21.61 
L-30 Eystra Lars Mellin BS Tord Sunden Arendals Båtvarv 1940 9.33 1.75 1.90 22.00 
L-31 Liii-UIIa Carolus Reincke NJK Tord Sunden Arendals Båtvarv 1945 9.00 1.80 1.61 22.58 
L-32 V~glek Anssi Ahvenen SuPS Gunnar Hamre Ernst Örman 1947 9.10 2.01 1.62 21.01 
L-33 RödeOrm John Worsöe NJK Roy Sherman Hj. Johansson 1941 9.48 1.78 1.76 20.46 
L-34 Bl~tunga Ivar Nordlund HUS Roy Sherman Arendals Båtvarv 1946 8.51 1.77 1.54 21 .85 
L-35 Liss-Gunn Wisa Salokangas NJK Arvid Laurin Kungsörs Båtvarv 1942 8.90 1.70 1.70 21.04 
L-36 You·Too Sakari Sahlstein ASS Tord Sunden Arendals Båtvarv 1942 8.40 1.86 1.70 22.00 
L-37 Ann Mikael Ahrenberg BS RoyShennan Hj. Johansson 1942 9.20 1.91 1.80 20.57 

5m Jäsenet 
Ahrenberg Mikael, Ann, Kirstinmäki 11 B 21 , A 4, 00650 Helsinki, k. 09-754 3705, t. 09-828 00140 Helsingfors, k. 09-628 486, t. 09-708 
02760 Espoo, k. 09·589 3097, t. 09-8571973, 7930, m. 0500416619 5095, m. 050-566 6621 
m. 049-240 296 Björkroth Rolf, Röde Orm, Kalevagatan 42 A Ericsson Tage, Signe, Västerlånggatan 76 2 tr., 
Ahvonen Anssl, V~glek, Pitkänsillanranta 5 A 19, 00180 Helsingfors, k. 09-6121 590, t. 09- 11129 Stockholm 
13,00530 Helsinki, k. 09-773 2317,1. 09·2288 6947 511 Förnäs Rlggert, ex. Why Not, Ollasvägen 12, 
1209 Boxberg Katja, Liss-Gunn 02940 Esbo, 09-862 121 
Alander Reima, Why Not, Steniuksentie 21 A9, Danker Anders, Vifem, Murkiogatan 15 A, Granberg Cari·Oiof, Röde Orm, Nordvästpas-
00320 Helsinki, k. 09-575 437, t. 09·8036 833 20740 Åbo, 02-242 5742 sagen 17 A, 00200 Helsingfors, k. 09-679 790, 
Auer Eroll, Going, Särkiniementie 15 A, 00210 Ericsson Christoffer, Främlingsgatan 1 B, t. 019·244 3031 
Helsinki, 09-674 277 00140 Helsingfors, 09·638 540 Gyllenbögel Gustav, Going, Kasemgatan 8 A, 
Backmaon Björn, Uss Gun, lohkopellontie 18 Ericsson Martin, Eystra, Främlingsgatan 1 A 7, 00140 Helsingfors, k. 09-634 069, t. 09-611 463 
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Helzen Jan, A/bertina, Högbergsgatan 71, 
11854 Stockholm 
Håkansson Harri, Röde Orm, Ahventie 1 B 16, 
02170 Espoo, k. 09-427 070 Vm. 0400-511888 
Krohn Klaus, Why No~ Malminkatu 32 C 67, 
00100 Helsinki, 09-694 1542 
Kuusisto Kari, Why Not, Kirl<kokatu 5 B 37, 
01700 Helsinki, k. 09-171 992 t. 09-4304 451 
Leino Tiina, Aloha, Saarensuu, 54270 Vainikkala 
Leskinen Jussi, Why Not, nämerenkatu 16 0 
71, 00180 Helsinki, k. 09-685 4046, t. 09-345 2570 
Leskinen Sirkka, Vesteräng, 01120 Väster
skog, k. 09-877 1148, t. 09-596 450 
Löfström Jamlma, Why Not, Kaptensgatan 20-
22 H 74,00140 Helsingfors, k. 09-636 068, t. 09-
18001 
Malmström Olof, Diana, lspois Ringväg 1 b. 2, 
20880 Aho, k. 02-792 782, t. 02-2342 054, m. 
050-5566 517 
Mattila Reijo, Birgina, Päijänteentie 4-6 0 44, 
00550 Helsmki, 09-753 2 37 
Mattson Henrik, Going, Engelplatsen 21 A, 
00150 Helsingfors, 09-636 764 
Mellln Anlta, Röde Orm, Relandesrplatsen 4 C, 
00570 Helsingfors, k. 09-6848 250, k. 09-6848 565 
Mellin Lars, Eystra, Mariavägen 13 B, 02700 
Grankulla, k. 09-597 151, t/m. 049-204 408 
Mellln Mark, Röde Orm, Rödbergsgatan 9 A, 
00150 Helsingfors, k. 09-529 689, t. 09-455 599 
Musteiin Göran-Fredrik, Slottsgatan 37,20100 
Aho 02- 02- 02-
Nordgren Anders, Magdalena, Porthansgatan 
6 A 14, 20500 Åbo, 02-327 977 
Nordlund Ivar, Bl~tunga, Bryggerigatan 15, 
10600 Ekenäs, k. 019-2461190, t. 019-263 3160 

Nordlund Max, BMtunga, Bryggerigatan 15, 
10600 Ekenäs, k. 019-2461190, m. 0400~13 531 
Nordström Lennart, Diana, Sofiegatan 4b 27, 
20140 Aho, 02-308 059 
Nurmio Juha, Marina, Murtomäentie 5 A 2, 
33470 Ylö'ärvi 
Oksanen ~etteri, Carola, Piinokankuja 4, 
20610 Turku, 049-664 853 
Olin Johan, Bl~tunga, Stationvägen 8, 10600 
Ekenäs, k. 019-241 2386, t. 019·708 5470 
Peltonen Heikki, VAglek, Pertimopolku 4 B 29, 
00800 Helsinki, k. 09-785 588, t. 09·708 5470 
Rautapää Jorma, Hiidenkiukaantie 3 0, 03400 
Helsinki, k. 09-488 480 t. 09-1342 1333 
Relncke carolus, Li/1-U//a, Rönnvägen 2 A, 
00270 Helsingfors, 09-4362 428 
Reincke Harriet, C'est Ia vie, Gråmarböle, 
10120 rakter, 09-2418 295 
Romppainen Leena, BarbroJääkärinkatu 6 A, 
00150 Helsinki, 09~ 645 
Ryti Saml, Hyljetie 8, 02260 Espoo, 09-8037 984 
Räsänen Heikki, V~glek, Runergerginkatu 42 
A, 00100 Helsinki, 09-496 972 
Röberg Stig, Linda, Rautkärrsgatan 8, 20740 
Åbo, 02-361 248 
Sahlstein Sakari, You-Too, Linnakatu 55 G 
241, 20100 Turku, k. 02-2302 303, t. 02~39 
398, m. 050-514 9820 
Salokangas Kati, Liss-Gunn, Tontunmäentie 25 
E, 02200 Espoo, 02-245 792 
Salokangas Wlsa, Liss-Gunn, Tontunmäentie 
25 E, 02200 Espoo, k. 02-245 792, t. 02-4300 
1211, m. 0500-413283 
Saxberg Tom, Ghita, Ojakuja 1 C 7, 33100 Tam· 
pere, 03-128 033 

LEtTz.L)__ • 

oteyg 

Schauman Göran, Eystra, Norrsvängen 21 B, 
00200 Helsingfors, 09-679 788 
Slhvoln Lasse, Barbro, Jääkärinkatu 6 A, 
00150 Helsinki, k. 09-663 645, t. 09-{)05441 
Simberg Kai, Ghita, Westendvägen 48-50 B, 
02160 Esbo, 09-4208 582 
Slmellus Mikael, ex. C'est Ia vie, Lilla Roberts
gatan 4-6 N, 00130 Helsingfors, 09-633 543 
Sistonen Markku, Birgitta, Keijukaisenpolku 11 
0 44, 00820 Helsinki 
$,vartström Robert, Eystra, Villanella, 01100 
Ostersundom, 09-8779 781 
Tuhkanen Marina, Kunikaankatu 56,26100 
Rauma 
Vanamo Iiro, Raitamaantie 12 0 27, 00420 Hei· 
sinki 
Vuorinen Antti, Inga-Li//, 29100 Luvia, 03·581 
407 
Wahlbäck Svante, Magdalena, Runsala 26, 
20100Åbo 
Wliala Christian, Ghita, Koukkuniemenkuja 1 
as.18, 02230 Espoo, k. 09-849 141, t. 09-881 
1730, m. 050-558 7400 
Willenlus Tom, Why Not, Kaiarvonkatu 12 C 7, 
00610 Helsingfors, 09-757 0576 
Wolff Kristian, Ghita, Kuunsäde 6 0 70, 02210 
Espoo, 09-8030 908 
Worsöe John, Röde Orm, Gäddvägen 2 0, 
02170 Esbo, k. 09-4542 710, t. 09-615 78208, 
m. 0400·610 100 

KLASSIKKOJEN ERIKOISLIIKE 

Uudenmaankatu 20 puh. 601 607 

MAAN SUURIN JALOPUUTALO 
Eri jalopuulaadut sahatavarana, viiluina, 

valmiina levyinä tai valmiina komponentteina 

Ptarkesktrs Jalopuuosasto 
Teerikukontie 3 

-SE ON JÄMPTI- Puh. 358 122 
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Keskustakehitys Oy 
~ J1.. ~ t1 Parempia 

"'f ~ •kauppapaikkoja 

j;1 •ympäristöjä 

• liikeideoita 

•kiinteistöjä 

•palveluja 

•tuloksia 

Keskustakehitys Oy Center Consultants 
Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki 

puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 
internet: http://www.clinet.fl/keskustakehitys 

sähköposti: keskustakehitys @clinct.fl 

Jouko Lindgren Oy 
Kaikki veneen korjauksesta 

ja kunnostuksesta 
Lasikuitu- ja puutyöt 

Pinnoitustyöt 
Telakointi ja talvisäilytys 

Hernesaarenranta 13, 00130 Helsinki 

puh. nro (09) 6225 322, (09) 2200 2508 
fax nro (09) 6222 652 

FINNBO/\T-jäsen 

Vuosien kokemuksella pidämme huolta veneestäsi 
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KUN SINULLA 
ON MERITAN 
KORTTI,KÄYTÖSSÄSI ON 

ENITEN MAKSUAUTOMAATTEJA 
0 0 

YMPARI MAAN. 
Jos s inulla ei ole korttia, tule hakemaan se lähimmästä Meri ta 

Pankista. 

