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Avomeripurjehduksen MM:t Suomessa
NJK järjestää ILC-30 luokan MM-purjehdukset elokuussa. Viimeksi
maassamme purjehdittiin tällä tasolla avomerellä v. -86, silloisten
puolitonnareiden mestaruudesta. Kymmenen vuotta sitten veneitä oli
40, nyt saamme olla tyytyväisiä jos starttilinjalla on yli kymmenen.
Toivotaan, että Helsingin kisoista tulee uuden aikakauden alku, ja avomeripurjehdus nousee uuteen kukoistukseen. Tämän kokoiset veneet
ovat erinomaisen hauskoja purjehdittavia ja kustannuksiltaan jollain
tavoin kohtuullisia.
Tämänkertaisen Newsimme pääjuttu on kertomus Gotland Runtista
-96. Se on todenmukainen tarina, vailla ns. kirjallisia vapauksia - aina
ei kilpapurjehdus ole näin jännittävää, mutta usein on. Jutun tarkoitus
on kertoa tavalliselle retkipurjehtijalle, mistä kilpapurjehduksessa on
kysymys. Jos se innostaa yhdenkin vannoutuneen cruising-purjehtijan
lähtemään mukaan Gotlannin kiertoon, se on täyttänyt tehtävänsä.
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R

oolijako on tehty, jännitysnäytelmä voi alkaa:

• Hyvät purjehtivat Ludden
johdolla Nicorettella, savuttoman maailman puolesta.
Nuori amatöörimiehistö on
saanut vahvistuksekseen
rautaisia ammattilaisia niin
Rapakon takaa, Uudelta
mantereelta kuin Suomestakin.
• Pahat purjehtivat Swedish
Matchin tupakkarahat taskussa pullottaen, Very Bright-nimellä, koska [Blend]tupakan markkinointi on
kielletty. Venettä kipparoivat Ruotsin tunnetut pahat
pojat, Roger [Nilsson] ja Gurran [Krantz].
• Rumat ovat ”Ryssät” - ei
silti, että olisivat rumempia
kuin purjehtijat yleensä,
mutta jonkun osaksi tässä
leikissä tulee ruman rooli...
”ryssä on rikoossa ruma”.
Venäläisveneen vahvistuksena on seitsemän sveitsiläistä Pierre Fehlmannin
huippumiehistöstä, johdossaan kolmen Whitbreadin
mies Rodgi. Kippari Sergei
Borodinovkaan ei ole eilisen
teeren poikia, meriittilistalta löytyy mm. olympiakultaa Flying Dutchman-luokassa.
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Pelivälineinä tässä isojen poikien
leikissä on kolme kappaletta samanlaisia Grand Mistral-veneitä ja leikkikenttä ulottuu Gotlannin ympäri.
Kilpailu palauttaa taas mieliin, miksi
me tätä harrastamme: missä muussa
urheilulajissa tai ylipäätänsä inhimillisessä toiminnassa adrenaliinin
virta suoniin jatkuu aamusta iltaan,
jännitys pitää otteessaan herpaantumatta päivästä toiseen, väsymys on
viedä järjen ja ajattelukyvyn, kunnes
kaiken kattava euforia leviää, kun
kilpailu on onnellisesti ohi. Koko
ympäröivä maailma mahtuu siihen
mitä näkee kun päätä kääntää, kaikki
muu unohtuu ja vain tuuli, aallokko
ja vastustajien manööverit merkitsevät jotain. Purjehdimme kilpaa.

alkua Uudesta-Seelannista lentää
Ruotsiin kolme ammattilaista, ex.
Yamahan (viime Whitbreadin voittajavene) miehistön jäsentä käynnistämään tehovalmennuksen. Jeff Scott
on Nicoretten uusi team coach, joka
organisoi intensiiviset harjoitukset
kolmena viikonloppuna ennen
Gotland Runtin alkua Sandhamnin
vesillä. ”Scotty” toimi Yamahan
ykkösruorimiehenä ja sai hopeaa Los
Angelesin Olympialaisissa. Kolmena
viikonloppuna keulapurjeita vaihdetaan sekunttikellolla mitaten kerta
toisensa jälkeen, jiippejä ja vastakäännöksiä harjoitellaan, asymmetrisia piilataan, kunnes kaikki alkaa
sujua lähes vaistonvaraisesti.
The Bad

Huono alku
Gotland Runt 96 alkaa huonosti,
mutta antaa aiheen tämän jutun
nimeen. Luddelle ja sen sponsorille,
Pharmacia Upjohnin Nicorettelle
tämä kilpailu on äärimmäisen tärkeä,
yksinkertaisesti pakko voittaa. Gunnar Krantz on kuukautta aikaisemmin julkistanut tupakkaprojektinsa
ja saman tien lähtenyt purjehtimaan
tuliterää Grand Mistralia Välimereltä
ylös Ruotsiin. Ludde on panostanut
ennen näkemättömästi tähän kilpailuun. Neljä viikkoa ennen kisan

Ludde on sopinut pari viikkoa
aikaisemmin muiden kippareiden
kanssa, että kilpailu purjehditaan
”scratchinä”, ensimmäinen maalissa
on voittaja, ovathan kaikki veneet
samanlaisia. Gotland Runtin open
luokassa käytetään kuitenkin omaa
tasoitussääntöä, joten Ludde on
faxannut Nilssonille ja Borodinoville
Grand Mistralin strategiset mitat,
miehistöpainoineen, jotta järjestäjät
voivat laskea mittaluvut. Kilpailua
edeltävänä iltana klo 19,00 pidettävässä kipparikokouksessa käy

kuitenkin ilmi, että Krantz-Nilsson
ovat ilmoittaneet miehistönsä 100
kg pienemmällä painolla kuin
Nicorette ja venäläiset. Runtin kummallinen tasoitussääntö hyvittää
Very Brightia tästä sadasta kilosta
10 minuuttia! Grand Mistralit eivät
purjehdikaan scratchiä, vaan KrantzNilsson kätyreineen saa tulla 10
minuuttia jäljessä maaliin, mutta
voittaa kuitenkin. Pahat. Ludde on
raivoissaan, Pierre Fehlmann (Grand
Mistral-yksityyppiluokan isä) on
tyytymätön, Krantz levittelee käsiään ja Juryn puheenjohtaja sanoo,
ettei voi asialle mitään - sääntö on
sääntö. Krantzin taivutteluyritykset
ovat turhia: ”I have done my home
work better than the rest, give me
one good reason why I should give
in”, Krantz virnistelee. Kun yritän
ehdottaa urheilumielisesti: ”Be
good sport is reason enough”, saan
väistää, ettei tule nyrkistä silmään.
Siinä menetettiin Whitbread-asiakas, ehdin miettiä suurta suutani,
kun Juryn puheenjohtaja ilmoittaa,
että venekunnilla on 30 minuuttia
aikaa yhdenmukaistaa ilmoittautumisiaan, tai muuten purjehditaan
annetuilla tasoituksilla.
Ainoaksi
mahdollisuudeksi
jää jättää yksi 100-kiloinen mies
rannalle. Vaikea valinta Luddelle,
kun miehistö on satsannut kaiken
vapaa-aikansa jo kuukausia, jotkut
vuosia, projektin eteen, ja nyt yhden
pitäisi jäädä rannalle juuri kun tosi
on kysymyksessä. ”Arpa” osuu
Cregiin, australialaisvahvistukseen,

jolla on riittävästi elopainoa ja joka
on ollut miehistössä vähiten aikaa.
Miehistö pitää oman kokouksensa
ja ehdottaa, että rannalle tulee jättää
Robbie Doyle, koska tämä ei ole
osallistunut harjoituksiin. Se ei tietenkään tule kysymykseen, Robbie
on koko joukon kokenein purjehtija
ja Nicoretten oikeutettu päätaktikko
- Creg nielee vaikeasti katkeran kohtalonsa ja nostaa kassinsa rannalle.
Harmi, sillä Creg, jonka käsivarsi
on paksumpi kuin minun reiteni,
on toiminut minulle ison skuutin
graindaajana - uutta samanveroista
ei veneestä löydy.
Show ei pääty tähän - kun
menemme
kilpailutoimistoon
ilmoittamaan miehistön kevennyksestämme, Juryn päällikkö katsoo
kelloaan ja toteaa meidän olevan
30 sekuntia myöhässä - ilmoittautumisaika on mennyt umpeen kello
kahdeksan. Nyt saa coachimme
Scotty raivokohtauksen huutaen,
että miten niin kello kahdeksan,
kello on nyt 20:01 ja meillähän on
aikaa vaikka aamuun asti. Ilmenee,
että Juryn päällikkö ja Krantz ovat
vanhoja kamuja - pienen takahuoneessa käydyn audienssin jälkeen
Gurran kävelee ulos kansliasta ja
Juryn päällikkö pysyy kan-nassaan you are too late. Ludde on jo valmis
luopumaan - redille pysäköidyssä
laivassa odottaa 50 Microsoftin asiakasta sponsoriesitelmänsä alkamista.
Yhdeksän aikaan Ludden on lähdettävä hoitamaan sponsoreitaan, mutta
Scottyn kanssa emme luovuta, vaan

kieltäydymme poistumasta kansliasta ennen kuin asiamme otetaan
käsittelyyn. Kymmeneltä illalla Jury
viimein taipuu, Nicorette ja venäläiset purjehtivat samalla luvulla kuin
Very Bright, paras voittakoon. Mikä
parasta, Creg voi liittyä alipainoiseen
venäläismiehistöön ja pääsee kuin
pääseekin mukaan elämänsä ensimmäiseen Gotland Runtiin.
”God will get them”
Kun kävelemme laiturille Very
Brightin miehet tulevat vastaan kantaen punkkia ja turkkilevyjä. ”Mitä
ihmettä, eikö ollut sovittu, että
veneillä purjehditaan vakiovarustuksessa”, Scotty ihmettelee. ”Pahat”
kohauttavat olkapäitään, ei Gotland
Runtin avoimen luokan tasoitussäännössä puhuta mitään veneiden
sisustuksesta. ”Don´t worry boys,
God will get’em”, Scotty mutisee,
kun puolen yön aikaan sukkuloimme
kumiveneellä Nicoretten punkkia ja
sisustusta redille ankkuroidusta
veneestäämme Alma-pubin alla
olevaan varastoon. Onneksi, on
sanottava, sillä kilpailun kuluessa
käy selväksi, että venäläiset, joilta tämä parin kolmen sadan kilon
kevennysoperaatio jää väliin, ovat
vailla mahdollisuuksia mitä venevauhtiin tulee. Toisaalta lähdemme
Gotland Runtiin 22 hengen miehistöllä veneellä, jossa ei ole punkan
punkkaa eikä edes turkkilaudoitusta. Toivottavasti kisa sujuu nopeasti,
ettei tarvitse nukkua. Kukaan ei ajattele tässä vaiheessa, että rata on tänä
vuonna pidennetty isoille veneille
400 mpk:sta 500:aan, eikä kotiin
ehkä päästäkään niin äkkiä.
We have a boat race
Adrenaliinin eritys oli siis käynnistynyt jo starttia edeltävänä iltana,
ja se oli jatkuva aina Silja Linen
Savuttoman maailman puolesta
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lautalle ja kotimatkalle saakka.
Jännitys Nicorettessa ennen starttia
oli käsin kosketeltava. Ensimmäistä
kertaa Grand Mistralit ottivat mittaa toisistaan, ja pelissä oli paljon.
Paitsi sponsoreiden kesken, kilpailu
käytiin myös purjemaakarien kesken - erosivathan veneet toisistaan
ainoastaan purjeiden osalta.Very
Brightin vetäessä mastoon suoraan
pussista uunituoreet 3DL-purjeet,
Nicorettessa ainakin Robbie Doylen
ja kirjoittajan pulssi nousi muutamalla kymmenellä. Very Brightin
after guardissa erottui Ib UssingAndersen, North-Diamondin vastanimetty President, vastaamassa edustamiensa tuotteitten asianmukaisesta
ripustamisesta. Nicorettessä purjemaakareita on peräti neljä, WBedustajan ja Robbien lisäksi myös
Uuden Seelannin Richard Bouzaid
(maineikkaan avomeripurjehtijan
Tony Bouzaidin poika), joka on tehnyt Nicoretteen pari asymmetristä, ja
Ruotsin Bengt Lindholm, joka vastaa
purjeiden huollosta. Bengtillä on 17
Gotland Runtin verran paikallistuntemusta.
Robbie junailee pre-start manööverit suvereenisti, toimien Ludden
niskassa olevina silminä, ja järjestää
Nicoretten linjalle täydessä vauhdissa kahden muun Grand Mistralin
väliin. Startti on tasainen, Pahat
ovat puolitoista veneenmittaa leessä
ja vähän edessä, Rumat saman verran takana tuulen puolella. Tuuli on
kevyt 3-4 m/s, purjeita trimmataan,
miehistö valuttaa persuksensa reu-

Robbie junailee pre-start manööverit suvereenisti
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nan ulkopuolelle niin pitkälle kuin
suinkin alemman mantookivaijerin
repiessä ihoa. Ludde on ruorissa
täysin cool, purjemaakarit jännittävät, miten pienen Doyle-WB joint
venturen tulokset vetävät maailman
suurimman ja kauneimman, mullistavan uuden teknologian edessä.
Pari napausta isoa sisään kahvimyllystä, tuuma fokkaa ulos - kurkistus
puomin alta - silmällä katsoen Very
Brightin stuura näyttää vähän pullealta, fokka näyttää aika kevyeltä,
niinköhän se kestää kun tuuli tästä
voimistuu... Silmä kovana suuntima
stuuran skuutin läpi genuan vinssin
kautta Very Brightiin. Minuutti,
kaksi, kolme, Very Bright valuu
taaksepäin ja poispäin ”we´re gaining” Robbie suitsuttaa Luddea,
”definitely gaining, on both of
them”. Hitaasti helpotus leviää
koko veneeseen. Nicoretten lukemattomat harjoitustunnit, purjeiden
videokuvaukset ja tietokoneanalyysit, kaikki huolelliset valmistelut
ovat tuottaneet tulosta: varttitunnin
purjehduksen jälkeen asia on selvä
- Hyvät on tästä joukosta nopein,
ainakin tässä kevyessä kelissä ja
kryssillä.
Tuuli voimistuu pikku hiljaa ja
alkaa kääntyä itäänpäin, vastaan,
kuten säätiedotus oli ennustanut.
Hivenen huolestuttavaa, että Very
Bright, joka nyt on valunut jo pari
sataa metriä suojan puolelle hyötyy
kääntymästä, mutta toisaalta tuulen
puolella venäläiset putoavat peräämme. Hetkinen: Rumathan ovat saaneet uuden vaihteen päälle ja lähtevät
vetämään meistä irti - ovatko ne eri
tuulessa, nostaako tuuli siellä? Very
Brightkin tuntuu saavan paremmin
kulkua nyt kun tuuli vähän kiihtyy,
se on sanottava. Nyt tässä on jotain
tapahtumassa. ”Ballastit”, Ludde
huutaa, ”Rodgi on täyttänyt ballastit”. Totta kai, apparentti on jo melkein 15 solmussa, vaikka tosi tuulta
on vain 8 solmua. Loki näyttää yli
9 solmua - nämä veneet ovat usko-

Hetkinen: Rumathan ovat saaneet
uuden vaihteen päälle...
mattomia kulkijoita, jotka kehittävät
oman tuulensa pienimmästäkin luonnon suomasta puhalluksesta.
Rumien vene on itse asiassa
Grand Mistralien prototyyppi, jolla
varakippari Rodgi on jo purjehtinut
mm. kahteen kertaan Atlantin yli.
Kokemus näkyy, ja Rodgi on äkännyt
ensimmäisenä täyttää ballastit - siinä
syy Rumien yht´äkkiseen nousuun.
Gurran ja Pahat on tehnyt samoin, ja
kuroo vähän rakoa kiinni, ennen kuin
Nicorette saa tankit täyteen.
Totuuden hetki

sä, sen on tehtävä ratkaisuja ensin,
ja meidän heti perässä. Venäläiset
onvat jääneet n. 500 m, osittain
tuuleen kääntymisen seurauksena
ja osittain vauhdissa. Olemme aika
tasoissa Pahojen kanssa, vaikea
sanoa, he ovat pari sataa metriä leessä ja edessä. Very Bright alkaa kallistua silmissä - se valuttaa ballastia.
”Prepare to transfer”, käy Ludden
käsky. Very Bright vendaa! Hanat
auki ja pumput täysille, ehdimme
valuttaa veden vain puolittain, kun
meidän on pakko heittää, jottei Very
Bright pääse päälle. Konepumput
huutavat täysillä, mutta ballasti siirtyy tuskallisen hitaasti tuulen puolelle ja Very Bright luisuttaa täysillä
alaspäin jyrätäkseen meitin. Viimein
vesi ryöpsähtää painolastitankkien
huohotusputkista, kastellen laidalla
istuvan miehistön - tankit ovat täynnä. Totuuden hetki on koittanut. Nyt
alkaa varsinainen purjehduskilpailu,
tähän astinen on ollut pelkkää harjoittelua. Sailcompin elektroninen
suuntimakompassi on kerrankin
enemmän kuin paikallaan. ”Ludde,
vähän alaspäin, suuntima kasvaa,
Pahat yrittää vieläkin jyrätä meidät”. Ludde pudottaa kurssia asteen
murto-osan, levankia alas 10 senttiä,
loki laukkaa yli 10 solmun. Hitaasti,
mutta vastustamattomasti Nicorette

Parin tunnin purjehduksen jälkeen tuuli on kääntynyt niin reilusti
vastaan, että Gotska Sandön layline
alkaa lähestyä huolestuttavaa vauhtia. Very Bright on pisimmällä idäs-

Rodgi

Krantzin ilme näyttää keskittyneeltä, mutta alkaako siinä erottua
pieni tuskan irvistys?

alkaa kuroa kiinni parin sadan
metrin levyistä rakoa, joka erottaa
veneet sivusuunnassa toisistaan.
Parinkymmenen minuutin ajan täydellisen hiljaisuuden Nicorettessä
rikkoo vain suuntimakompassin
lukemien toistaminen, perämies
keskittyy täydellisesti ohjaamiseen
ja taktikko tarkkailee silmä kovana
Very Brightin kulkua. Vihdoin vain
veneen mitta erottaa Nicoretten sivusuunnassa Very Brightista, jonka
keula on suunnilleen ruorimme kohdalla. Keula-aallon kohina hyökyy
raastavasti ruorimiehen korvaan,
mutta rautahermoinen Robbie pitää
huolen siitä, että Ludde tuijottaa
vain fokan virtauslankoja, lokia ja
aaltoja, eikä vilkaisekaan Krantziin
päin. Krantzin ilme näyttää yhtä
keskittyneeltä, mutta alkaako siinä
erottua pieni tuskan irvistys?
Pari minuuttia vielä, ja ensimmäiset Pahat alkavat näkyä fokan
etupuolelta. Jii-Haa! Very Bright
putoaa nopeasti Nicoretten perälinjaan ja suojan puolelle. ”Well done,
Ludde & Scotty”, jotka ovat vuorotelleet ruorissa purjehduksen hermoja koettelevat ensitunnit. Kurssimme
on vain 10 astetta alle Gotska Sandön itäkärjen, ja sekä Very Bright
että venäläiset ovat siistissä paketissa suojan puolella takana. Parin kymmenen mailin layline ajo sujuu kuin
hujauksessa, johtomme jatkuvasti
kasvaessa. Gotska Sandön kohdalla
teemme pienen korjaushakin ylöspäin, tuuli aukenee ja pääsemme
vähän löysäämään purjeita strekillä

Very Bright putoaa nopeasti Nicoretten perälinjaan...
kohti Salvoreviä.
Shit happens
Lähestyessämme
Salvoreviä
rako taaksepäin on venynyt jo yli
puoleen mailiin. Tuuli alkaa voimistua ja takana tapahtuu: Very Brightin
kevyt 3DL-ylpeys pamahtaa keskeltä kahtia, ja Pahat purjehtivat jonkin
aikaa ”paljain päin”, ennen kuin
Medium fokka saadaan kannelle ja
ylös. Rumat kiittävät ja käyttävät
tilaisuutta hyväkseen ohittaen Krantzin hölmistyneen miehistön. Tutkan
tarkka asteikko näyttää nyt etäisyydeksi taaksepäin 1,2 mpk, ja alamme pikku hiljaa tuudittautua helpon
kisan tunnelmiin, kun ensimmäinen
yö hämärtyy.
Gotlannin alla tuuli ensin heikkenee ja pyörähtää sitten ympäri
rannan puolelle, länsi-lounaaseen.
Samalla se voimistuu nopeasti,
20-25- 27 solmua. Meille tulee
kiire saada ”medari” pussiin ja
kolmonen kehiin. Kolmonen on
WB:llä liimattu, kokonaan taffetaKevlarista. Se on selvästi litteämpi
kuin filmimateriaalista tehty medium
fokka, ja harjoituspurjehduksilla
hyväksi havaittu heti, kun apparentti
alkaa lähestyä 25 solmua. Tuuli on
nyt lähes 30:ssä, tiukasti vastainen,
ja kolmonen parantaa vauhtia 0,20,4 solmua saman tien. Rako taakse
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sen kuin kasvaa. Puuskaisten pilvien mukana apparenttimittari näyttää
jatkuvasti yli 30 solmua, ja alkaa
olla nelosen paikka. Ennen kuin
ehdimme tehdä päätöstä, kolmonen
tekee sen puolestamme: valtavalla
pamauksella huipun RST-rengas
repeää fokasta irti ja purje valahtaa
ryppyinä kannelle. Tämä on purjemaakarin painajaishetkiä: Luddelta
ei tule varsinaista kiitosta Espoon
tuotantolaitoksen ompeluosastolle,
ja minulle ja muille on-board sailmakereille alkaa mukava askare yön
tunneiksi. Miehistökin kiittelee, kun
nelosta raahataan kiireellä kannelle
samalla, kun Jonas lähtee ensimmäiselle tämän kilpailun lukemattomista maston huippuun vievistä
matkoistaan hakemaan alas toppiin
jäänyttä fallia. Ne pari kaveria, jotka
ovat olleet purjepussien päällä sisällä ansaittua lepohetkeä viettämässä,
saavat siirtyä kannelle rail-boogie
joukkoihin, kolmosgenuan, minun ja
Bengtin täyttäessä veneen sisätilat.
Nostimen Sparcraft-lukko on
haverissa auennut ja RST-rengas
on singonnut jonnekin maata kiertävälle radalle, joten yritämme
Bengtin kanssa rakentaa uuden
toppisilmukan harsimalla Spectrafallin pätkän käsiompelulangalla
kiinni purjeen pintaan. Kaikki kolme
akkuporakoneen patteria tyhjenevät
ja käsiompelulanka loppuu, ennen
kuin puolentoista tunnin yhtäjaksoiPahat

Ludde valvoo kannen alla tutkassa.

sen uurastuksen jälkeen, kallellaan ja
ylös alas pomppivan pentryn lattialla
saamme työmme valmiiksi. Tällöin
tuuli onkin tyyntynyt niin, että

nelonen vaihtuu suoraan medariin,
ja kolmonen saa jäädä odottelemaan
veneen sisälle. Kaikeksi onneksi
emme hävinneet hässäkässä juuri
mitään, johtomme on edelleen mailin
luokkaa vastustajiimme, jotka yön
pimeydessä erottuvat enää kulkuvaloina ja pisteinä tutkassa.

vähän vähiin, onneksi en sentään
riisunut sadevaatteita. Ulkona aamu
sarastaa ja kaikki on muuttunut: Very
Bright on hiipinyt suojan puolelta
ohi ja on n. 500 m leessä ja saman
verran edellä linjastamme. Venäläiset
seuraavat perässä, samoin EF-tytöt,
jotka sentään olivat parikymmentä
mailia takana viime radiopisteessä.
Katastrofi: jopa ”pikku” Nicorette
(Ludden edellinen vene), kipparinaan
KSSS:n kommodori Calle Piehl ja
ruorissa vanha finjollakettu Thomas
Lundqvist, alkaa hyppiä silmille.
Scotty selittää, että kun tuuli edessä
loppui täysin, teimme pienen hakin
rantaanpäin - se oli virhe, rannassa
tuuli vielä vähemmän, jos mahdollista. Muut tulivat takaa kiinni ja kun
näkivät Nicoretten seisovan pystyssä,
löysäsivät vähän kurssia ja kiersivät
leen puolelta ohi. Mikä pahinta,
tuuli tuntui edelleen jatkuvan alempana suojan puolella ja Very Bright
oli edessämme häipymässä usvaan.
Väsyneeltä Scottylta palaa hermot:
”Mikko, you are the expert, you