C~:> 
6 4 

t~J 
~ 
RAVINTOLA 

KAARLEXII 
KASARMIKATU 40 

AUKIOLOAJAT 
16-02 Tl, KE 
16-03 To, PE 
19-03 LA 
SU, MA SUU. 

Meri ta 



5.5m KILPAILUT 1996 

Bukowski-Hörhammer Cup, 
Kultapokaalin karsinta, NJK 
lilmän kilpailun voittaja edustaisi Suomea Hanken Kultapo
kaalipurjehduksissa, joten Henrik Dahlman oli tuonut uuden 
veneansa Kandoo Helsinkiin. Ensimmäisen päivlln kilpailut 
peruutettiin sumun takia. Lauantaina 1. lähdössll Dahlman 
sai nostettua Aikalan starttiveneen toiselle puolelle, joten 
Zorina pääsi lähtemllän hieman perässä ja lähtikin etsimään 
tuulia radan oikealta laidalta. Addam-Addam sai hyvän läh· 
dön Kandoon leen puolelta. Dahlman pääsi kuitenkin luu· 

Tulokset: Bukowski-Hörhammer Cup, NJK 
S 130-131,K39 

vartista ohi ja ero oli alle 30 sekuntia y1åmerkillä. lässä 
vaiheessa Zorina oli pysahtynyt oikeaan laitaan ja oli hå~öl
lå jo muutaman minuutin. Lenssillä Addam-Addam kulld 
hiukan kovempaa, mutta ei päässyt ohi ja järjestys pysyi 
samana maaliin asti. Toinen lllhtö oli tasainen ja ensimmåi· 
sessä rundauksessa ratkaistiin kilpailun voittaja. Zorina oli 
ensimmäinen vene laylinella ja se näytti olevan johdossa. 
Addam-Addam tuli kuitenkin vasemmalla halssilla ja löi 
Zorinan alle kiertäen merkin ensimmäisenä. Aikala oli mie· 
leståän ensimmäinen kun Addam-Addamllla ei hänen mie· 
lestään ollut tilaa heidän ja merkin välissä. Zorinassa ei 
kuitenkaan nostettu protestilippua. Kandoo meni ensimmäi· 

25.May 25.May 

Tekstit Matti Muoniovaara 

setlä lenssiliå Zorinan ohi, mutta ei pärjännyt Addam-Adda· 
mille. Maaliin piti tulla lenssillä spinaakkerit ylhäällä. Näky· 
vyys oli erittäin huono ja maalilinjaa ei näkynyt missään. 
Lopulta kun se tuli nä~in oli Addam·Addam ajanut liikaa 
oikealle. Pallopurje laskettiin välittömästi ja Addam·Addam 
ajoi maaliin sivutuulessa voittaen vain kahdella veneenmi· 
talla. Tasapisteissä viimeisen kilpailun voittaja sai regatta· 
voiton, Bukowski·Hörhammerin tuhannen markan lahjakor· 
tin ja pullon kuohuviiniä eli kesän parhaat palkinnot. Regat· 
tavoittaja sai myös Kultapokaaliedustuksen, mutta myö· 
hemmin sovittiin, että Dahlman purjehtisi siitä Norjassa. 

26.May 26.May 
tuuli mJs SE4·7 SEH W3·5 W4·6 

sija # vene seura perämtes ja miehistö race 1 race2 race3 race 4 pist 
1 FIN 42 Addam-Addam NJK Johan Gullichsen. 'Timo Telkola, Matti Muoniovaara dnc dnc 2 1 12.75 
2 FIN 44 Kandoo .ss Henrik Dahlman, Brage Jansson, Tom Borenius dnc dnc dnc 1 12.75 
3 FIN38 Zorina HSK Erik Aikala, Matti Rouhiainen, Juha Valtaneo dnc dnc 3 3 16.00 
4 FIN36 Sindbad HSK Heikki Laine 

Helsinki Classic Regatta, M HSS HTPS 
Radat oli vedetty Isosaaren ja Santahaminan väliselle me· 
rialueelle G. Alue on aina ollut hyvin vaikea ja 'reikäinen' 
kevyellä tuulella. lämä koettiin nimenomaan ensimmäisen 
lähdön aikana. Jos purjehti keskellä tai lähempänä Santa· 
haminaa olivat seuraukset tuhoisat. Niinpä ensimmäisessä 
lähdössa Chaje ohitti vasemmalta 5 minuuttia aikaisemmin 
lähteneen kutosen Toy jo muutaman sadan metrin purjeh· 
duksen jälkeen. Toy oli nimittäin omassa lähdössaän lähte
nyt heti oikealle suoraan reikään eli nollatuuleen. Ensimmäi· 
nen kryssi oli täyttä tuskaa kun fliitti ei ollut huomannut pysyä 
radan vasemmalla puolella. Ylämerkin rei'issä viisvitosia 
johtava Chaje koki saman mitä Toy startin jälkeen. 2 vitosta 
ajoi Chajen ohi kääntömerkillä. Vähitellen opittiin 'nuotit' ja 

Tulokset: Helsinki Classic Regatta, M HSS HTPS, 
S 132·134, K 40 

dnc dnc 

purjehdittiin jatkossa Isosaaren läheisyydessä. Chaje voitti 
reilusti vaikkakin purjehti erikoisen ratakuvion kiertämällä 
turhia merkkejä (orderit oli maissa). Teresita oli selvä kak· 
konen reilusti Remin edellä. Toisessa lähdössä tuuli oli jo 
hiukan voimistunut ja nuotit oli opittu. Chaje kevyen tuulen 
veneena oli jälleen selvä ykkönen, mutta nopea Remi voitti 
jo selvästi Teresitan. Seuraavana päivänä keli oli edelleen 
parantunut ja oli tilaisuus purjehtia mitä parhaimmassa 
saässä. Remin porukka oli nukkunut pommiin eikä ilmesty· 
nyt radalle. Kolmannen lähdön ensimmäinen kryssi oli 
match·race Teresitan ja Chajen välillä. Chajessa oli fallion· 
gelmia. Fokan eluliild<iä ei saatu kunnolla strekattua eikä 
kryssi mennyt hyvin. Ylämerkillä Teresita oli Chajen perä· 
peilissä melkein kiinni. Chaje ajoi tyyrpuurin halssilla ilman 
suurempaa leikkausta lähes merkille. Teresita valitsi paa· 

dnc dnc 20.00 

puurin halssin ajaen vasemmalle ja tuli Chajen kanssa 
samaan aikaan merkille saaden sisäpalkan ottaen johdon. 
Lensslllä Chajen lalliongelma oli selvitetty ja se purjehti 
vasemmalta parilla slaagilla Teresitan ohi kasvattaen joh· 
donmuutamaan minuuttiin maalilinjalla. Regatan lopulliset 
sijat olivat ratkennee! joten veneet lähtivät klubisatamaansa 
nauttimaan kauniista kesäpäivästä. Kiertopalkintoja oli kak· 
si; lauantain päivävoittaja sai 'Walters pokal' (Jussi Gullich· 
senin isoisan Walter Ahlströmin 'Pohjantähti' ~utosella voit· 
lama hopeinen ESF:n palkinto 'POHJANTAHTI, ESF 111 
PRIS, 19 15/6 30) ja sunnuntain kankkuskilpaitun voittaja 
sai· Jussin pokaali'·palkinnon (Jussi ja Krisse Gullichsenin 
voitlama ~isvitosen HSS pokaali 'HSS, 1 PRIS 5.9.1959'), 
joka oli nimetty edellisen perjantain Jussi Gullichsenin 60· 
vuotispäivän mukaan. 

29.Jun 29.Jun 30.Jun 30,Jun 
tuuli m/s W3·4 SW4·5 SW4·5 SW6 

sija # vene seura perämies ja miehistö race 1 race 2 race3 race 4 pist 
1 FIN26 Chaje 3 HSS Matti ja Uula Muoniovaara, Mare Ruokonen 1 1 
2 FIN 10 Teresita NJK Pekka Suhonen, 2 3 
3 L41 Remi HSS Anssi, Kimmo & Paula Kienanen, 3 2 

5.5m Luokkamestaruus, HSK 
Helsingfors Segelklubb eli Hoski oli saanut kunnian jllrjes· 
tilA vilsvltosille,louhille ja vitosille yhteisen mestaruusrega· 
tan. Kilpailualueena oli Melkin eteläpuoleinen vesialue, jota 
etelässä rajaa ulkoluodot. Lisäksi alueen keskellä on luoto, 
joka joskus jäa radan sisään. lällöin voi relppaammassa 
tuulessa tak1ikoida luodon suhteen varsinkin ulos merelle 
kryssattaessa. Mutta kuten aina tähän vuodenaikaan nytkin 
vallitsi ultrakevyt eteläinen merituuli ja auringonpaiste. 

Ensimmalsessä tasaisessa lähdössä kello yksitoista am
palsi Alkala kärkeen. Keli oli erittäin valkea. Siellä täällä 
näkyi pieniä tuulen vireen låisklä ikäänkuin lauttoja tai soi· 
roja, joita pitkin edettiin kohti y1ämerkkiä. Tuulta el ollut kuin 
nimeksi. Tuuliku~o oli jo heti alussa melko selvll; piti pysyä 
länsipuolella rata-aluetta. Juuri sillä puolella on Rysakarin 
itllpuolella olevat luodot, jotka saivat aikaan hieman tuulen 
virtauksia niiden läheisyydessä. Keskellä oleva luoto oli liian 
kaukana reitiltä y1ämerkille, eikä siellä sitäpaitsi tuullut lain· 
kaan. Ainoastaan sunnuntaina pystyi luodon läheisyydessä 
purjehtimaan. Kolme kärkivenettä meni suunnilleen samaa 
reittiä, ei voinut ottaa riskiä ja pysähtyä reikään keskellä 
rata-aluetta. Addam-Addam purjehti alussa keskemmällä ja 
Chaje meni sen ohi oikealta. Zorina ja Chaje kulkivat samaa 
tahtia, mutta Gullichsenin banaanin muotoinen vene liikkui 
totuitua hitaammin. Syy olikin ilmeinen nimittåln Zorinasta 
ja Chajesta puuttui yksi gasti eli veneet olivat n 90 kiloa 
normaalia kevyempi.ä, mikä kevyellä tuulella on melkoinen 
etu. Lisäksi Chaje purjehti isommalla kölillåån hieman y1em· 
mäksi kuin muut. Maalissa Zorina oli vain 42 sek. Chajen 
edellä Addam-Addam hå~si Chajelle sensaatiomatset 136 
sekuntia; olihan vene pari viikkoa aikaisemminollut MM-ne
lonen. Caro 7 oli Zorinasta perässä 10:52 ja Teresita 14:50. 
Caro 7 on osoittautunut hitaaksi kevyessä tuulessa. Ve· 
neessä on toistasataa kiloa ylimääräistä painoa (teak-kansi) 
lisäksi veneessä on erillinen eväperäsin, joka vain jarruttaa 
kevyessä tuulessa. Erätauolla Gullichsen jätti protestin Ai· 
kalaa ja Muoniovaaraa vastaan kun veneet purjehtivat 
saäntöjen vastaisesti atimiehitettynå. Ongelma oli voimassa 
päivän toisessa lähdössä oli täysi syy olla ärsyttämättä 

Gullichsenia. Niinpä Jussi saikin veneen hyvään vauhtiin. 
Ensimåisellä ylämerkillä kolme kärkivenettä olivat 34 se kun· 
nin sisällä. Caro 7 oli puolentoista ja Teresita kahden ja 
puolen minuutin päässä. Offset-merkklä kierrettåessä Cha· 
je jiippasi ennen Zorinaa lähdettäessa alas vasemmalle, 
ohittaen sen. Koko legi mentiin aivan lähituntumassa, mutta 
Aikala ei päässy1 ohi. Alamerkillä Addam·Addam oli 1:10 
Chajen edellä ja 1 :18 Zorinan edellä. Caro ja Teresita olivat 
pudonneet reippaasti. Seuraava kryssillä Zorina hävisi Cha· 
jelle lisää 25 sekuntia. Seuraavalla lenssillä ero kasvoi lisää 
62 sekuntia ja vuoden 92 Euroopanmestari jäi taakse. Maa· 
lissa ero oli y1i kolme minuuttia ja Addam-Addam otti paukun 
2:49 ennen Chajea. Maissa Gullichsen luopui protestista 
hyvi menneen toisen purjehduksen jälkeen. 

Lauantaina Zorinassa oli varakipparlna Pauli Vatanen. 
Gullichsenilta oli Henrik Lundberg mukana ja Addam-Ad· 
dam meni taas hiukan paremmin muihin nähden. Tuulta oli 
tullut ehkä metri-puoli lisää. Keli oli edelleen supervaikea ja 
viikon loppu oli ilman muuta kesän l!lmpimin. Kolmannessa 
lähdössä Addam·Addam otti selvän johtopaikan ja kasvatti 
tasaisesti johtoaan. Sen sijaan Zorina Chaje ja Caro pysyi· 
vät melko lähekkäin ensimmäisen kryssin ajan, Vatasella 
trimmit olivat kohdallaan. Ylämerkillä Zorina oli kakkosena 
36 sek, Chaje kolmantena 45 sek sitten Caro 7 69 sek ja 
Teresita 180 sek päässä. Spinnumanööverit menivät Zo
rinassa huonosti, jolloin Chaje ja Caro ohittivai sen. 'Tilanne 
pysyi samana maaliin asti ja erot kasvoivat tasaisesti. Yk· 
kösenä Addam·Addam ajalla 2 tuntia tasan sitten Chaje 
+3:15, Caro+7:40, Zorina +9:35 ja Teresita + 12:45. Neljän
nessä lähdössä Addam·Addam ja Chaje ottivat kärkipaikat 
heti alusta lähtien. Molemmat valitsivat oikean laidan, Ad· 
dam-Addam meni hiukan pidemmälle. Koko puqehdus alkoi 
hiukan muistuttaa Eivind Siiliin VPP·ennustetta. Addam·Ad· 
damin loppuaika oli 1:18:35, Chaje perässä +3:05, Zorina 
+3:55, Caro VII +4:55 ja Teresita +8:20. 

Viidennessä lähdössä Aikala oli jälleen mukana ja lähti 
heti oikealle. Addam-Addam ja Chaje ajoivat hiukan pitem
mälle ennen kuin löivät saman suuntaan. Aikalan kohdates· 
saan molemmat olivat edellä. Ylämerkillä Chaje oli Aikalan 
edellä 12 sekuntia. Chajessa nostettiin spinnu tietysti heti 
merkillä. Ylös meni kuitenkin vain spinnufalli ja Aikala alkoi 
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1 dnc 6.25 
2 dnc 11.00 
dnc dnc 13.00 

lähestyä lyhyellä offset-legillä. Chajen taitava keulagasti 
Harri (ent. kymmenottelija) oli jo mastossa kun kippari ei 
vielä ollut ehtinyt edes kiroilla. Falli oli kiinni spinnussa 
ennen offset-merkkiä ja Aikala oli kiinni peräpellissa. Spinnu 
ylös, jiippi heti perään ja Gullichsenin perään vasemmalle. 
Aikala ei päässyt ohi ja valitsi väärän laidan jääden reip· 
paastl. Alamerkillä ero oli jo parisen minuuttia ja peli oli sillä 
selvä. Tulos oli sama kuin neljännessä lähdössä. Addam· 
Addamln purjehdusaika oli 1 :35:00, Chajen +3:40, Zorinan 
+7:00, Caro Vll:n 8:30 ja Teresita oli jäänyt maihin. Regatan 
lopputulos oli jo selvä ja Caro VIIluopui lelldstä, mutta muut 
kolme jäivät nauttimaan mitä parhaimmasta purjehdus· 
säästä. Viimeisessä lähdössä veneet lähtivät tarkasti sa· 
malla sekunnilla paukun kanssa. Addam-Addam leessä, 
Chaje keskellä jaZorina oikealla. Chaje nousi hyvin peilaten 
tuulen Zorinaan ja sen oli pakko lähteä jälleen oikealle kun 
se alkoi pudota. Sen sijaan Addam-Addam ja Chaje jatkoi· 
vat aivan samaa vauhtia muutaman minuutin. Gullichsenin 
piti odottaa, että Chaje lyö ensin. Niin myös kävi ja molem· 
mat menivät oikaelle täpärästi Zorinan edestä. Chaje löi 
aina Zorinan päälle jolloin Zorina löi pois jne. Ylämerkillä 
Addam·Addam oli puoli minuuttia edellä Chaje kakkosena 
veneenmitan Zorinan edellä. Seurasi sa~a jlippejä ja ala· 
merkillä Chaje oli niukasti kakkosena kun se sai slsäpalkan. 
Toisella kryssillä Chaje vahti tarkasti Zorinaa ja löi aina 
päälle ja kun vene kulki paremmin erot vain kasvoivat. 
Seuraavalla lenssillå Zorina jäi jo yli minuutin päähän. 
Viimeisellä luo~na Zorina pääsi vapaasti menemään olke· 
aan laitaan, mutta tällöin tuuliatue oli jo siirtynyt keskemmål· 
Ie rataa. Viimeisellä osuudella Zorina jäi tisaä melkein kaksi 
minuuttia. Addam-Addam oli selvä ykkönen ja Chaje oli 
sijalla kaksi uransa parhaan purjehdussarjan jälkeen. Jussi 
Gullichsen voini luokkamestaruuden ensimmäisen kerran. 
Chaje voitti classlc luokan kolmannen kerran. 