Kriisi
Aamuyöstä, Östergarnin jälkeen
tuuli moinaa. Käytän tilaisuutta
hyväkseni ja hiivin kannen alle
purjepussien päälle nukkumaan.
Unta ehtii kertyä alle tunti, kun
Jonas repii kengästä ”Mikko, kan
du komma opp, de andra passerar
och Jeff vet inte vad vi borde göra”.
Ensimmäisen yön unet jäävät siis
6

Scotty ohjasi Nicoretteä kuin jollaa,
kallistuskulman mukaan puuskissa
piinaten...

are supposed tell me what to do”,
hän raivoaa, kuin minua kaikesta
syyttäen. Unen pöpperöisenä yritän
selvittää itselleni, missä olemme ja
minne menossa, eikä Scottyn huutaminen tee asiaa yhtään helpommaksi.
Ludde, joka on myös herätetty, valvoo kannen alla tutkassa ja toteaa
synkästi Very Brightin päässeen
uuteen tuuleen kiinni ja pakenevan
8 solmun vauhdilla. Nyt ovat hyvät
neuvot kalliit.
Gotlannin päällä kehittyi hurjia
mustia pilviä, ja ilma oli muuttunut
pirullisen kylmäksi. Jälkeenpäin
kuulin, että Hoburgissa oli yöllä +5
astetta - siltä se tuntuikin. Kevennysvimmassaan Ludde oli määrännyt
jalkineiksi joko saappaat tai Rockportit, vaan ei molempia - märät
purjehduskengät lisäsivät
muutenkin upeaa oloa.
Tuuli kääntyi etelään päin, venda!
Paapuurin
halssi
veti lähes kohti
Hoburgia. Samassa
tuuli voimistui nopeasti puhaltaen kylmän
nostattaman sumun pois sen
sileän tien. Very Bright oli myös
heittänyt paarille ja seilasi samalla halssilla n. 1/2 mailia suoraan
tuulen yläpuolella. Tuuli voimistui
yli 30 solmuun ja alkoi sataa suuria
raskaita pisaroita. Pahat alkoivat
rakentaa reiviä, isopurje hakkasi tuulessa raivokkaasti. ”Ei reivata vielä,
piinaa Scotty, anna purjeiden elää,
puuska menee pian ohi ja tarvitsemme kaiken huomion nyt shifteihin.”
Scotty ohjasi Nicoretteä kuin jollaa,
kallistuskulman mukaan puuskissa
piinaten, ja hetken kuluttua tuuli
löikin vastaan kääntäen veneen melkein itsestään. Nyt kurssimme oli
stryyralla taas lähes suoraan kohti
Hoburgia. Krantz kumppaneineen
kärsi selvästi harjoituksen puutteesta, reivin ottaminen kesti ja kesti, ja
parin kymmenen asteen shifti pääsi
lipsahtamaan sivu suun. Ennen kuin

huomasimmekaan,
krossasimme
Very Brightin linjan vain 4-5 veneen
mittaa perässä. Very Bright oli saanut reivinsä valmiiksi ja löi silmään
vartioidakseen. Venäläiset jäivät
taakse, eikä tytöistä näkynyt enää
jälkeäkään. Parissa kymmenessä
minuutissa ja kahdessa shiftissä
olimme paikanneet yön vastoinkäymiset - olimme taas täysillä kisassa
mukana. Ukkospilvet menivät ohi,
tuuli moinasi ja asetuimme kiltisti
Pahojen perälinjaan kurssilla kohti
Hoburgia. Kierrämme sen yhdeksän
maissa aamulla.
Strekillä kohti Öölantia ja Knollsgrundetia Very Bright valitsee hiukan merkin alle vievän kurssin

siinä toivossa, että tuuli kääntyy
vasemmalle ja aukeaa myöhemmin.
Pysyttelemme rhumb linella ja se
on oikea päätös: tuuli voimistuu
ja kääntyy vastaan. Very Bright on
vaikeuksissa alempana ja kun kaksi
kolmannesta legistä on takana,
toinen 3DL-purje paukahtaa kahtia
- medium fokka. Olemme muutenkin jo käytännössä ohi, mutta
nyt homma on selvä ja käännymme
Knollissa parin sadan metrin kaulan turvin kryssille kohti Öölannin
eteläkärkeä. Edessä on n. 70 mailin
kryssi kiihtyvässä tuulessa ja jyrkässä aallokossa.
”Beam me up, Scotty”
Tästä alkaa Nicoretten tuskien
taival. Kryssiä ei ehdi kulua pitkään,
7

kun fokan falli pamahtaa poikki.
Kiireellä kolmonen takaisin ylös toisella fallilla. ”Beam me up, Scotty”:
Jonas koukataan kiinni spinnun falliin ja lähetetään ylös tarkistamaan,
että kaikki on kunnossa. Kovassa
aallokossa Jonas heiluu sinne tänne
ja saa vain vaivoin pidettyä itsensä
mastossa kiinni. Paluumatkalla
alaspäin ote pettää ja Jonas heilahtaa valtavassa kaaressa isopurjeen
halki leen puolelle, mutta onneksi
vastaliike heilauttaa miehen takaisin
mastolle. Kannelle tullessaan mies
on merisairas - kiihtyvyydet ylhäällä mastossa ovat yksikertaisesti niin
rajuja. Helppo ymmärtää ottaen huomioon, että veneessä on hiilikuitu
masto, 8,5 tonnin bulbi kolmen
metrin evän päässä, 4,5 tonnia vettä
ballastitankeissa ja vielä 2,5 tonnia
elävää läskiä laidalla, ja tätä kaikkea
heiluttaa 10 m/s etelätuulen nostattama viheliäinen aallokko. Vastedes
varmistamme Jonaksen alaspäin
tulevalla apuköydellä, kuten hyvään
merimiestapaan kuuluu.
Voimat näissä veneissä ovat
käsittämättömiä, normaalien maksivene standardienkin mukaan: 18
mm Vectran-fallien vetomurtolujuus on 15 tonnia, ja kuitenkin ne
napsahtelevat poikki kuin pakettinaru. Rasitusta lisää se, että falli
on kiinni lukossa maston huipussa,
anteeksi antava joustovara jää pois ja
veneen jyskiessä aallokossa kuormat
köydessä helposti kaksinkertaistuvat.
Staattisen voiman huipussa ei pitäisi
ylittää seitsemää tonnia. Päätämme
jatkossa jättää lukot auki ja pitää

Jonas lähtee taas vertahyytävälle
nousulleen työkalut vyöllään roikkuen.
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nostimet vinsseissä kannella, jotta
köysiin jäisi joustovaraa. Onneksi
vaihto-operaatio menee sutjakkaasti
ja Very Bright pysyy perässä.
Vaan ei aikaakaan, kun pamahtaa jälleen. Toinenkin genuan falli
on poikki. Nyt on jäljellä enää kaksi
spinnun fallia: tilanne alkaa olla
vakava. Fokan toppiin rikataan nyt
molemmat spinnun fallit, pitäisi
ainakin kestää. Very Bright nousee
vierelle, muttei ohi, ja paremman
vauhtimme ansiosta kelaamme
itsemme melko lyhyessä ajassa taas
turvallisen tuntuiseen johtoon. Pang
- fokan etuliikki lävähtää rypyille,
mutta purje ei putoa kokonaan alas.
Toinen spinnufalleista on katkennut
ja purje roikkuu viimeisen fallin
varassa. Löysäämme skuuttia ja
piinaamme, jottei viimeinen falli
vaarannu, ja Jonas lähtee taas vertahyytävälle nousulleen työkalut vyöllään roikkuen. Maston huipussa vika
selviää: edellisellä kerralla Sparcraft
on fallin katketessa muotoillut mast
lockin uuteen uskoon ja tämän reuna
on hangannut toisen fallin poikki.
Jäljellä oleva falli on kuitenkin
OK, mutta riski on liian suuri.
Puolet radasta on vielä jäljellä, koko
kotimatka spinnumanöövereineen ja
-vaihtoineen. Vedämme fokan varovaisesti toppiin ja Jonas sitoo sen
pysyvästi Spectraköydellä maston
ympäri (isopurjeessa on onneksi
ratsastajat). Viimeisestä fallistamme
vapautetaan paineet. Jonas on kannelle tullessaan rätti poikki, mutta
nyt ainakin olemme varmalla pohjalla. Purjeiden vaihto vain on hidasta: mies mastoon puukon kanssa,
köydet poikki, purje alas, uusi ylös
spinnun fallilla, kiinni sitominen, ja
mies alas mastosta. Operaatio on niin
uuvuttava, että sama mies voi tehdä
yhden nousun vain kahden, kolmen
tunnin välein. Very Bright hengittää
taas niskaan.
”Is God gonna get’em...”

Käännämme Öölannissa vähän
ennen keskiyötä 0,8 mailin kaulan
turvin lenssille.
Kaikki on taas liiankin hyvin.
Bengtin ja minun yöllä ahertama
spectraköysi-toppi päättää sanoa
yhteistyösopimuksensa irti ja kolmonen valahtaa kannelle. Nyt alkaa
usko loppua Nicoretten porukaltakin.
Kolmonen viikkaukseen, medari kannelle, kaikki ovat uupuneita ja Very
Bright hiipii paljaspäisen Nicoretten
rinnalle, yläpuolelle ja ohi...
Saatamme erottaa virnistykset ja
hymyn kareen ruotsalaisystäviemme
naamoilla samalla, kun pulssi hakaten 200:aa pumppaamme Jonasta
mastoon ja uutta fokkaa ylös. Hymyn
kareen - ei, ruotsalaisten naamat loistavat kuin Hangon Keksit. ”Is God
gonna get them now, Scotty, when
will God get them?”, Nicoretten
Co-skipper ja Ludden oikea käsi
Ola veistelee sarkastisesti Uuden
Seelannin vahvistuksellemme, joka
on ruorissa. Kuultaako Olan äänessä
hiven epätoivoa, vai kuvittelenko
vain? ”Don’t worry boys, it´s their
turn next”, veneen isähahmo Robbie
Doyle vastaa itsevarmaan tapaansa
johtaessaan kovaäänisesti keulakannen operaatioita levangin takana
asemissaan seisten. Tuskin Robbien
sanat lakkaavat kaikumasta miesten
korvissa kun ihme tapahtuu: silmiemme edessä, parin veneen mitan
päässä meistä Very Brightin Heavy
Fokka katkeaa kahteen osaan. ”Nii-

Neljä miestä spinnun skuuteissa,
kaksi staysailissä ja kaksi isopurjeessa: joka aallolla raju graindaus, ja Nicoretten 25 tonnia syöksyy villiin surffiin.
den viimeinen ykkönen, light ja
medium menivät jo aikaisemmin !”
Yhtäkkiä kaikki saavat uusia voimia,
fokka nousee lentäen ja purjehdimme Pahojen leen puolelta ohi. Very
Brightin keulaan nousee nelonen. Se
on perinteinen, paneloitu Diamondpurje, mutta liian pieni heikkenevään
tuuleen. Alkaa olla ilta, tuuli menee
kotiinsa ja alitehoinen Very Bright
hiipuu vanaveteemme. Käännämme
Öölannissa vähän ennen keskiyötä
0,8 mailin kaulan turvin lenssille.
Venäläiset, joilla kaikki paikat ovat
pysyneet ehjinä (heillä ei ole mast
lockeja laisinkaan), rundaavat reilun
vartin perässämme.
Alamäkeen
Sadan mailin lenssi Visbyhyn kippari päättää jakaa veneen kahteen
vahtiin, jotta pääsemme vihdoinkin
vähän nukkumaan. Startista on
kulunut 36 tuntia, ja suurin osa miehistöstä ei ole nukkunut minuuttiakaan, mitä nyt mantookivaijereissa
on päässyt nuokkumaan toinen toistaan seuraavien manööverien välissä.
Ennen lähtöä olimme päättäneet purjehtia ilman vahteja, eihän veneessä
ollut punkkiakaan joissa vapaavahti

olisi voinut levätä. Uuden Seelannin
Whitbread-miehille 500 mailin kisa
on vain pieni pyrähdys, mutta he
eivät olleetkaan ajaneet Runttia
aikaisemmin...
Minulle iskee ensimmäinen vahti, se sopii mainiosti. Very Bright
jiippaa sisään Öölannin rantaan päin
ja me seuraamme, pysyäksemme sen
ja Visbyn välissä. Kolmen tunnin
ajoputki menee rennosti ilman kommelluksia, Pahat ovat valinneet suuren asymmetrisen, kun taas meillä on
veneen ainoa symmetrinen spinnu
ylhäällä. Sen vuoksi ajamme vähän
suorempaa kurssia ja alemmas, Very
Brightin leikatessa ylemmäs. Aika
ajoin Very Bright jiippaa leikaten
peräkurssimme, ja me jiippaamme
mukana aina vähän myöhemmin.
Vihdoin koittaa vahdin vaihto ja
jumalainen kolmen tunnin uni.
Aamuherätys on ennen seitsemää, aamiainen on katettuna
istumalaatikossa, aurinko paistaa
ja Pahat siellä missä pitääkin, eli
takana. Kolmen tunnin uni on tehnyt ihmeitä ja veneen sisältä kömpii
kuin uudet miehet perämantookeihin
aamutarpeitaan hoitamaan. Visbyn
merkki on sisällä saaren rannassa,
ja joudumme ajamaan kevyemmän
tuulen vyöhykkeen läpi kiertääksemme pikku poijun. Takanamme Very
Brightilla käy pulla: se pääsee kovan
puuskan turvin kätevästi merkin
ympäri ja saavuttaa meitä aavistuksen. Nostamme kurssia plattlenssistä
hyvään sivumyötäiseen kohti Almaa,
loki hypähtää 16 solmun paremmalle puolelle. Varsin pian käy selväksi,
ettei symmetrinen spinnumme ole
oikea purje tälle legille. Ludde
lukee tutkasta, että Pahat tulevat
kiinni lähes solmun kovempaa.
Meille tulee kiire rikata asymmetristä mastoon. Perin vuoro
lähteä puukko kädessään ylös mastoon ruorittamaan yhden fallin piilaustamme. Aikaa kuluu sen verran,
että Very Bright joka samalla nostaa
vähän ylemmäs, tulee huolestuttavan

lähelle.
Asymmetrinen pamahtaa auki,
Per katkoo spinnun köydet, miehistö haalii 350 m2 Nylonia sisään
luukusta ja menoksi. Nicoretten
asymmetrinen on pienempi kuin
Krantzin poikien maksimimittainen, mutta se vetää paremmin, kun
tuuli voimistuu ja kääntyy sivulle.
Asymmetrisen ja isopurjeen väliin
rikataan vielä kevyt Kevlarinen
spinnaker staysail ja sitten alkaa
hirveä, 6 tunnin yhtäjaksoinen
pumppaaminen. Neljä miestä spinnun skuuteissa, kaksi staysailissä
ja kaksi isopurjeessa: joka aallolla
raju graindaus, ja Nicoretten 25
tonnia syöksyy villiin surffiin. Koko
miehistö kiertää pedestaaleissa,
Ludde ja Robbie mukaanluettuna,
vaatetus kevenee T-paitoihin. Yritys
kannattaa, loki näyttää tasaisesti
yli 17 solmua ja surffeissa yli 20,
parhaissa 27-28 solmua. Ruorissa
Scotty mutkittelee lounaistuuleen
nostamassa melkoisessa aallokossa
kuin purjehtisi entistä venettään FD:
tä, etsien jatkuvasti jyrkimpiä alamäkiä, keräten aallon selässä vauhtia ja
voimia nostamalla ylös, kunnes seuraava aalto kohottaa perän uuteen
surffiin. Pahat eivät anna periksi,
Gurran osaa samat niksit ja emme
voi hellittää hetkeksikään. 470 mailia jatkunut match racing huipentuu
ennen Almaa jiippikampailuun, kun
Very Bright yrittää saada meidät
tekemään virheen ja broachaamaan

”350 metriä he saavuttavat yhä,
1,3 solmua kovempaa kuin me”
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... vene kuin nytkähtää perälleen
ja keula pomppaa ilmaan.
jiipissä.

me kuljemme 13:ta. Scotty, joka on
ollut tuntikausia ruorissa on täysin
poikki eikä kykene ajattelemaan
selvästi, kuten ei kukaan muukaan.
Scotty ei myöskään tiedä miten
lähellä maali itse asiassa on, mikä
lisää hänen paniikkiaan. Yritän
kuumeisesti laskea päässä, kuinka
paljon kovempaa Very Brightin pitäisi kulkea ohittaakseen meidät, mutta
en osaisi nyt laskea edes paljonko
tekee kaksi kertaa kaksi. Ison vinssin
pedestaalissa olevasta InterComista

It ain’t over till it’s over
Virhettä ei tule ja Alma tulee
vastaan hyvää vauhtia. ”Iso
JibToppi valmiiksi”, Ludde määrää
- keulakansi on tyhjennetty purjeista
avotuuliosuutta varten. ”Ludde, we
don’t have a JibTop Reacher”, Chris
Bouzaid vastaa vaivautuneesti.
”Miten niin ei ole”, Ludde kääntyy
katsomaan minua, ”Mikkohan sen
teki”. ”Jätimme sen rantaan, kun
kevensimme venettä ennen kisan
alkua - säätiedotus näytti siltä, ettei
sitä tarvita, eikä ole tarvittukaan
ennen kuin nyt...”. Vaihtoehdoiksi
jää medari tai nelonen, kolmonen on
poissa pelistä. ”Mikko, it’s your call,
which sail will it be?”. Tuuli on kiihtynyt reiluun 10 metriin, ja muistan
Revenin ympärillä aina puhaltavat
kovat puuskat. Apparenttikulmaa on
vaikea arvioda, mutta slööri Almalta
maaliin on monesti aikaisemminkin
ollut tiukkaa menoa. Liikaa medarille, nelonen ylös. Jäljellä kymmenen mailin spurtti maaliin.
Heti kääntämisen jälkeen käy
selväksi, että olemme alitehoisia olisi sittenkin pitänyt valita medari.
Very Bright kääntyy viisi sataa metriä perässä, ja sen keulaan nousee
160 m2 suuri JibTop. Oma nelosemme on alle sata neliötä. Yli kahden
vuorokauden yhtämittainen jännitys
on tehnyt tehtävänsä ja Nicorettessa
iskee totaalinen paniikki. Ludde
lukee tutkasta miten Very Bright
hyökkää 14,5 solmun vauhdilla, kun
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kaikuu Ludden monotoninen, luonnoton ääni, kuin sukellusveneen
kipparin: ”350 metriä he saavuttavat
yhä, 1,3 solmua kovempaa kuin
me”. Tunnelma Nicorettessä on täysin epätodellinen, unen puute, ruuan
puute, tuntien tsemppi graindereissa
on vienyt miehistä kaiken mehun.
Päätä särkee ja ohimoissa jyskyttää.
Tähänkö se sitten kaikki kaatuu?
Pahat tulevat vielä kalkkiviivoilla.
Fokan vaihtaminen ei tule kysymykseen, ei ole nostinta. ”Staysail,
Genoa Staysail kannelle ja ylös”.
Staysail on 70 m2 Kevlar-purje,
joka vedetään spinnupuomin nostimella fokan ja ison väliin. Olemme
kokeilleet sitä vain kerran aiemmin,
ja silloin se ainakin toi tuntuvan
boostin. Heti kun purje on ylhäällä
ja vedossa, vene kuin nytkähtää
perälleen ja keula pomppaa ilmaan:
loki hyppää 13,5:stä 15 solmuun!
InterComissa on hetken hiljaista,
sitten Ludden hymyilevä naama nou-

see peräluukusta ylös: ”Menemme
1/2 solmua kovempaa, Very Bright
jää”. Yess! Miehistö puhkeaa riemuun samalla, kun lehdistön suuri
TV-vene kaartaa Nicoretten ympäri,
pystyen vain vaivoin seuraamaan
mukana vauhdissa. Kolmen aikaan
tiistai-iltapäivällä
leikkaamme
maalilinjan, Very Bright tulee 2
minuuttia perässä. Helpotuksen tunnetta ei voi kuvata. Viimeinen legi
Visbystä on kestänyt 7,5 tuntia, mikä
merkitsee jiippeineen hurjaa yli 16
solmun keskinopeutta, eikä tuuli
edes ollut vielä voimistunut kuten

Grand Mistral Nicoretten kilpailusaavutukset ovat melkoiset.
Sisarveneitään vastaan purjehtimastaan 15 kilpailusta Ludde on
voittanut 13. Vastusjaveneitä on
kipparoinut sellaiset purjehdusmaailman nimimiehet kuin
Grant Dalton, Guido Maisto,
Sergei Borodinov, Pierre Fehlmann, Gérald Rodgivue tai
Gunnar Krantz. Sponsorit,
Pharmacia Upjohn, Microsoft
ja Digital ovat olleet Luddeen
enemmän kuin tyytyväisiä ja
ovat päättäneet jatkaa ainakin
vuoteen 2001 saakka. Helmikuussa Nicorette lähtee Atlantin
yli, yrittäen mm. rikkoa yksirunkoisten veneiden 24 tunnin
ennätyksen.

Voittajan on helppo hymyillä

Luddekaan ei ole seppä omalla
maallaan tai profeetta syntyessään, tunnettua venetoimittajaa
lainataksemme.
Kun muistetaan vanhan Nicoretten menestykset mm. Fastnetissa, Cowes Weekillä ja Sardinia
Cupissa, Luddea voidaan syystä
pitää Suomen kaikkien aikojen
menestyksekkäimpänä avomerikipparina. Ludden maine maailmalla on erittäin kova - vahinko
vain, että useimmat luulevat,
että hän on ruotsalainen...

GRAND MISTRALILTA
LOPPUI PUHALLUS?
Grand Mistral-tehtaan ovet La
Ciotatissa Marseillen vieressä suljettiin joulukuun lopussa. Projektia
rahoittaneelta pankilta loppui usko
siihen, että maailman ympäripurjehdus tapahtuu, kun jo valmistuneille veneille ei meinaa löytyä
ottajia.
Projekti ei kuitenkaan ole konkurssissa ja Ranskan valtio pitää
edelleen lupauksestaan kiinni järjestää maailman ympäripurjehdus, jos
vain kiinnostuneita löytyy. Veneitä
on nyt viisi kappaletta täysin valmiina ja kolme runkoa viimeistelyä
paitsi. Veneitä ei tehdä loppuun La
Ciotatissa, vaan niiden viimeistelyä
varten pitäisi löytää uusi veistämö.
Ludde pitää mahdollisena, että
kesällä -97 jopa kahdeksan Grand
Mistralia purjehtisi veneille järjestettävässä Maailman Cupissa, joka
päättyy perinteisesti Sardiniaan
lokakuun alussa. Veneiden lukumäärä riippuu paljon siitä, montako
venekuntaa loppujen lopuksi lähtee
Whitbreadiin - Grand Mistral toivoo, että viime hetken poisputoajat
siirtäisivät kiinnostuksensa siihen.
Maailman Cupin päätyttyä veneet
voisivat valmistautua ympäripurjehdukseen, jonka formaatti on vielä

H ARJOITTEITA

TALVIPURJEHDUKSEEN

M

aamme maantieteellisestä sijainnista johtuen purjehtimisen ympärivuotinen
harrastaminen
on vaikeaa. Pitkällisellä
kokemuksellamme olemme kuitenkin onnistuneet
kehittämään erilaisia lajille
luonteenomaisia
harjoitteita. Purjehtijaliiton Päävalmennuspäällikkö, Smärt’
Loog kertoo ohessa, miten
voimme simuloida rakasta
lajiamme synkkinä talven
kuukausina.
Avomeripurjehdus
1 Soita myöhään perjantai-iltana seitsemälle ystävällesi ja kutsu heidät
luoksesi aamuseitsemäksi.
2 Siivoa asuntosi ystäviesi kanssa.
3 Pukeutukaa kaikki täydelliseen
sadeasuun.

Smärt’: ”No pain, no gain. Aloitamme sillä, että jokainen syö ämpärillisen p-skaa.”

2 Pukeudu sadevaatteisiin ja pistä
alle kaikki omistamasi lämpökerrastot.
3 Tuulisena päivänä hyppää sadevesitynnyriin tms. ja kolhi itseäsi
sen reunoihin, kunnes olet varmasti mustelmilla.

4 Ahtautukaa kaikki kahdeksan kylpyammeeseen, ja laittakaa kylmä
suihku päälle.

4 Tyynenä päivänä istu tynnyrin
reunalle, ota köydenpätkä käteesi,
nojaa eteenpäin ja tuijota hievahtamatta yläviistoon. Pidä huoli,
että istut terävällä kantilla.

5 Huuda ja rähjää ystävillesi kaikin
tavoin, revi samalla satasen seteleitä (jos tavoitteesi on korkealla
niin viisisatasia). Jatka samaa
kuuden tunnin ajan.