Pu~ehdukset olivat sikäli mielenkiintoiset, kun Chajessa 
otettiin koko ajan väliaikoja merkeillä. Näin saatiin veneiden 
suorituserot selville. Kun näitä tuloksia vertaa El~nd Stillln 
tekemän 5.5:n VPP-analyysin ennusteisiin, jotka on esitelty 
Magazlne 95:ssä sivuilla 27·36, voi todeta, että ne toteutui· 
vat melkein täydellisesti. 
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Tulokset: 5.5m Luokkamestaruus, HSK 9.Aug 9.Aug 10.Aug tO.Aug 11.Aug 11 .Aug 
S 135·140, K 41 tuuli m/s S2·3 52·4 52·4 S3·4 S2·3 52-3 
sija # vene seura perämies ja miehistö race 1 race2 race 3 race 4 race5 race6 pist 
1 FIN 42 Addam·Addam NJK Johan Gullichsen, Henrik Lundberg, Magus Borg 3 1 
2 FIN26 Chaje3 HSS Matti Muoniovaara, Kim Holm, Harri Koski 2 2 
3 FIN38 Zorina HSK Erik Aikala, Eklund, Pauli Vatanen 1 3 
4 L28 Caro 7 HSS Mikko & Matti Mare, Jaani Marttila 4 4 
5 FIN 10 Teresita NJK Jan Ahlskog, Pekka Suhonen, 5 5 

Brändö Seglare Classic Lys Chase -
8:s Kruunuvuorenselän Regatta, BS 
Viimeinen regatta oli edessä. Kesäkuun ja heinäkuun alun 
huonot saat olivat vaihtuneet hyviksi pysyvästi koko loppu· 
kesäksi. Addam-Addam oli haastanut Zorinan kilpailuun, 
mutta lupauksista huolimatta se ei ilmestynyt radalle, joten 
tiedossa oli eräänlainen PR·pu~hdus luokan hyväksi. On
neksi viimeisestä kilpailusta oli tehty myös kaikkien kahdek· 
san luokan välinen LYS·kilpailu. lähtöajat oli laskettu etu· 
käteen ja hltaimmat folkkarit lähtivät ensin ja viimeisenä 
kasit Lara ja Naja. 

Addam-Addam voitti modernina veneenä reilusti luok· 
kansa kalkld lähdöt. Viimeisessä lähdössä se antoi lisäksi 
minuutin lYS·tasoitusta Chajelle ja Caro Vll:lle. Ensimmäi· 
sessä Chaje johti Caroa selvästi ylä merkillä. Lenssillä Chaje 
meni vasemmalle ja Caro oikealle. Ensimmäisen kerran 
veneiden välisissä kilpailuissa caro otti Chajen kiinni lens
sillä. caro onnistui tekemään paremman ja loivamman run· 
dauksen alhaalla tullessaan oikeana. Maalissa caro oli 
kasvattanut eron noin minuuttiin. Seuraavaa lähtöä varten 
Chajen musta kevlar-fokka vaihdettiin vuoden 93 maailman· 
mestarilta hankittuun keltalseen heavy-kevlariin. Carossa 
oli turvauduttu Elvströmin dacron purjeisiin. Caro pääsi l:n 
legin puolivälissä ohi Chajesta ja johti vielä lähdettäessä 
toiselle kryssille. Addam-Addam oli viisi veneenmittaa Ca· 
ron yläp~olella kulkemassa oikealle ja Caro seurasi 'pas· 
kotssa otkeaan laitaansamalla kun Chaje hakeutui keskelle 
ja osuuden loppupuolella meni Caron edestä ohi. Loppu 

kilpailusta meni samaa tahtia. 
Seuraavaksi päiväksi tuuli oli kääntynyt etelästä lounaa· 

seen. Startti voitiin järjestää melko läheHe BS:åä aivan 
Laajasalon rannassa olevien verkkojen tuntumaan. Kuulos
ten lähdöstä näki, että linjan oikea pää oli suosiolllnen ja sillä 
puolella myös tuuli kovempaa. Sieltä lähti kuutosten valkoi· 
nen kuningatar Mariaana, löi ennen kuin takertui rannan 
verkkoihin ja oli heti johdossa. Uula Muoniovaaran valkoi· 
nen viisvitonen Chaje valitsi tietysti saman taktiikan ja tulos 
oli täydellinen. Chaje löi verkkojen luona 'paparille" ja Uula 
painoi isänsä nenän edestä kohti ytämerkkiä. Caron startti 
sen sijaan menl"pipariksi' ruskean värinsä mukaisesti myö· 
hästyen puoli minuuttia ja kisa oli ohi. Ylämerkillä Chaje oli 
edelleen luokan johdossa Addam·Addam perässään ja 
Caro kaukana. Alamerkillä Addam-Addam sai sisäpaikan ja 
meni ohi. Loppu meni samassa järjestyksessä. lounas 
maistui BSjlä. Satama oli täynnä veneitä, 49 kappaletta. 

Seuraavana oli koko kesän huipentuma eli kahdeksan 
classic luokan välinen "Brändö Seglare Classic Lys Chase 
tasoituskilpailu'. Classic viis'litoset lähtisivät samaan ai· 
kaan kutosten kanssa. låstä eivät kutoset oikein tykkää, 
mutta lys-kertoimien mukaan näin vain on. Eri luokkien 
lähtöajat selviävät tulostaulukosta. Starit olivat lähteneet 
minuutin ennen kutosia ja viisvitosia. Kuloset lähtivät edel· 
Iisen lähdön tapaan oikeasta päästä. Niinpä Caron ja Cha· 
jen kannatti lähteä kaukaa kutosten suurista pu~eista eli 
linjan toisesta päästä. Caro lähti veneettä paukusta neljä 
sekuntia, mutta Chaje myöhästyi pahasti. Addam·Addam 
sen sijaan saattoi lähteä vasemmalla halssilla starttiveneen 

1 
2 
4 
3 
5 

1 1 1 3.75 
2 2 2 10.00 
3 3 3 12.75 
4 4 dnc 19.00 
5 dnc dnc 26.00 

läheltä. Startti meni hiukan huonosti kun minuutti ennen 
lähtöä kipparin arvokas kasilippis Sira Cupin voitosta meni 
mereen. Lakki piti saada ylös joten piti vähän huudella 
lähellä olevalle kuvausveneelle. Kutonen Ali Baba 2 oli 
ottanut varaslähdön ja oli lyönyt A·A:n päälle. Olilyötävä 
heti pois jne. Meno oli nlhkeätä kutosten suurten purjeiden 
peitossa. Jos Chaje olisi startannut kutosten kärjessä meno 
olisi ollut sujuvaa. Silti ylämerkillä Chajen takana olivat 
kutoset Raili, Elinore, Ali Baba ja Boree sekä muut viisvito
set. lenssit oli pakko taklikoida ja valita vapaa reitti. Ala· 
merkillä A·A meni viisvitosten johtoon. Caro oli kaukana 
Chajesta. Seuraavalla kryssillä Chaje joutui Railin ahdiste· 
lemaksi kun se oli päässyt alamerkin jälkeisissä tilanteissa 
päälle ja pysyi siinä koko ajan. Kulosista Mariana, Silene ja 
011 Coorse olivat menneet tasaisesti tässä jMestyksessä 
ensimmäisen kierroksen. Tåmän jälkeen Mariaana pääsi 
selvästi niskan päälle ja meni menojaan ohittaen 37 venettä 
ja voitti ajalla 1:08:27 selvästi Lys-kisan. Kutonen Silene oli 
toinen (45 sekperässä) ja kolmasoli louhi White Lady (ohitti 
14venettä, + 1 :31). Neljäsoli kasi Lara(ohituksia42, +2:03), 
viides oli vitonen Eystra (4 ohitusta; +2:28) ja kuudes oli 
Addam·Addam (41 ohitusta, +2:33). Parasstar oli 8:s eR· 
Bee (29 ohitusta, +3:04), paras folkkarioli 21 :s Secca (ei 
yhtään ohitusta, +6:35) ja paras Hai oli 32:s Heleena (2 
ohitusta, +9:38). Chaje oli kisan 16:s (2:53 A·A:sta) ja ohitti 
26 venettä. Lisäksi se voitti kutoset Elinore, Ali Baba 2 ja 
Boree. Caro VII oli 27:s (2:29 Chajesta)ja ohitti 16 venettä. 
Lys·kilpailun erikoispalkintoina oli konjakkia, jallua ja jallua. 

Tulokset: KruuoovuorenseiAn Regatta, BS, 5.5m 
S 141·144, K 42 

1.Aug 31.Aug 1.Sep 1.Sep 
tuuli m/s SE6 SE6 SSW4 ssws 

sija # vene seura perämies ja miehistö race 1 race 2 race 3 race 4 pist 
1 FIN 42 Addam·Addam NJK Matti Muoniovaara, Harri Koski, Stefan Ackermann 1 1 
2 FIN26 Chaje3 HSS Uula Muoniovaara, Kim Holm, Finn Silin 3 2 
3 l28 Caro 7 HSS Mikko & Matti Mare, Jaani Marttila 2 3 

Skandinaavinen Kultapokaali '96, KNS, 
Hanke, Norja 
Voittaja oli amerikkalainen viime vuoden maailmanmestari 
Glen Foster, Mark Cowell, Harry Melges. Seura Seawanha· 
ka Corinthlan Yacht Club, USA. Veneenä oli "MY SHOUT· 
Doug Petersonin suunnittelema ja Melges Boat Works'in 
rakentama vene vuodelta 1993 

Finaalissa oli myös Bruno Marazzi Sveitsistä uudella 
veneellä ja Kalle Nergaard Norjasta vuoden 93 Melges Boat 
Works'in vuoden '93 veneellä ZENDA CORN. Mukana Suo
mesta oli Henrik Dahlman, Tom Borenius ja Brage Jansson 
uudella veneellä KANOOO. Vene on Doug Petersonin suun· 
niltelema ja rakennettu Englannissa Marc Cowell'in (Cowell 
Craft) johdolla. 