5 Nouse ylös noin puolentoista
tunnin kuluttua ja raahaa jokin
raskas esine jyrkkää rinnettä ylös.
Voit myös kantaa esim. sänkysi
vintille.

6 Nouskaa pois ammeesta ja kierrelkää asunnossasi vaatteet edelleen vettä valuvina.

Kahden henkilön kevytvene

7 Siivotkaa jälleen asuntosi.
8 Vie ystäväsi ulos syömään ja kutsu
heidät luoksesi taas seuraavana
viikonloppuna.
Yhden henkilön kevytvene
1 Vääntäydy sunnuntaiaamuna vuoteestasi mahdollisimman aikaisin
ja tee eväät valmiiksi.

Muuten kuten yllä, mutta kohdassa 3 käytä ahdistavia valjaita.
Pidä myös huolta, että vedessä kelluu lukuisia sekaisia köysiä. Sinulla
on kuitenkin juttuseuraa, ja joku muu
repii seteleitä.
Olemme myös yrittäneet harjoitella starttia ja merkinkiertoa
olohuoneen pöydän ympäri. Emme
suosittele: naapurimme epäilivät
Reini-ilmiötä ja hälyttivät paikalle
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A SYMMETRISEN

Asymmetrinen ja IMSsääntö? Pari vuotta sitten
vastaus oli vielä jyrkkä ei,
nykykehityksen ansiosta
- ehkä sittenkin.

ESIINMARSSI
Epäsymmetrinen
spinaakkeri on
on kehittynyt
parin viime vuoden aikana
hurjasti. Ensimmäiset asymmetriset olivat spinaakkereita, joiden toinen liesma oli
lyhyempi. Nykyiset ovat
todellisia monikäyttöpurjeita, jotka toimivat sivutuulessa kuin suuret genuat,
mutta vetävät ilman spinnupuomiakin syvälle myötäiseen. Asymmetrinen ja
IMS-sääntö? Pari vuotta sitten vastaus oli vielä jyrkkä
ei, nykykehityksen ansiosta
- ehkä sittenkin.

Kehityksen takana on toisaalta
keulapuomilla varustetut pienet
”sporttiveneet”
(kuten Melges
24), ja toisaalta maailmaa kiertävät
Globe, Whitbread ja Grand Mistral
veneet, jotka ovat omineet asymmetrisen itselleen. Veneluokissa,
joissa sallitaan niin symmetrinen
kuin epäsymmetrinenkin spinaakkeri, ainoa syy pitäytyä perinteisessä
spinaakkerissa on helpompi jiippaaminen. Symmetrisellä purjeella jiippi tapahtuu puomin päästä toiseen
ja osaava miehistö pitää purjeen
vedossa koko manööverin ajan eikä
menetä vauhtia juuri lainkaan.
Asymmetrinen vaatii halssikulman siirtämisen väliaikaisesti
tampilla kanteen kiinni, jotta puomi
saadaan vaihdettua keulaharuksen
puolelta toiselle. Purje vedetään
ympäri sisäkautta kuin genualla
jiipattaessa ja se on mahdoton pitää
vedossa koko ajan. Keulaharuksen
ympäri kiertymisen vaara on suurempi kuin perinteisellä spinaakkerilla jiipattaessa. Tämän vuoksi
perhekäyttöön tarkoitettu asymmetrinen, perhespinaakkeri, kannattaa
aina varustaa sukalla. Se tekee
jiippaamisesta lasten leikkiä: sukka
päälle ennen jiippiä, rauhallinen
jiippi pelkällä isopurjeella, ja sukka
takaisin ylös.
Kehittynyt muotoilu
Uudet asymmetriset on muotoiltu
siten, että skuuttia löysättäessä mahdollisimman suuri osa etuliesmasta
kiertyy tuulen puolelle, pois isopurjeen katveesta. Tämä sallii ajamisen
alemmas myötätuuleen vauhdista
tinkimättä silloinkin, kun halssikulma on kiinnitetty veneen keulaan
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Spinaakkeri

Keulapuomiin kiinnittyvä genaakkeri ”lennätetään” liesma kaarevana tuulen puolelle löysäämällä
jalusta, jolloin elliptiseksi leikattu
etuliikki aukeaa tehokkaaksi projektiopinnaksi.

tai bogsprööttiin. Etuliesman kiertyminen saadaan aikaan leikkaamalla
purje etureunastaan erittäin pyöreäksi (elliptiseksi) lähellä huippua ja
halssikulmaa. Kilpagenaakkereissa
etuliesma on jopa 10% pidempi
kuin keulaharus. Purje ”lennätetään” liesma kaarevana tuulen
puolelle löysäämällä jalusta, jolloin
elliptinen etureuna aukeaa tehokkaaksi projektiopinnaksi. Perhekäyttöön
tarkoitetut genaakkerit ovat vähän
konservatiivisempia, niiden etuliesma on suunnilleen keulaharuksen
mittainen. Lyhyellä tampilla halssikulma nousee keulapulpetin yläpuolelle ja topissa spinaakkerisukka vie
oman tilansa.
IMS ja asymmetrinen
Entä sitten IMS-sääntö ja epäsymmetriset spinaakkerit? Kun
asymmetrinen kiinnitetään puomiin,

Asymmetrinen

Uusi näkökulma asymmetriseen: pinta-alaa siirettään suojanpuolelta isopurjeen katveesta tuulen puolelle, missä se vetää tehokkaammin.

Nimityksiä:
• Spinaakkeri on symmetrinen
purje, joka kiinnitetään spinnupuomiin ja jonka puolileveys on
vähintään 75% alaliesmasta.
• Asymmetrinen spinaakkeri
on nimensä mukaisesti epäsymmetrinen: etuliesma on pidempi
kuin takaliesma, poikkileikkauksessa takareuna on litteämpi ja
etureuna pyöreämpi. Asymmetrinen kiinnitetetään normaalilla
tavalla spinnupuomiin. Sen puolileveys on yleensä vähintään
75% alaliesmasta.
• Genaakkeri kiinnitetään
veneen keskilinjalle, joko erilliseen kokkapuuhun, kannella
makaavan spinnupuomin päähän tai lenkkiin veneen föörissä.
Genaakkeri on asymmetrinen
purje, jonka puolileveys on
tavallisesti alle 100% alaliesmasta. Genaakkeri on usein
varustettu joko sukalla tai irrallisella rullalaitteella.

yhdistyvät genaakkerin ja tavallisen
spinaakkerin parhaat ominaisuudet
samaan purjeeseen. Sivutuuleen
ajettaessa puomi pidetään keulapulpetin päällä edessä ja purjeen
epäsymmetrinen muoto tekee siitä
huomattavasti tehokkaamman kuin
perinteinen spinaakkeri. Käännettäessä myötäiseen, puomia vedetään
taaksepäin, ja nyt epäsymmetrinen
purje kiertyy esiin isopurjeen takaa
tehokkaammin kuin tavallinen spinaakkeri. IMS-sääntönikkarit ovat
tietysti oivaltaneet tämän, ja rankaisevat purjekertoimissa n. 15%. Valitettavasti IMS-toimikunta on ottanut
sellaisen kannan, että kun asymmetristä ei vielä tunneta kunnolla, niin
rankaistaan varmuuden vuoksi sen
verran tuntuvasti, etteivät ihmiset
lähde sitä edes kokeilemaan. IMSsääntö rankaisee aavistuksen myös
purjealassa, kun asymmetrisen
liesmat ovat erimittaiset, joten kannattaa pitäytyä lähes saman mittaisissa liikeissä - kun purje lennätetään
puomista, ei liikkipituuksilla ole niin
paljon merkitystä kuin keulaan kiinnitetyn genaakkerin tapauksessa.
Kuten seuraavan sivun taulukosta ilmenee, IMS:n GP-lukuun tuleva

rankaisu asymmetrisestä on kohtuuton: useita sekunteja per maili. Tämä
johtuu siitä, että GP-luku kohdistuu
suhteellisen kevyeen tuuleen (8
ja 12:ta solmun keskiarvo), missä
asymmetrisen rankaisu on voimakkaimmillaan. Ocean racing radassa
rangaistus tuntuu paljon kohtuullisemmalta, ja asymmetrisen käyttö
voisi hyvin tulla kysymykseen. Eri
tuulen suunnilla huomio kiinnittyy
siihen, että 60:n ja 75:n asteen kulmilla asymmetrisestä ei tule mitään
rangaistusta. Tämä tuntuu ensin
yllättävältä, mutta huomaa, että
kyseessä on tosikulmat: pieni vilkaisu VPP:hen kertoo apparentin olevan
35-40 asteen luokkaa - niillä kulmilla
ei vedä edes asymmetrinen.
Konkreettinen esimerkki asymmetrisen tehokkuudesta saatiin
viime vuoden Gotland Runtissa,
jossa Grand Mistralit kisailivat
keskenään. Pitkällä täysmyötäisellä
Öölannin eteläkärjestä Visbyhyn,
Nicorette valitsi perinteisen symmetrisen spinaakkerin, kun vähän
perässä tullut Very Bright nosti
asymmetrisen. Koko yön kestäneen
myötäisen aikana veneiden välillä’
ei syntynyt mitään eroa. Very Bright
13

Luffe 43: Asymmetrinen vs. spinaakkeri
IMS:n mukaan
Timo Sarainmaan laskema erotus asymmetrinen vs.
tavallinen spinaakkeri Pekka Kaupin Luffe 43:lle (IMSsäännön mukaan). Kyseessä on varsin suuri vene - pienemmille erot sek/mpk laskettuna eivät ole näin suuret.
Rangaistus asymmetrisestä on suuri hyvin heikolla
tuulella (6 kt). Nopea tarkistus VPP:llä kertoo, että
apparenttikulma 40-jalkaiselle veneellä näin kevyessä
tuu-lessa on varsin pieni, 45-65 astetta. Asymmetrinen
voi ehkä pitääkin pintansa, kun spinaakkeri vain juuri ja
juuri vetää. Nopeuseroina asia on helpompi ymmärtää:
tässä tuulessa 30 sec/ mi merkitsee n. 0,2 kn - ei sittenkään kovin paljon.

asymmetrisineen leikkasi vähän
enemmän, jiippaillen useaan otteeseen, kun Nicorette selvisi kahdella
jiipillä, mutta lopputulos Visbyssä
oli muuttumaton. Kun kurssi nousi
Visbystä n. 20° kohti Almagrundetia,
Nicorettessä tuli kova kiire vaihtaa
asymmetriseen: Very Bright alkoi
saavuttaa silmissä, tutka kertoi sen
kulkevan 1-2 solmua kovempaa.
Jollet vielä usko asymmetriseen
spinaakkeriin, ajattele asiaa seuraavasti. Ota vanha Scandicap spinaakkerisi, joka on keskeltä aivan liian
leveä sopiakseen IMS-sääntöön
(IMS rankaisee kohtuuttomasti spinaakkerista, jonka leveys keskellä
on suurempi kuin alaliesman leveys).
Leikkaa toisesta reunasta pois 3-4
laitimmaista panelia ja voilà, sinulla
on asymmetrinen spinaakkeri, joka
täyttää IMS-säännön ehdot. Takaliesma on kuopallaan sisäänpäin ja
etuliesma pullistuu vastaavasti ulospäin, vähän niinkuin entisaikojen
blooperit (joka sellaiset vielä muistaa). Kiinnitä tämä purje puomin
nokkaan, vedä puomi taakse ja suuntaa kurssi myötäiseen - uskotko, että
uusi asymmetrisesi vetää paremmin
kuin perinteinen, kapea IMS-spinaakkerisi? IMS sallii asymmetrisen käytön sekaisin tavallisen spinaakkerin
kanssa, joten veneessä voi olla myös
tavallinen spinnu helppoa jiippailua
silmällä pitäen, esimerkiksi lyhyissä
ratakilpailuissa tai saaristossa pur14

jehdittaessa.
Ei kannata LYSissä
LYS-sääntö määrää yksiselitteisesti, että asymmetrinen spinaakkeri
tulee kiinnittää veneen keskilinjalle,
eikä sitä sitä saa edes spiirata ulos.
Samassa kilpailussa saa käyttää vain
joko tavallista tai asymmetristä spinaakkeria. Vaikka perhespinaakkerit
ovat kehittyneet huomattavasti myötätuuliystävällisemmiksi, ei niillä
kilpailutilanteessa pärjää täysmyötäisellä tavalliselle spinaakkerille. Kilpaveneiden genaakkereiden ansiosta
perhespinnustakin on kuitenkin tullut
paljon monipuolisempi purje.

Nicorette-projektissa WB on oppinut yhtä ja toista asymmetrisestä.

10-solmusta lähtien IMS ei rankaise
Luffea lainkaan VMG-lenssillä - se
olettaa, ettei asymmetrisestä ole hyötyä, kun optimi leikkauskulma tuulen
voimakkuuden mukana kasvaa. Kuten
tekstissä kerrotaan, tämä ei pidä paikkaansa - pisteet siis asymmetriselle.
20-solmun tuulessa 90-asteen slöörillä,
WB:n VPP tarjoaa apparenttikulmaksi
60°, eikä suostu nostamaan spinaakkeria - asymmetrisen vene voisi juuri ja
juuri kantaa. 120- asteella apparentti
on 75° - tiukkaa vieläkin spinaakkerille,
joten asymmetrinen voi klaaratakin 13
sek/mpk. Solmuina puhutaan nyt 0,4
kn erosta (17 sec/ mi), kun vene kulkee
reilut 9 kn.
GPH spinaakkerilla on 604, asymmetrisellä 599 - ero tuntuu aika suurelta.
Bottom Line: kannattaako asymmetrinen vai ei - ken kokeilee, saa tietää.

Nathanael Herreshoff - Bristolin
Noita
Bristol, huhtikuun 12 1903:
”Olkoon
nimesi
Reliance...”.
Parrakas mies antaa lähes huomaamattoman merkin, ja kaikkien
aikojen suurin America´s Cup puolustaja liukuu hiljaa veteen.
Parrakas mies on veneen suunnittelija ja rakentaja Nathanael Greene
Herreshoff, Bristolin Noita, ehkä
kaikkien aikojen edistyksellisin
veneensuunnittelija.
America´s Cup veneen piti olla
äärimmäinen esimerkki kansakunnan
teknisestä osaamisesta. Reliance oli
pituudeltaan 43,7 m, ja keulapuun
päästä puominpäähän 60,7 m. Sen
ainokainen masto kohosi 60 m
vedenpinnan yläpuolelle ja purjeita
se kantoi kokonaista 1500 neliömetriä. Miehistöä oli vaatimattomat 66
henkeä.
Vaatimaton kyltti ovessa,”Toimisto”, kenen toimisto?
Jokainen
Bristolissa
pystyi kertomaan, että
kyseessä oli Herreshoff
Manufacturing Company, jota johti J.B.
Herreshoff,
Nat´in
sokea veli John. John
oli inhimillinen kun Nat
oli liian kiireinen. Nat ei
ehtinyt keskustelemaan
henkilökuntansa kanssa,
vaan raapusti paperille
muutaman sanan ja viivan - varokoon se, joka
ei noudattanut määräyksiä. Nat ei myöskään
piitannut julkisuudesta.
Eräs reportteri New
Yorkista palkkasi nuoren paikallisen pojan
soutajakseen nähdäkseen
vilahduksen Reliancen
rakentamisesta, mutta
veistämön henkilökunta
karkotti heidät heitte-

lemällä punahehkuisia niittejä. ”Ei
minkään alan kunnolla johdetun
tehtaan tule sietää tiloissaan vakoilijoita eikä lorvailijoita”, hän kirjoitti,
”eikä myöskään lehtimiehiä”...
Nathanael työskenteli insinöörinä ennen perheyritykseen siirtymistä. Sisällissodan jälkeisenä nousukautena rakennettiin proomuja
ja pieniä höyryaluksia. Veljekset
rakensivat myös laivaston ensimmäisen torpedoveneen sekä teknisesti
erittäin edistyksellisiä kevyitä höyrykoneita. Tämän jälkeen seurasi
veneitä, kirjaimellisesti tuhansia
veneitä, joita ajautui jopa kaukaiseen
Suomeen. Viipurilaisella Wahlin perheellä oli vuosisadan lopussa litteä ja
leveä Minnehaha, joka Ramsayn kertoman mukaan joskus 1890-luvulla
”valtavan isonpurjeen työntämänä
meni myötäisellä keulan kautta
ympäri paiskaten miehistönsä kauas
Viipurinlahden aaltoihin”.
Herreshoff’in henkilökuvassa on
mahdotonta erottaa suunnittelijan ja
rakentajan rooleja. Hän loi veneiden
linjat ja suunnitteli niiden tekniset
ratkaisut, kuten valtavat keula- ja
peräylitykset. Reliance oli 43,7 m
pitkä, mutta sen mitattu vesilinja oli
vain 27,3 m. Kun vene kallistui niin
vesilinja piteni, ja vauhti kasvoi sen
myötä. Tyynessä vene oli suorassa ja
jarruttava märkäpinta pienimmillään.
Kansi oli tasainen ilmanvastuksen
pienentämiseksi, ja kaikki yhdeksän
vinssiä oli sijoitettu kannen alle,
jolloin niiden ja niitä käyttävän miehistön paino saatiin alemmaksi - ratkaisu, joka yleensä liitetään toiseen
America´s Cup-veneeseen Intrepidiin, 64 vuotta myöhemmin! Peräsin
oli ohuilla pronssilevyillä päällystetty teräskehikko, ontto sisältä. Tuulen
yltyessä peräsimeen päästettiin vettä,
jolloin siitä tuli kallistuksen mukana
keveämpi ohjata, kun veneestä tuli
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P URJETILAAJAN
L

oppukesä on sopivaa
aikaa uusien purjeiden
hankinnan kannalta. Alkavatko vanhat purjeet näyttää virttyneiltä, saumat
rispaantuvat ja vahvikkeet
repsottavat? Uusien purjeiden hankinta on pitkällinen
investointi, johon kannattaa
paneutua harkiten.

Tarjouspyyntö

luovikärkäs: ohjaustehostin purjeveneessä.
Todellinen keksintö oli kuitenkin
veneen rakenne. Valtavat perä- ja
keulaylitykset sekä 90 tonnin kölipaino aiheuttivat valtavia rasituksia.
Ratkaisu oli pitkittäisjäykkääjät,
joita kokeiltiin ensi kertaa toisessa
America´s Cup puolustajassa Constitutionissa vuonna 1901. Reliancessa
oli laaja teräskehikko: ajatus oli, että
korkeat, mutta ohuet ja kevyet kaaret
kestävät vanttien synnyttämiä poikittaisvoimia parhaiten. Keula ja perä
tuettiin koko veneen mittaisilla pitkittäisjäykkääjillä, jotka kiinnittyivät
sekä kaariin, että veneen pronssisiin
pohjalevyihin. Rakenteesta tuli laivaja lentokonerakennuksen perusta seuraavaksi 50 vuodeksi.
Parhaimpina päivinään Herreshoff Manufacturing Company työllisti yli 300 henkeä. Reliancen ohella
Herreshoff suunnitteli lukuisia muita
menestyksekkäitä America’s Cupin
puolustajia, kuten Vigilant, Defender,
Columbia, Resolute ja Enterprise.
Nämä veneet tekivät 30 vuoden
aikana yksi toisensa jälkeen tyhjiksi
teekuningas Sir Thomas Liptonin
haaveet America’s Cupin valloittamisesta. Pienemmissä veneissä
mainetta niitti mm. Gloriana ja
16

vähän myöhemmin Dilemma, jossa
oli jaettu lateraalipinta ja bulbi
eväkölin alapäässä. Vuosiluku
oli 1894! Vuoden 1913 tienoilla
Nat´in terveys kuitenkin heikkeni.
Hän vietti talvet kaukana Bristolista
ja liiketoiminta kärsi. Talvella 1915
J.B. teki Venäjän hallituksen kanssa
sopimuksen useista torpedoveneistä. Nat palasi Bermudalta ja peruutti
koko kaupan. Kerrotaan, että tämä
mursi J.B:n sydämen, hän meni
kotiin ja kuoli. Liiketoiminta alkoi
vääjäämättä hiipua, mutta vielä

J-luokan vene Enterprise lipumassa
oikeaan elementtiinsä Herreshoffin
veistämöltä. Enterprisen runko oli
manganeesipronssia veden alaiselta
ja alumiinia veden päälliseltä osaltaan. Kansi oli niin ikään alumiinia
ja 50 m korkea masto niitattu ohuista teräslevyistä. Lyijyköli painoi 90
tonnia, purjeet olivat Egyptin puuvillaa, ja isopurje painoi pitkälti
toista tonnia. Ei ihme, että miehistöksi tarvittiin 60 henkeä.

”Sisko tahtoisin jäädä, mutta Valtameri on kuuma, satamien valot mulle huutaa”... Rajamäen Sisko ja RORC:in toimiston ovi Cowesin High Streetillä.

Purjeiden tilaaminen alkaa tarjouspyyntökierroksella. Mikäli uusittavia purjeita ei ole paljon ja vene on
tavallista, tunnettua tyyppiä, pelkkä
puhelinsoitto ompelimoon riittää.
Usein on kuitenkin parempi panna
asiat paperille, tehdä useampia
kopiota ja faksata tai postittaa yksi
kappale eri neulomoihin. Hyvästä
tarjouspyynnöstä löytyy ainakin seuraavat tiedot:

ABZ

si kuuluu sellaisiin, varmista että
purjeentekijä saa tiedon kummasta
tyypistä on kysymys. Muista laittaa
puhelinnumero mukaan tarjouspyyntöön, usein purjeentekijä haluaa
jutella kanssasi jo ennen tarjouksen
kirjoittamista, ja se tarvitaan viimeistään siinä vaiheessa kun tarjouksesta
aletaan neuvotella vakavammin.
Kirjallisen tarjouspyynnön etuna
on myös se, että tavoitat varmasti
oikean henkilön. Suuremmissa
ompelimoissa on spesialistinsa eri
yksityyppiluokille,
puuveneille,
perhepurjehtijoille ja jopa spinaakkereille. Kirjallinen pyyntö ohjautuu

automaattisesti parhaalle asiantuntijalle, kun puhelimessa saat tavallisesti hinnan siltä, joka ensin ehtii
vastaamaan.
Jos et osaa itse arvioida, tarvitseeko purjeesi uusimista, voit
toimittaa purjeet syyshuoltoon ja
pyytää samassa yhteydessä arvioimaan uusimistarvetta. Hyvä tapa on
pyytää purjemaakari mukaan pienellä koepurjehdukselle varsinkin
silloin, kun on kyse kilpapurjeista.
Niiden kohdalla uusimisen motiivi
on usein pikemminkin venymisestä
(tai kutistumisesta) johtuvat muotovirheet kuin ikääntyminen tai
loppuunkuluminen. Tällaiset virheet
paljastuvat parhaiten koepurjehduksella, mutta myös alhaaltapäin otettu
valokuva kertoo paljon.