Ensimmäisen purjehdusksen voitti USA, Glen Foster, 
toisen voitti Sveitsi, Bruno Marazzi. Kolmannen, lopussa 

5.5m Maailmanmestaruus '961 Muiden1 ljsselmeer
1 
Hollanti 

1 
2 
3 

1 0.0 
2 9.0 
3 14.4 

kovatuulisen, kilpailun voitti Norja, Kalle Nergaard. Ensim· 
mäisessä finaalipurjehduksessa Sveitsin vene katkaisi pe· 
räslnakselinsa ja Norjan vene menetti mastoosa jolloin 
USA:nGlen Foster purjehti yksin takaa kolmannelta sijalta 
voittoon. Viimeisen purjehduksen voitti jälleen USA joten 
Pokaall meni Amerikkaan pitkästä aikaa. Viimeksi näin oli 
käynyt Hankssä vuonna 1987 kun USA :n Robert Mos
bacher voitti sen. 

sija # vene seura 
1 NOR 57 Zenda Corn '93 KNS 

perämies race 1 race 2 race 3 race 4 race 5 race 6 race7 pist 
Kristian Nergaard 1 5 4 4 1 

2 USA 97 My Shout '93 SCYC Glen Foster 
5 1 15.25 

16 1 2 11 2 1 3 19.50 3 SUI188 BabaJaga '94 YCSp Christoi Wilke 6 2 1 5 6 t4 2 21.75 4 FIN 42 Addam·Addam '94NJK Henrik Lundberg 
5 SUI 187 Sting '93 

4 4 5 7 8 7 6 33.00 
TomasMoser 3 25 3 2 3 3 21 35.00 

6 SUI 191 OnyxAbraxas '94 Peter Roost 27 3 10 3 9 9 7 SUI190 Team Spjrit '94 Alfred Marti 
10 44.00 

2 16 12 12 4 13 5 48.00 8 FIN 44 Kandoo '96 +SS Henrik Dahlman 9 6 9 9 15 2 9 SUI142 Plauschli '83 Daniel Schenker 
18 50.00 

5 11 22 18 5 4 9 52.00 10 SUI199 Ali Baba '96 TYC Bruno Marazzi pms 7 7 6 21 6 7 54.00 11 SUI194 Marie Francolse '95 Jurg Menzi 8 12 8 1 28 26 
12 SUI182 Skylla 4 '93 

15 69.75 
Jurg Ryffel 10 27 13 10 20 8 16 n.oo 13 SUI192 Artemis 10 '95 Ronald Piaper 7 36 24 19 12 11 12 85.00 14 SUI172 Candongo '90 MarcJost 11 20 11 24 13 12 19 86.00 t5 BAH 17 John B o.a.g.'95NYC Gavin McKinney 25 13 16 8 16 16 dns 94.00 16 SUI168 Magellan '89 Ambroise Johnson 15 9 20 21 14 21 17 96.00 

17 SUI189 Pungin '94 Hans· Peter Schmid 12 26 18 13 18 17 20 98.00 18 FRA 45 Lafayette'94 Christian Hauvatte pms 30 6 15 10 10 29 100.00 19 SUI180 Rana '92 Felix Bibus·Waser 17 28 25 20 11 18 11 102.00 20 AUS 55 Sic Em Rex 94 RSYS Sigurd Coates pms 15 dsq 14 7 23 4 105.00 21 NED10 BowvanWijk 
22 GBR 39 Candida 3 '94 

23 8 19 26 24 25 8 107.00 

23 SUI132 Crocodile Aflalr '82 
Peter Andreae 14 14 21 17 25 19 dns 110.00 Jurg Weilenmann 13 19 15 23 26 27 25 121.00 24 SUI137 Pierre Fayet 

25 SUI177 Topas '91 
19 dnf 26 22 17 24 13 121.00 

Jack Frei 24 17 14 16 23 28 33 122.00 26 SUI200 Joker (ex Dodotoo)'93 Tomas Sprecher 26 23 27 25 19 20 14 127.00 27 GBR 38 Salamander IV '96RYS Jonathan Janson 22 10 17 pms 22 15 dns 128.00 
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Viaporin Tuoppi 
Kilpailussa vallitsi täydellinen Chaje-keli eli auringonpalstat
ta ja ultrakevyttä tuulta. Tässä ranking-sarjaan kuulumaao
massa kilpailussa varsinkin startissa pitää olla äärimmäisen 
varovainen. Mukana oli nimittäin veneitä, joilla ei ole mitaän 
kåsitysta kilpapurjehtimisesta (Jostain syysta kutosilla on 
ollut oma prlvaattistarttinsa, mutta ensi kesänä SuPS lupaa 
startata viisvitoset kutosten kanssa yhtaaikaa). Niinpä Cha
jen ja starttialuksen väliin slöörasi törkeästi A-vene ja startti 
oli pilalla. Kurssia oli pudotettava ja ajettava teestä parin 
veneenmitan päästä ohi sen jälkeen nousu ylös ja A-vene 
oli "paskolssa". Edessä oli strekki Kustaanmiekkaan eli 
ajamista tarkasti ja samalla mietittävä kumman rannan Kus
taanmiekasta valitsee. Eteen tulleen louhen takia Chaje 
tellasi ja kun ranta tuli Kuninkaanportin jälkeen vastaan 
slaagi stybarllle sitten keskellä toinen slaagi ja vasemmalla 
ulos Kustaanrriekasta. Näin ohnettiin edessä ollut Erkki 

Tulokset: Viaporin Tuoppi, SuPS 17.8. 96 
sija # vene seura perämies 

Hintsasen ohjaama louhi. Edessä oli enään Kairamon Edun 
vanhaA-vene Ali Baba. Klipln Ykå oli varmaan kirjoittamas
sa juttua Puuvenelehteensä ja näin oli Ali Baba hetkessä 
parilla slaagilla ohitettu. Keli oli todella sopiva Chajetle täytyi 
vain pitää vauhtia yllä eikä plinata venettä ylös. Muut veneet 
olivat purjeisiinsa nähden niin raskastelloisia etteivät vielä 
liikkuneet näin kevyessä. Sen sijaan tämä viisvitonen Chaje 
liikkui kuin unelma. Muut viisvitoset olivat Kuggenstenillä jo 
kaukana. Chajen edessä meni sopivasti "raivaajana" SK
neljäkymppinen, joka törmäsikin kariin niinkuin Chajessa 
oletettiin. Chajen täytyi vain hieman nostaa kurssia ja varoa 
poikittain kääntyvää pitkää venettä. Seuraava buugi oli mel
ko tiukka spinnulle ja täytyi hieman funtsia milloin sen 
nostaisi. Splnnu saatiin ylös ja alkoi slööri Husunkivelle. 
Siellä ohitettiin ensimmäinen kutonen Boree. Sitten strekki 
Koirakarille ja ajettiin vanerilaminoldut ohi luuvartista. Koi
rakarilta HSK:n eteen oli mielenkiintoinen splnnuosiuus. 
Chaje meni lujaa ensin vasemmalle, tehden kaksi pippiä 

1 FIN 26 Chaje 3 HSS Uula & MattiMuoniovaara, likka Merivaara 
a1ka 
4:16:59 
4:30:49 
4:57:04 
4:57:09 
5:06:32 
dns 

jäljessä 
00:00 
13:50 
40:05 
40:10 
49:33 

2 L 28 Caro 7 HSS Matti Mare 
3 L 9 Vis 6 Vis SuPS Juha Aromaa 
4 FIN 10 Teresita NJK Pekka Suhonen 
5 L 21 Quetzalcoatl Teemu Stewen 
6 L 1 Gullvinge Jukka Kinnunen 

5.5m ranking 1996 
Addam-Addam ja Kandoo ovat saaneetlisäpistellä MM-ja 
Kultapokaalikilpailuista. Suluissaolevat luvut koskevat kil
pailuja Suomessa. Rankingin voitti Addam-Addam. Perä-

sija # vene seura perämies 
1 FIN42 Addam-Addam NJK Johan Gullichsen 
2 FIN44 Kandoo tSS Henrik Dahlman 
3 FIN26 Chaje 3 HSS Matti Muoniovaara 
4 FIN38 Zorina HSK ErikAikala 
5 L28 Caro7 HSS MikkoMare 
6 FIN 10 Teresita NJK Jan Ahlskog 
7 L41 Remi HSS Anssi Kienanen 

yht. 

5.5m ranking 1986-96 
Vuonna 1986 5.5 EM-kilpailuissa järjestettiin ensimmäinen 
5.5m-luokan kilpailulähtö Suomessa sillan 70.1uvun. 11 
vuoden listaan on koottu kaikkien lähtöjen tulokset. Kilpai-
luja on slnå aikana järjestetty 42 kappaletta,joissa on lähtöjä 
ollut yhteensä 144 ja yksilläisiä purjehduksia 589 kpl. 

AANKING-SARJAT 
Ranking-sarjaa onpurjehdittu virallisesti kolme vuotta. Alku-
aikoina parhaat olivat: '86 Tre Gubbar, Jussi Gullichsen; '87 

sija II vene seura perämies 
1 FIN 26 Chaje3 HSS Matti Muoniovaara 
2 FIN38 Zorina HSK ErikAikala 
3 FIN42 Addam-Addam NJK Johan Gullichsen 
4 l28 Caro 7 HSS MikkoMars 
5 FIN40 Dodotoo tSS Henrik Dahlman 
6 FIN 10 Teresita NJK Ahlskog/Suhonen 
7 L 25 Caro6 LP Tom tilkos 
8 FIN 36 Sindbad HSK Heikki Laine 
9 L9 Vis-å-Vis KoPu Ismo Patrikainen 
10 L32 Tre Gubbar NJK Johan Gullichsen 
11 L 41 Reml HSS Anssi Klenanen 
12 FIN 35 Goddam NJK Peter Tallberg 
13 L21 Lisa NJK Jouko Lindgren 
14 L33 Helena II NJK Tom Jungell 
15 L31 Vinnia NJK Peter Tallberg 
16 FIN44 Kandoo tSS Henrik Dahlman 
17 L12 Jayne SP Pekka Piekåinen 
18 L 27 Wasa2 NJK Jarl Jaatinen 
19 L 34 Karrmer NJK Vladimir Marschan 
20 L 1 Guii'Vinge PP-SS Pekka Kullberg 
21 L 13 Linnaa MP Heikki Koivisto 
22 L8 Flamenco SPS Harri Markkula 
23 L 20 Baloo HSS Olli SIIrala 
24 L15 Nika SaVK Jouni Mikonsaari 
25 L 11 Maren Esa Makkonen 

yht. 

miehiä siinä oli monta Jussi Gullichsen, Henrik Lundberg ja 
Matti Muoniovaara. Miehistösså olivat eri kilpailuissa 'Timo 
Telkola, Matti Muoniovaara, Magnus Borg, Henrik Lund
berg, Dic::il Björkq'Vis~Herra Hallberg, Harri Koski ja Stefan 
Ac::ilermann. Class.c veneiden paras oli yhdeksännen ker-

sta.rtit 1 II 111 
19(12) 16(10) 2(1) 1 
12(2) 5(1) 7(1) 0 
13 3 9 1 
8 1 0 6 
9 0 1 4 
7 0 2 1 
2 0 1 1 
70 25 22 14 

ja '88 Usa ex Caro V, Jouko Lindgren. 
Ensimmäisenä 11-vuotistaulukossa on näiden vuosien 

ahkerin kilpailija Chaje (90 lähtöä). Toiseksi l<lassikoista on 
noussut Caro 7 (621åht0å). Kahden viimeisen vuoden aika-
na ovat taulukossa nousseet korl<ealle Zorina, Addam-Ad-
dam ja Dodotoo. Taulukkoon on laskettu jokaisen lähdön 
tulos antamalla ensimmäiselle 3.25, toiselle 2, kolmannelle 
1 ja neljännelle 0 pistettä. lllma systeemi on peräisin eng-
lantitaisan Ulla Foxin kirjoista 30-luvun sikäläisten kasien 
kilpailuista Solentissa ja Clydessa. Voittajalle Fox antoi 
kuitenkin neljä pistettä. 

startit 1 II 111 
90 51 24 6 
54 18 22 12 
42 20 12 16 
62 8 22 10 
26 23 1 1 
n 4 21 19 
55 3 14 20 
46 6 8 9 
17 6 6 4 
9 7 1 1 
32 1 2 13 
24 2 3 7 
11 2 1 7 
6 2 2 2 
6 0 3 3 
2 1 1 0 
7 0 0 3 
7 0 0 3 
5 0 0 3 
4 0 0 1 
2 0 0 1 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
589 154 143 141 
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ajaen Isolla leikkauskulmalla. HSK:n viiialla napattiin kuto
nen Elinore, joka meni myöhemrrin vuorostaan sillä aikaa 
kun IIe Merivaara telppasi splnnuun tullutta reikää. Blekhof
min salmessa Chaje teki kahdeksan pippiä (täytyihån ran
tayleisöllekin antaa nähtåvåå) ja ohitti todella Ison vanerila
minoidun. 'Tämäkin meni seuraavalla slöörillä ohi. Maaliin 
Uula Muoniovaara ohjasi Chajen 13:50 ennen Caro VII :äå 
kolmas viisvitonen Vis-a-vis oli puolestaan Teresitan kans
sa neljänkymmenen minuutin päässä. Tårnä Vis-å-vls'n ja 
Teresltan hidas kilpa jumbosijasta oli Puuvenelehden mie
lestä niin mielenkiintoinen, että siihen piti uhrata tämän 
kalliin lehden sivuista peräti kaksi? Ilmeisesti korvauksena 
tästä lehden seuraavassa numerossa Chajen kokosivun 
hieno ja skarppi Tuopissa otettu kuva oli laitettu lehden 
kalenterin kuudennelle kuulla eli kesäkuulla, juuri sille kuul
la jolloin oikeat veneet laitetaan vesille. 

ran Chaje, jonka perämiehinä oli Matti ja Uula Muoniovaara 
ja miehistössä Mare Ruokonen, Uula Muoniovaara, Harri 
Koski, Kim Holm ja Ann Silin. 

plst sijoitukset ptlkilp 
57.00(35.5) 19(12) 3.00(2.96) 
30.25(5.25) 12(2) 2.52(2.63) 
28.75 classic 13 2.21 
9.25 7 1.16 
6.00 classic 5 0.67 
5.00 classic 3 0.71 
3.00 classic 2 1.50 
139.25 

Regattavoittoja on seuraa'Villa veneillä: L 26 Chaje 3 21 
kpl, L 28 Caro Vll5 kpl, L 9 Vis-å-vis 4 kpl, FIN 38 Zorina 4 
kpl, FIN 40 Dodotoo 4kpi,FIN 42Addam-Addam 3kpl, L21 
Lisa 2kpl, L 10Teresita 1 kpl, FIN 361 kpl jaL32TreGubbar 
1 kpl. 11-vuotistilastot kertovat, että Henrik Dahlmanin Do-
dotoo on ollut suomalaisten keskuudessa voittamaton- viisi 
regattaa. 

pist sijoitukset pVkilp 
219.75 classlc 81 2.44 
114.50 52 2.12 
105.00 48 2.50 
80.00 classic 25 1.29 
n .75 40 2.99 
74.00 classlc 44 0.96 
57.75 dasslc 37 1.05 
44.50 23 0.97 
35.50 dassic 16 2.09 
25.75 9 2.86 
20.25 dassic 16 0.63 
19.50 12 0.81 
15.50 classic 10 1.41 
12.50 6 2.08 
9.00 6 1.50 
525 2 2.63 
3.00 classic 3 0.43 
3.00 classic 3 0.43 
3.00 3 0.60 
1.00 classlc 1 0.25 
1.00 cfassic 1 0.50 
0.00 classlc 0 0.00 
0.00 cfasslc 0 0.00 
0.00 dassic 0 0.00 
0.00 classic 0 0.00 
927.50 
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TULOKSIA 

Hangon Regatta HSF, ESS, HUS 

8mR Luokka 4.Jul 5.-All 6.-AJI 7 .Jul 
tuuli mls SW6 SW11-15 SE2-14 SW7 

sija # vene seura perämies (.Alhlakilpailu) race 2 race3 race 4 pist 
1 FIN 12 lroquois NJK Sex GubbarJt!ertel Paulig (1) dnc 2 1 18.0 
2 S23 Andromeda KSSS Ola Nilsson 
3 se Tamara EMSS Lars Widen 
4 FIN 10 Lara HSS Matti Rajala 
5 FIN 13 Hermanns NPS Ronl Saksi 
6 L4 Sihinx HSS Antti Toukolehto 
7 L6 V gspel NJK Robert Donner 
8 S15 Allegro KSSS K.H. Lövgren 

5m Luokka 
1 L34 BIÅtunga ESS Max Nordlund 
2 L35 Uss-Gun NJK Kati Salokangas 
3 L26 Going NJK Gustav Gyllenbögel 
4 L2 Barbro HSS Lasse Sihvoin 
5 L3 WhyNot HTPS Jussi Leskinen 
6 L24 Linda ASS Björn Röberg 
7 L30 Eystra BS Lars Mallin 

5m Luokkamestaruus1 HSK 

sija # vene seura peråmies 
1 L2 Barbro HSS Lasse Sihvoin 
2 L 30 Eystra BS Lars Mallin 
3 L3 WhyNot HTPS Jussi Leskinen 
4 L33 RödeOrm NJK Jussi Worsöe 
5 L34 BIÅtunga ESS Max Nordlund 
6 L26 Going NJK Gustav Gyllenbögel 
7 L 35 Llss-Gun NJK Kati Salokangas 
8 L 37 Ann BS Mikael Ahrenberg 

Svartbäckin Regatta, SSS 
Regatan ainoana dassic luokkana oli kutoset. Ensimmåise
na päivänä tuuli kovaa lounaasta. Toy:ssa oli vierailevana 
perämiehenä saman vuoden Kultapokaallvolttaja Glen Fos
ter. 1. lähdön ensimmåisen kierroksen johdossa oli Silene. 
Seuraavalle kryssille lähdettäessä Foster sai Toyn kulke
maan todella ylös ja ohitti mestarin oHeilla Silanen luuvartin 
puolelta. Loppuosuuksilla Klara painui vielä Silanen ohi. 