◊ Nimi, osoite ja puhelin numero,
mieluiten sekä päiväsaikaan että
illalla
◊ Veneen tyyppi, rakennusvuosi ja
purjenumero
◊ Takilan mitat, jos ovat tiedossa
(varsinkin jos erikoisempi vene
tai one-off)
◊ Mihin käyttöön purjeet tulevat:
lomapurjehdus, pidemmät avomerimatkat tai kilpailu.
◊ Toivomus toimitusajaksi
◊ Mahdollinen valokuva veneestä ja
vanhoista purjeista.
Mikäli sinulla on A4-kokoinen
purjepiirustus tai esite veneestäsi, voit liittää kopion mukaan
tarjouspyyntöön. Esitteen mitat ovat
yleensä riittävän tarkat alustavan
tarjouksen tekemiseen. Joitakin
veneitä valmistetaan sekä osa- että
mastonhuipputakilalla - jos venee17

Tarjouksesta tilaukseen
Tarjous kannattaa pyytää kirjallisena. Puhelimessa on helppo luvata
ummet ja lammet ja puhua asiakas
pyörryksiin. Kun on mustaa valkoisella, eri ompelimoiden tarjouksia on
helpompi vertailla keskenään kaikessa rauhassa. Kirjallinen tuote antaa
yleensä hyvän kuvan neulomon
teknisestä osaamisesta, mutta älä häikäisty hienoista painetuista esitteistä,
vaan kiinnitä huomio siihen, mitä
purjeentekijä ajattelee nimen omaan
sinun veneesi purjeista. Äläkä tuijota pelkkää hankintahintaa: purje on
pitkäikainen sijoitus, vuosien mittaan parin kymmenen prosentinkin
hinta-ero tulee takaisin pienempinä

huoltokustannuksina ja lisääntyneinä käyttövuosina. Tavallinen
matkapurjehtija uusii purjeitaan n.
10 vuoden välein. Laadukkaasti tehdyt purjeet kestävät helposti puolta
pidempään kuin halvimmat, ja ne
vetävät uudesta lähtien paremmin.
Tarjouksessa kannattaa kiinnittää
huomio ainakin seuraaviin asioihin:
Purjeen leikkaus
Perinteinen vaakaleikkaus on
huokein ja riittää usein pienempien
veneiden Dacron-purjeisiin. Mitä
suurempi vene ja mitä kauemmas
purjehditaan, sitä tärkeämmäksi leikkaus ja materiaalit tulevat. Radiaalinen, kulmista viuhkamaisena leviävä
leikkaus jakaa rasitukset tasaisesti

purjeeseen. Saumat ovat rasitusten
suuntaiset ja ompeleisiin kohdistuu
paljon pienempi kuorma kuin vaakaleikkauksessa. Radiaalileikattu purje
säilyttää myös muotonsa paremmin,
kun purje vanhenee.
Tarjottu kangas
Kankaita on markkinoilla satoja
- tässä asiakas on purjemaakarin
armoilla, koska maallikolla ei ole
mahdollisuutta panna eri kankaita
paremmuusjärjestykseen.
Painavampi kangas on merkitsee
yleensä pienempää venymää ja
pidempää ikää, mutta aina tämäkään ei pidä paikkaansa. Kankaan
viimeistely ja varsinkin kudonnan
tiheys vaikuttavat ratkaisevasti sen
ominaisuuksiin. Kovaksi hartsatut
kankaat sopivat paremmin kilpapurjehtijalle, kun perhepurjehtija
puolestaan arvostaa pehmeyttä helpon käsiteltävyyden ja viikkaamisen vuoksi. Purjemaakarit puhuvat
tavallisesti tavallisesti unsseista, kun
kertovat kankaan painon: yksi unssi
(oz) vastaa 43 grammaa neliömetrille (gr/m2). Vaikka et tietenkään voi
tuntea eri purjekankaiden ominaisuuksia, pane purjemaakarisi tiukoille. Kysele, millaisia ominaisuuksia
tarjotulla kankaalla on, miksi se on
sopivaa sinun purjeeseesi ja miksi
toinen maakari vannoo erimerkkisen
ja painoisen kankaan nimeen. Rivien
välistä paljastuu useimmiten purjeentekijän omakin asiantuntemus (tai
sen puute). Kaikkien kangasvalmistajien repertoaarista löytyy monen
tasoisia kankaita, pelkkä Bainbridge,
Contender tai Nordac ei vielä takaa
parasta laatua.
Detaljit ja viimeistely
Tärkeimmät ovat vahvistukset:
ovatko ne riittävän suuret, onko kerroksia tarpeeksi renkaan alla, jotta se
pysyy kiinni, onko ratsastajat, lattataskujen päät, liesmat vahvistettu
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erikseen. Halvin tapa viimeistellä
purjeen liesmat on taittaa itse purjeen kangas kerran tai kaksi. Tällöin
saumojen tikkaukset jäävät esille ja
alttiiksi hankaukselle ja kulumiselle. Valtaosa purjeiden repeämisestä
aiheutuu juuri sauman kulumisesta
takaliesman alueelta - paljon parempi
ratkaisu on suojata liesma erillisellä
kanttinauhalla, jolloin saumojen päät
jäävät suojaan.
Hinta
Mitä siihen sisältyy: reivit, ratsastajat, numerointi, latat, purjepussi,
muotoviivat, virtauslangat, ikkunat,
vai pitääkö näistä maksaa erikseen.
Jotkut purjeentekijät hinnoittelevat
ärsyttävästi esim. reivit ja ratsastajat
erikseen, vaikka ne selvästi kuuluvat
isopurjeen varustukseen. Asiakas saa
suorittaa ynnälaskua ennen kuin saa
selville todellisen hinnan. Varmista
myös, että tarjottu hinta sisältää alv:
n.
Maksuehdot ja toimitusaika
Yleensä kaikki ompelimot haluavat jonkinlaisen ennakkomaksun.
Lukuunottamatta olympialuokkien
yksityyppiveneitä, purjeet tehdään
räätälintyönä. Jokainen yksilö on
erilainen, ja ennakkomaksulla purjeentekijä haluaa varmistaa, ettei
hänelle jää käsiin purjetta joka
ei sovi muihin veneisiin. Lisäksi
aikaväli tilauksesta toimitukseen
on tavallisesti kuukausia, eikä purjemaakari halua sitoa rahojaan koko
ajaksi. Ennakkomaksu vaihtelee
yleensä 30:stä 50%:iin. Toimitusaika
voi vaikuttaa myös hintaan. Usein
ompelimo tarjoaa paremman kausialennuksen, jos purjeen saa toimittaa syksyn puolella kuin jos toimitus
siirtyy kevääseen. Eli jos sinulla on
rahat jo lompakossa, kun lähdet
purjetta tilaamaan, kannattaa kysyä
mikä hinta on, jos lunastat purjeen
heti kun se on valmis.

Kun olet tutustunut huolellisesti
tarjouksiin ja valinnut mieleisesi
kandidaatit, soita purjeentekijällesi
keskustellaksi mahdollisista vaihtoehdoista. Katso tarjouksestasi, kuka
sen on allekirjoittanut ja pyri puhumaan hänen kanssaan. Mikäli ko.
henkilö ei ole paikalla tai on varattu,
jätä soittopyyntö, tai jos kyse on
pienistä yksityiskohdista osaa joku
muukin tavallisesti auttaa.
Käynti ompelimossa kannattaa aina
Varsinkin kun on kyse useampien
purjeiden uusimisesta, kannattaa
vierailla purjeompelimossa henkilökohtaisesti mikäli mahdollista.
Silmästä silmään asioista on aina
parempi sopia kuin puhelimessa,

vierailun yhteydessä ompelimon
resurssit tulevat paremmin ilmi
kuin pelkkien esitteiden perusteella
ja samalla pääsee näkemään miten
purjeita ompelimossa tehdään.
Purjeiden tilaaminen käynnistää
tavallisesti kauan kestävän asiakassuhteen. Ompelimossa tulee joka
tapauksessa asioitua pikkukorjausten, huoltojen ja trimmivinkkien
merkeissä parikin kertaa vuodessa kommunikointi tutun naaman kanssa
on aina helpompaa kuin puhelimessa
kuullun äänen tai paperille raapustetun nimikirjoituksen. Tästä johtuu,
että ompelimon sijainnillakin on
merkitystä. Kun purjeneulomo on
vieressä, pienet justeeraukset (joita
kaikesta huolimatta usein joudutaan
tekemään), mittojen tarkistaminen,
rikin trimmaus jne. järjestyvät huo19

mattavasti helpommin.
Sovi kuitenkin visiitistäsi etukäteen puhelimitse. Näin varmistat,
että oikeat henkilöt ovat paikalla
ja että heillä on aikaa juuri sinulle.
Suuri osa purjeentekijän päivistä
kuluu ”tietokoneen sisällä” purjeiden
suunnittelun parissa - yllätysvierailija, joka keskeyttää suunnittelutyön
ei ole koskaan yhtä toivottu kuin asiakas, joka on mahdollisesti tulossa
tekemään uuden purjeen hankintaa.
Kun olet käynyt läpi kaikki nämä
”SMILE, Oliver. Mähän sanoin,
että tää on mun kivi...”

kohdat, pitäisi oikean ompelimon
valinta olla päivänselvää ;-).
Millainen purjehtija,
sellaiset purjeet
Uusien purjeiden hankkiminen
ei ole yksinkertaista. Kangasmateriaalien ja leikkausten viidakkoon eksyy helposti ellei ole
alan ammattilainen. Purjeen
tilaajan ja sen tekijän tulee tuntea toistensa tarpeet ja kyvyt,
jotta käyttökelpoinen ja kukkarolle sopiva ratkaisu löytyy.
Purjeet ja purjehtijat voidaan
jakaa karkeasti ottaen neljään
ryhmään:
1. Retkipurjehdus. Purjehdit
lähinnä Suomenlahden tai
Pohjanlahden piirissä, tai
sisäjärvillä. Veneesi on pieni
tai keskisuuri (alle 35 jalkaa).
Perinteisellä tavalla vaakaleikatut Dacron-purjeet sopivat
tähän käyttöön: WB-Sailsin
Series/2000.
2. Avomeripurjehdus. Harrastat pitkänmatkan purjehdusta
Itämeren piirissä tai sen ulkopuolellakin. Veneesi on keskisuuri
tai suuri (yli 35 jalkaa), tai poikkeuksellisen raskas ja jäykkä.
Korkea laatu ja viimeistely ovat
jo turvallisuustekijä. Maksat
hiukan enemmän radiaalileikatuista purjeista, jotka ovat joko
Dacronista tai Dyneema/ Polyester laminaatista ja kestävät
kovaakin kohtelua repeämättä:
HighTech Cruising.

Purjeeseen liittyy paljon yksityiskohtia, jotka voi tehdä joko paremmin tai
huonommin. Kun vertailet eri tarjouksia pyri varmistumaan, että vertaat
vastaavanlaisia tuotteita toisiinsa. Keskustele purjeompelijasi kanssa, ja jos
mahdollista, piipahda ompelimossa vierailulla.
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3. Racing. Purjehdit usein
kilpaa Itämeren piirissä ja
avomerellä. Osallistut LYS- tai
IMS-kilpailuihin säännöllisesti
ja haluat huippuluokan suorituskykyä: Racing ja HighTech
Racing
4.

Yksityyppiveneet.

WB:

llä on valmiit mallit kaikkiin
tavallisimpiin luokkiin: OneDesign. Puuveneisiin on oma
Woodstock-linjansa.
Sanastoa:
Dacron Kudottu Polyester-kangas,
joka on edelleen varsinkin matkapurjehtijan purjeiden perusmateriaali.
Sopii niin vaaka- kuin radiaalileikkaukseenkin.
Mylar Ohut läpinäkyvä filmikalvo, joka on vahvistettu polyesteriverkolla, ja joskus toiselta tai
molemmilta puoliltaan ohuella
Polyester-kankaalla (jota kutsutaan taffetaksi). Mylar-purjeissa
käytetään radiaalisia leikkauksia.
Läpikuultavana
filmi-versiona
Mylar soveltuu kevyempiin ykkösgenuoihin, taffetalla suojattuna
myös raskaampiin keulapurjeisiin ja
pienempien veneiden isopurjeisiin.
Kevlar Kevlar-kankaassa Polyester
on korvattu vahvemmalla aramidikuidulla. Kevlar soveltuu kilpapurjeisiin, joissa keveys ja venymättömyys ovat tärkeimmät ominaisuudet.
Se on kallista eikä kestä yhtä pitkään
kuin Polyester tai Dyneema.
Dyneema Tunnetaan USAssa
nimellä Spectra. Dyneema venyy ja
painaa vähän enemmän kuin Kevlar,
mutta kestää pidempään. Se soveltuu
Cruising purjeiden materiaaliksi suurempiin veneisiin, joissa Polyester
venyy liikaa. Vielä kalliimpaa kuin
Kevlar.
Nylon on edelleen suosituin ja paras
spinaakkerikangas. Eri painoisena
(0.5, 0.75, 1.0, 1.5 ja 2.2 oz) sitä
käytetään pienemmistä jollista suuriin maksiveneisiin spinaakkereiden
materiaalina. Muutama vuosi sitten
hyvin kevyttä Polyesteriä koitettiin
Nylonin syrjäyttäjäksi, mutta se ei
lyönyt itseään läpi. Spinaakkerista
tulee rauhallisempi pitkäikäisempi

Uudet purjeet on vähän niinkuin Joulu...
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R EISKAN M INI -TRANSAT

... mutta sponsoreita vielä
tarvitaan. Rakennusvauhti
vähän hiipui syksyllä kun
selvisi, ettei vene purjehtisi
kaudella -96. Tammikuussa
käynnistyi hurja loppukiri,
jotta Mini-vene ehtisi messuille esille.

ETENEE ...