SvartbAckln Regatta, SSS 
6mR Luokka 
sija # vene seura perämies 

(2) dnc 
(4) dnc 
(dnc) dnc 
(dnc) dnc 
(5) dnc 
(3) dnc 
(dnc) dnc 

dnc 
dnc 
dnc 
dnc 
dnc 
dnc 
dnc 

9.Aug 9.Aug 10.Aug 
tuuli m/s S2-3 S2-4 S2-4 

race 1 race 2 race 3 
1 1 4 
2 2 2 
1 3 4 
4 4 3 
5 5 5 
7 6 7 
6 7 6 
dnc dnc 8 

Linnovaara kehui Fosteria, joka ajaa kutosta ylemrnaksi 
kuin kukaan muu. Maissa tietysti keskusteltiin tyytyväisen 
Fosterin kanssa. Keskustelussa kävi Ilmi, että hän on myös 
vanha kuutospu~ehtija. Hänellä on USA:ssamoderni kuto
nen, jota hän tarjosi Linnovaaran käyttöön. Foster on pur
jehtinut myös kasellla. Parhaiten muistui mieleen Sira Cupin 
voitto Hanktn 8 Metre Wor1d Cupissa vuonna 1983. Ameri
kassa hän tunsi tielysti kaikki New Yorlån purjehtijapiireisså, 
mm. Laran suunnitelleen Sherman Hoyfin ja paljon 5.5ja 

1 2 18.0 
4 4 31.0 
3 8 34.7 
dnf 3 35.7 
5 7 38.0 
dnf 5 40.0 
dnf 6 41.7 

1 1 14.0 
2 3 22.7 
dnc 2 31.0 
dnc 4 36.0 
dnc 5 38.0 
dnc 6 39.7 
dnc dnc 42.0 

10.Aug 11.Aug 11.Aug 
S3-4 S2-3 S2-3 
race 4 race 5 race6 pist 
4 
1 
3 
4 
5 
7 
6 
8 

1 1 7.00 
3 5 9.75 
3 3 12.75 
4 dnc 19.00 
dnc dnc 26.00 
4 2 26.00 
7 3 28.00 
8 dnc 42.00 

suunnitelleen Bill Ludersin. 50-luvulla aina kun Foster pur
jehti hyvin Hoyt kertoi kaikille: 'Mina opetin hånet pu~ehti
maan·. Kun Foster på~si huonosti Hoyt kertoi: 'En tunne 
häntä'. Tuuli yltyi entlsestaan ja toinen pu~ehdus peruutet
tiin. Kutosporukka låhtlkln Linnovaaran pikaveneellä kohti 
Porvoota ja katosivat pian vaahtoavalle Svartbäckin selälle. 
Seuraavana päivänå Toy voitti molemmat lähdöt. Silene 
antoi hyvän vastuksen ja se johtikin molempia låhtöjä vielän 
maalilinjan tuntumassa. 

3Aug 3.Aug 4.Aug 4.Aug 
tuuli m/s SW10-12 SW12 NW7-10 NW5-7 

race 1 race2 race3 race 4 pist 
1 L44 Toy NJK Glen Foster, Antti Linnovaara 1 dnc 1 1 2.25 
2 
3 

L21 Klara Stjäma BSS Harry Thuneberg 
L61 Silene HTPS Ari Myllytå 

OPELS 
Vutta ajamisen ja kulkemisen iloa. 
Vectra Voyagessa on henkilöauton äänettömns. 
mukavuus ja suoritt1skyky - lisäksi parhaat 
f:u111arin ominaisuudet. 1\lie koeajamaan! 

VECTRA 
VOYAGE 
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2 dnc 2 2 7.00 
3 dnc 3 3 9.00 
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Brändö Seglare LYS-CHASE tulokset11.9.1996 

Luokat: 8mR, 6mR, 5.5m, Star, D, 5m, Hal, F 
tuuli ssw 5 mls osallist. 4 7 kpl 
sija # vene seura perämies luokka lys lähtöaika maaliaika 1 :stä jålj. purj.aika 
1 L 38 Mariana NJK Team Kairamo&Kihlman 6mR 1.15 15:08:00 16:16:27 0:00:00 1:08:27 
2 L61 Silene HTPS Tapani Koskela 6mR 1.15 15:08:00 16:17:12 0:00:45 1:09:12 
3 FIN48 White Lady HSK Erldti Koponen D 1.07 15:04:00 16:17:58 0:01:31 1:13:58 
4 FIN 10 Lara HSS Matti Rajala SmR 1.26 15:13:00 16:18:30 0:02:03 1:05:30 
5 L 31 Eystra BS Lars Mallin 5m 1.03 15:02:00 16:18:55 0:02:28 1:16:55 
6 FIN42 Addam-Addam NJK Matti Muoniovaara 5.5m 1.18 15:09:00 16:19:00 0:02:33 1:10:00 
7 L60 OlfCourse HSK Kaj Karumaa 6mR 1.15 15:08:00 16:19:23 0:02:56 1:11:23 
8 7406 eRBee HSK Kari Hänninen Star 1.13 15:07:00 16:19:31 0:03:04 1:12:31 
9 7246 Jetbag NJK Stefan Winqvist Star 1.13 15:07:00 16:19:32 0:03:05 1:12:32 
10 6678 Etoile HSK Jaskan Star 1.13 15:07:00 16:19:38 0:03:11 1:12:38 
11 7247 Bränsla HSK Tero Pol1amo Star 1.13 15:07:00 16:19:42 0:03:15 1:12:42 
12 L30 Raili NJK KariKorkman SmR 1.15 15:08:00 16:20:38 0:04:11 1:12:38 
13 FIN62 E!!phoria NJK M.Lamppu D 1.07 15:04:00 16:20:57 0:04:30 1:16:57 
14 L 34 BIAtunga ESF Max Nordlund 5m 1.03 15:02:00 16:21:00 0:04:33 1:19:00 
15 7176 ??7? HSK Christian ller Star 1.13 15:07:00 16:21:20 0:04:53 1:14:20 
16 FIN 26 Chaje 3 HSS Uula Muoniovaara 5.5m 1.15 15:08:00 16:21:53 0:05:26 1:13:53 
17 FIN 59 Bolero HSS Sam Hartikainen D 1.07 15:04:00 16:22:03 0:05:36 1:18:03 
18 NEO 251 ???? HSK Heikki Laine D 1.07 15:04:00 16:22:07 0:05:40 1:18:07 
19 L 31 Liii -UIIa NJK Carolus Reincke 5m 1.03 15:02:00 16:22:28 0:06:01 1:20:28 
20 L 35 Ellnore VVK Pasi Kaarlo 6mR 1.15 15:08:00 16:22:47 0:06:20 1:14:47 
21 L335 Secca HTPS Andersson F 0.99 15:00:00 16:23:02 0:06:35 1:23:02 
22 L 50 Ali Baba 2 SuPS Mikko Saarela 6mR 1.15 15:08:00 16:23:32 0:07:05 1:15:32 
23 FIN 53 Se se M Erkki Hintsanen D 1.07 15:04:00 16:23:36 0:07:09 1:19:36 
24 L2 Barbro HSS Lasse Sihvoln 5m 1.03 15:02:00 16:23:42 0:07:15 1:21:42 
25 FIN47 Pinta M Kyöstilä D 1.07 15:04:00 16:24:23 0:07:56 1:20:23 
26 853 Everythlng ... HSK ErikAikala D 1.07 15:04:00 16:24:24 0:07:57 1:20:24 
27 L 28 caro7 HSS Mikko Mare 5.5m 1.15 15:08:00 16:24:32 0:08:05 1:16:32 
28 FIN 349 Delisen BS L.Granberg F 0.99 15:00:00 16:25:02 0:08:35 1:25:02 
29 L 33 RödeOrm NJK JohnWorsöe 5m 1.03 15:02:00 16:25:06 0:08:39 1:23:06 
30 L 1 Naja HSS T. Ruokolainen SmR 1.26 15:13:00 16:25:31 0:09:04 1:12:31 
31 FIN28 ???? SPS Timo Pajunen D 1.07 15:04:00 16:25:57 0:09:30 1:21:57 
32 L 277 Helena HSS Kimmo Honkavaara Hai 1.03 15:02:00 16:26:05 0:09:38 1:24:05 
33 FIN57 Kanpal HSK Timo Utter D 1.07 15:04:00 16:26:18 0:09:51 1:22:18 
34 FIN 239 caramia NJK M.Still F 0.99 15:00:00 16:26:29 0:10:02 1:26:29 
35 FIN32 MaryCook HSK Ahomäki D 1.07 15:04:00 16:26:42 0:10:15 1:22:42 
36 L3 Whynot HTPS Kuusisto 5m 1.03 15:02:00 16:26:52 0:10:25 1:24:52 
37 L26 Going NJK Gustaf Gy11enbögel 5m 1.03 15:02:00 16:26:55 0:10:28 1:24:55 
38 FIN 306 Filur HTPS Juhani Bremer F 0.99 15:00:00 16:27:13 0:10:46 1:27:13 
39 L 63 Boree 2 HSS Ajanko 6mR 1.15 15:08:00 16:27:17 0:10:50 1:19:17 
40 FIN 283 Vanassa KoPu MIIQ(o Pesonen Hai 1.03 15:02:00 16:27:22 0:10:55 1:25:22 
41 L 35 Liss-Gun NJK VIsa Salokangas 5m 1.03 15:02:00 ? 
42 FIN 191 Haitar ESF Mikael Lundström Hai 1.03 15:02:00 ? 
43 FIN 277 Huihai HSS Jouni Järvenpää Hai 1.03 15:02:00 ? 
44 FIN89 Esperanza KPS E.Kiiskl Hai 1.03 15:02:00 ? 
45 FIN 152 Ramona LPS J. Mattila Hai 1.03 15:02:00 ? 
46 6m Whlrlpool HSK Juha Hopponen Star 1.13 15:07:00 DNF 
47 7170 ???? HSK C·T. Nyberg Star 1.13 15:07:00 DNF 
48 FIN 42 Mary Lee HSK Nykänen D 1.07 DNC 
49 L37 Ann BS Ahrenberg 5m 1.03 DNS 

Kruunuvuorenselän R!9atta1 19961 BS1 Helsinki 
Luokkaa mR 31.Aug 31Aug 1.Sep 1.Sep 

tuuli m/s SSE6 SE6 SSW4 SSW5 
sija # vene seura perämies race 1 raoe 2 race3 raoe 4 pts 1 disc 
1 FIN10 Lara HSS MattiRajala 1 1 1 1 0.0 
2 L 1 Naja HSS Tuomas Ruokolainen 2 2 2 2 9.0 
Luokka& mR 
sija # vene seura perämies race 1 race 2 race3 race 4 pts 1 disc 
1 L38 Mariana NJK Kairamo&Kihlman 1 1 1 1 0.0 
2 L60 OlfCourse HSK Kalj Karumaa 2 2 2 3 9.0 
3 L61 Silene HTPS Tapani Koskela 5 4 4 2 19.0 
4 LSO Ali Baba2 SuPS MIIQ(o Saarela 3 3 5 6 21.4 
5 L35 Elinore WK Pasi Kaarto 4 6 3 5 23.7 
6 L30 Raili NJK Kari Korkman 6 5 6 4 29.7 
7 L63 Boree2 HSS Ajanko 7 7 7 7 39.0 
LuokkaS m 
sija # vene seura perämies raoe 1 raoe 2 race3 raoe 4 pts 1 disc 
1 L30 Eystra BS Lars Mallin 1 1 4 1 0.0 
2 L 31 Liii·UIIa NJK Carolus Relncke 2 5 1 3 8.7 
3 L2 Barbro HSS Lasse Sihvoin 1 2 2 4 14.0 
4 L 34 BIÄtunga HUS Max Nordlund 3 3 5 2 14.4 
5 L 33 RödeOrm NJK Jussi Worsöe 4 4 4 5 24.0 
6 L 25 Liss·Gun NJK Visa Salokangas 5 6 6 8 33.4 
7 L3 WhyNot HTPS Kuusisto dsq 7 8 6 38.7 
8 L 26 Going NJK Gustaf Gyllenbögel dsq 7 8 6 40.0 
9 L 37 Ann BS Ahrenberg 7 9 9 dns 43.0 
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6mR Rankingtabell för säsongen 1996 

1. L-38 Manana Team Kairamo & Kihlman NJK 
2. L-53 May Be IV Tapio Leh~nen & Co NJK 
3. L-50 Alibaba II Lindström & Saarela & Liljalund SuPS 
4. L-61 Silene Koskela & Myllylä HTPS 
5. L -35 Elinore Kaarta & Kaarto VVK 
6. L-40 Fandango Iivonen & Kilpi SuPS 
7. L-60 Off Course Kaj Karumaa & Co HSK 
7. L-39 Jolanda Christer Liewendahl MSF 
9. L-30 Raili Kari Korkman & Co NJK 
10. L-63 Bore II Ajanko & Ingman & Reenpää HSS 
10. L-44 Toy Antti Linnovaara NJK 
12. S-25 Flusch Jonas Lindberg SWE 
13. L-21 KlaraStjäma HarryTuneberg BSS 
14. L-52 Marianne Jan Dolke MSF 
15. S-60 Stei!a Polaris Sven Frenkel KSSS 
16. L-19 Puckie L-E Eriksson MSF 

Antal deltagande 
Antal starter 

6mR Tävlingen om Kommodorens pokal1996 

Hfors 
29.-30.6 
M 
7 
5 
4 
3 

2 

6 
4 

Hangö 
5.-7.7. 
HSF 
7 
9 
6 

4 
2 

5 

3 

8 
3 

M:hamn 
13.·14.7. 
Ass 
5 

2 

3 

4 
8 

Sjösports 
24.8. 
MSF 

4 

2 

3 
3 

Klassmäst. Kronb. 
24.-25.8. 
M 
10 
3 
7 
6 
5 
8 
2 

4 

9 
5 

31 .8.-1.9. 
BS 
8 

4 
5 
3 

6 

2 
1 

7 
4 

Sept. pok. 
7.9. 
MSF 

2 

Oscarsberg Cupin pisteet +2 parasta tulosta Helsingin Regatan 1. ja 3. lähdöstä ja Hangon Regatan 1. ja 3. lähdöstä. 
Oscarsbergin matkakilpailuun osallistuminen on sijoituksen edellytys. 

He1 He3 Osc. Ha1 Ha3 Total 
1. L-38 Manana Team Kairamo&Kihlman NJK 7 7 7 7 4 21 
2. L-50 Alibaba II Undström&Saarela&Uijelund SuPS 5 4 1 3 6 12 
3. L-44 Toy Antti Linnovaara NJK 1 5 1 5 11 
4. L-61 Sil~me Koskela & Myllylä HTPS 3 2 5 10 
5. L-40 Fandango livonen&Kilpi SuPS 2 1 1 4 
6. L-21 Klara Stjärna Harry Tuneberg BSS 1 2 3 

L-53 May Be IV Tapio Lehtinen & Co NJK 4 3 1 8 (12) DNC 
L-30 Raili Kari Korkman & Co NJK 5 3 (8) DNC 
L-35 Elinore Kaarta & Kaarta VVK 4 2 (6) DNC 

~ a 
6mR Viaporin tuoppi 17.8.96 

Vene Luokka 
1. L-38 Mariana NJK 

z 2. L-61 Silene HTPS 
3. L-30 Raili NJK 
4. L-50 Alibaba II SuPS 

< 5. L-40 Fandango SuPS 
6. L-60 Off Course HSK 

Ensi kesänä HSS ravintolassa Helsingin Liuskasaarcssa 7. L-35 Elinore WK 

~ puhaltavat uudet raikkaat tuulet! 
8. L-63 Bore II HSS 

Kruunuvuorenselkä 1.9.96 

::J Ravintola on tunnettu han•inaisesta pyöreästä salistaan, 
jota somistavat meri- ja purjehdusaiheisetmaalaukset. 

LYS Takaa-ajolähtö, 49 venettä 

< 
Ja pian myös nmastaa.n ja palvelun I<L~osta. Vene Luokka 

1. L-38 Mariana 6mR 

Tcnrctuloa ensi purjehduskautena testaama:m 2. L-61 Silene GmR 

~ uuden ravintoloitsijrullAAtlltavoittcct. 
3. FIN-48 White Lady D 
4. FIN-10 Lara 8mR 
5. L-31 Eyslra 5m 

r:J) Nya fräscha vindar är att fönäntas nästa sonunar på 6. FIN-42 AddamAddam 5.5m 

HSS rcstaur~Ulgen på Skifferholmen i Helsingfors! 7. L-60 OHCourse 6mR 

~ 
8. 7406 eRBee Star 
9. 7146 Jetbag Star 

~ 
Restaurangen är k.1nd för den unika mnda salen, 10. 6678 Etoile Star 

som är dckorcrad mcd målni.ngar av sjö- och säglingsmotiv. 11. 7247 Star 

Och snart ävcn ror sin mat och Seivicenivå. 
12. L-30 Raili 6mR 
13. FIN-62 Euphoria D 
14. L-34 Blåtunga 5m 

r:J) Nästa säsong välkomnas aUa för att pröva på den 15. 7176 Star 

nya krögarcns kvalitetsmålsättning. 16. FIN-26 Chaje 3 5.5m 

r:J) 
17. FIN-59 Bolero D 

CAFETERING Oy Ab 
18. NED-251 D 

~ 
19. L-31 Lill Ulla 5m 

Puh/le! ( Ol)) (,2 50 56 20. L-35 Elinore 6mR 

Fax (09) 62 62 09 
21. L-335 Secca F 
22. L-50 Ali Baba II 6mR 
39. L-63 Bore II 6mR 

;; ~nur~ 

66 MAGAZINE 

Total Tävlingar 

32 4 
22 4 
21 4 
t4 3 
12 3 
11 3 
8 2 
8 3 
7 2 
5 2 
5 2 
3 1 
2 2 
2 1 
1 1 
1 1 

16 
28 

Purj. aika 
3:59:55 
4:06:50 
4:11:48 
4:13:54 
4:14:44 
4:18:41 
4:25:08 
4:39:00 

Purj. aika 
1:08:27 
1:09:12 
1:13:58 
1:05:30 
1:16:55 
1:10:00 
1:11:23 
1:12:31 
1:12:32 
1:12:38 
1:12:42 
1:12:38 
1:16:57 
1:19:00 
1:14:20 
1:13:53 
1:18:03 
1:18:07 
1:20:28 
1:14:47 
1:23:02 
1:15:32 
1:19:57 



• 

ol· 1')a veneesi klassik
kc, Pacificin ylittäjä 
tai IMS-raaseri, Meri
pur·le tar[oaa aina yk
silu :isestl suunnitellut, 
käy .rötarkoituksen mu-
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