Sääntöjen mukaan Mini -Transat
vene on 6,5 m pitkä, 3 m leveä
ja kölin pohjasta maston maston
huippuun 14 m korkea. Lisäksi on
määritelty joitakin vakavuuteen ja
turvallisuuteen vaikuttavia asioita,
siinä kaikki.
Muotin valmistamisessa käytettiin CADCAM
teknologiaa:
suunnittelija
Kamu
Stråhlman piirsi linjat
käyttäen
MultiSurfohjelmaa, jonka tiedoston muotin
valmistajan työasema nielaisi vaikeuksitta. Teollisuusrobotti, joka
pystyy kerralla käsittelemään 3 x
5 x 10 m kappaleita, jyrsi veneen
linjat styroksiin,ensin karkeasti ja
sitten hienosti. Syntynyt pinta oli
sileä, tarkalleen oikean muotoinen
ja vaati vain pinnoituksen toimiakseen muottina. Runko ja kansi

syntyivät 40 tunnissa ja styrox on
halpaa. Veneen kaaret ja laipiot
leikattiin purjeneulomon laserleikkurilla Divinycell-levystä, jolloin
muodot saatiin millimetrin tarkasti
oikeiksi ja hukkapalojen määrä voitiin minimoida. Loppu onkin sitten
laminoimista ja viimestelyä, josta
Reiska ystävineen (todelliset ovat
erottuneet joukosta) on selviytynyt
kiitettävästi.
Toisen hurjapään, Timpe Tavion
Mini-Transat projekti on sekin loppusuoralla, joten ensi kesänä näitä
veneitä purjehtii Suomenlahdella
ilmeisesti 2 kpl. Lisää tietoa:

Teoriafriikeille:

S AIL P OWER C ALC
on WB:n nettisivuilta löytyvä
pikku ohjelma. Sillä voit laskea, millaiset voimat venettäsi liikuttelee eri
tuulen voimakkuuksilla ja -kulmilla.
Syötät oman veneesi purjemitat,
annat tuulen voimakkuuden ja apparenttikulman, ja ohjelma laskee mm.
eteenpäin vievän ajovoiman (sail
drive) , kallistavan voiman (sail
heel) ja kallistusmomentin (heeling
moment). Voimat ovat yllättävän pienet, mutta kasvavat nopeasti tuulen
voimakkuuden mukana. Jos tiedät
veneesi oikaisevan momentin, ohjelma arvioi vielä kallistuskulman. Voit
valita joko täyden voiman (Keep full
power) tai antaa ohjelman latistaa
purjeita automaattisesti tuulen voimakkuuden kasvaessa. Huomaat,
miten tärkeää purjeiden latistaminen
on kovassa tuulessa.
Info & Theory-painikkeen takaa
löytyy pieni selostus ohjelman
periaatteista. SailPowerCalc antaa
esimakua siitä, mitä on tulossa: seuraava askel on täydellinen on-line
VPP-ohjelma esim. Java-kielisenä.
SailPowerCalcin käyttö edellyttää
Netscapeä (ei toimi Microsoft Explorerissa).
URL: http://www. marnet.fi/wbsails/news/ SailPowerCalc.htm.

PURJEHDI ITIKSEEN! *)

Sen mitä maissa tarvitset
aktiiviseen liikuntaan löydät
Itäkeskuksen
Sportiasta.
Ilman kompassia. Parhaat
merkit, ystävälliset hinnat,
reilu meininki ja asiantunteva palvelu. Tule tsekkaamaan ja puhumaan
vaikka kilpapurjehduksesta.

www.studiostore.
warnerbros.com

*) Olemme paikalla ellemme sitten merellä.
Tuija ja Jukka Partinen
S/
Y Entertainment FIN 2040
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chili
uudistaa

WB:n ulkoasua.

Mathias Tallberg onnistui siinä
, mitä moni on turhaan yrittänyt:
hän puhui WB:n tunnetusti vanhoillisen kaartin ympäri ja sai firman
uudistamaan logoaan. Myyttisen
maineen saanut logo*), jonka suun-

nitteli tekstiilitaiteilija Solveig
Thun-Wilén,on saanut seurakseen
purjeen ja pyöreänä pullistuvan
spinnun. Tämä helpottaa tekstin
liittämistä särmikkääseen logoon WB:n Art Directorin pitkällinen painajaisten aihe. Samalla mystiselle
WB-kirjainyhdistelmälle on haluttu
antaa kansainvälisesti helpommin
ymmärrettävä sisältö (kuin Brummer-Biaudet-Wilén-Wilén), kuten
*) ks. WB-News 1/91 s. 26: Mitä on WeBalaisuus?

WesiBerät, don’t Worry Be happy, WunderBar, WonderBra, tai
miksei itsestään selvä Winning
Boatspeedkin. Kirjasintyyppikin
on uusittu moderniksi ja dynaamiseksi, mutta samalla riittävän
vaikealukuiseksi, ettei WB:n
kilpailijat enää kykene varastamaan liikesalaisuuksia firman
ilmoittelusta.

chili advertising, Laivanvarustajankatu 5, 00140 Helsinki. 09-652
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C ONTENDER

UUSII

LAMINAATTEJAAN
Contender korvaa pitkään
palvelleet MWM- ja Trifabkankaansa Astro-laminaateilla.
Astro-laminaatit
jakaantuvat
kahteen ryhmään: ACL-linja (kuva
vasemmalla) on tarkoitettu enemmän cruising-käyttöön, ja APP-linja
racing-purjeisiin.
ACL cruisaajille
ACL-linja perustuu vanhoille
Trifab-kankaille, joihin on lisätty
venymisarvoja selvästi parantava
verkko. Mylar-filmi on kerrosraken-

teen sisällä suojattuna molemmin
puolin kevyellä taffeta-kankaalla.
Verkkorakenteen ansiosta ACL:n
venymäarvot ovat selvästi paremmat kuin perinteisten Trifab- tai
NorLam-laminaattien. ACL soveltuu hyvin suuriinkiin rullagenuoihin
sellaisenaan, tai yhdessä Dyneeman
kanssa. Astro Cruising-laminaatit
ovat homesuojattuja, mutta se ei
merkitse etteivät ne homehtuisi, jos
purje jätetään rullattuna viikoiksi
sateeseen seisomaan. Rullagenuan
päälle vedettävä sukka suojaa paitsi
hometta, myös ilman saasteista tulevaa likaa vastaan. Suomen olosuhteissa sukka ajaa myös UV-suojan
tehtävän.
APP kilpakäyttöön
APP-linja on suunnattu racingkäyttöön. APP’t ovat joko puhtaasti
filmipohjaisia tai toiselta puoleltaan
taffetalla suojattuja. Polyesterverkko on vahvistettu ristikkäisillä
kuiduilla, jotka tuovat lujuutta
diagonaalisuunnassa.
APP-kankaat sopivat sellaisiin
yksityyppiveneisiin, joissa Kevlarin
tai Dyneeman käyttö on kielletty
(esim. Melges 24). Niistä voidaan
leikata myös edullisia genuoita pienempiin (alle 35 jalan) veneisiin.
Takaliikin alueella, joka hankaa
mastoon ja vantteihin, käytetään
taffeta-pohjaista laminaattia ja etuosassa kevyempää filmipohjaista
kangasta. APP voidaan erinomaisesti yhdistää Kevlariin tai Dyneemaan, jolloin saadaan huippuluokan
Hitech Racing-purje.
12 mitalia 15:sta

Nokka
Nokka tuhisten
tuhisten
Lauttasaareen!
Lauttasaareen!
Harkenin rullalaitteet säätelevät
purjeiden tehoa 50-jalkaisessa s/y
Capricessa. Pyydä tarjous laitteesta
ja asennuksesta meiltä!
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Contenderin
Dacron-kankaat
menestyivät erinomaisesti Savannah’n Olympialaisissa: 15 mahdollisesta mitalista 12 voitettiin Contenderin Polykote Dacron-purjeilla.

P ERA

IS BACK

...Merivuokon maalliset jäännökset
lasketaan UKK-hallin ( silloin
MK-halli) portaille. Alus makaa
puhkiruostuneena kyljellään kansan ihmeteltävänä. Pertti Duncker
huutokauppaa kyyneleet silmissään
veneensä kannella seisten yhä käyttökunnossa olevat WB-purjeensa ja
aloittaa uuden elämän niistä saamillaan rahoilla...(WB-News 1/-90).
Tutkimusmatkailija
Pertti
Duncker sai odysseiansa päätökseen
viime kesänä. Kuuden vuoden taival
maailman merillä päättyi turvallisesti Sinbadin satama-altaaseen
lukuisten tuttujen ja tuntemattomien
osallistuessa ”tervetuliaiskahveille”.
Puheita pidettiin, selille taputeltiin ja
juomat virtasivat.
Niille jotka seurasivat Dunckerin
värikästä matkakertomusta lehdistä,
kirjoista ja teeveestä viimeiset kuusi
vuotta ovat ollet antoisia: eksoottiset paikat ovat tulleet tutuiksi moneltakin kantilta.
Merivuokon tavaran toimittajille
matkakertomus on ollut sangen raskasta luettavaa. Melkein kaikki kama

on pettänyt, mikä aiemmin mikä myöhemmin.
Kone, laturi, pumput
ym. varusteet ovat saaneet osakseen Pertin
suorasukaista ryöpytystä. Samalla kipparista on kehittynyt
varsinainen virtuoosi
kaikenlaisen kaman
toimintakuntoon saattamisessa.
Mutta purjeentekijää Dunckerista ei
tullut matkan aikana
(usean kilpailevan purjeompelimon harmiksi). Toimittamamme purjesetti kesti
koko reissun kotiin asti. Rullagenuan
UV-suoja kului puhki kolmessa
vuodessa ja sen jäännökset Pertti
omakätisesti irroitti purjeesta. Muiden purjeiden huolto rajoittui teipin
vetämiseen. Merivuokon purjeet,
iso ja rolleri, leikattiin kokonaan
Contenderin Radialwide Dacron-kankaista. Radiaalileikkaus, paras mahdollinen kangas, oikein suunnitellut
ja mitoitetut detaljit sekä saumojen
suojaaminen Seamcote-muovilla
tekevät purjeista maailmankiertäjiä.

ILC: T

Merivuokon purjeet lyövät luun
kurkkuun niille ”purjeammattilaisille”, jotka vielä sanovat, että Dacronista ei kannata leikata radiaalipurjeita.
Weban tekemät purjeet saivat
viimeisen voitelunsa Suomessa,
kun lukuisat fanit halusivat itselleen
palan purjetta, joka on kiertänyt
maailman. Venenäyttelyn jälkeen
iso ja Rolleri® tuhkataan ja ne
muuttuvat jälleen maaksi. Elämän
kiertokulku jatkuu: uuden WB-ison
synnytys jo alkanut Lauttasaaren

TULEVAT

Olof Rytövaara ja Matti ”Brilliant” Härkönen ovat
hommanneet Hollannista Judel-Vrojlikin suunnittelemat MeanMarine32-veneet (ks. WB-News 1/96 s. 27).
Veneet osallistuivat viime kesänä Commodore’s Cupiin
hyvällä menestyksellä. Pienillä muutoksilla veneistä
saadaan kilpailukykyiset ILC-30:t. Olofin vene on
Messuilla kaiken kansan ihailtavana. Aina huono puoli
veneissä on, että niissä on jo valmiiksi 3BL-purjeet.

Purjeita neekerin selkänahasta?
Saimme Joulun alla mielenkiintoista sähköpostia
purjehdustutulta Etelä Afrikasta:
”... I heard some interesting information at the yacht
club yesterday. I understand North Sails South Africa
are doing all the production work for North Finland.
Have you heard this?”
Jos olet jostain kumman syystä aikonut hankkia Npurjeita, paras varmistaa ensin, mistä ne tulevat.
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49erille lentävä lähtö
Uusi olympiavene pääsee heti
hyvään alkuun Suomessa: kuusi
venettä on tulossa toukokuuksi ja
luultavasti lisää kesällä. Laserässämme Tomppe Johansson jatkaa
Urheilijanpalkan turvin Laserilla,
mutta on tilannut varmuuden
vuoksi myös 49erin yhdessä Jyrki
Järven kanssa. Veneitä tuo Maahan
Marnela/Pete Karto.

Melges 24

TEHDÄÄN TEM PUT TAHKOLLA

L

Fazer Blue Magic Barcelonan EM-kisoissa, joissa se sijottui pronssille.
Thelenin veljesten lisäksi veneessä purjehtivat Jari Bremer ja Kim Konttinen,
joka kuvassa näyttää oikeaa roikkumatyyliä mantookivaijereissa.

Profurl
- rullalaitteiden eliittiä

ouhiliitto
kutsuu
muut
luokkaliitot
ja kaikki purjehtijat Ski
Yachting tapahtumaan
Tahkovuoren hiihtokeskukseen. Ski Yachting
kilpailu käydään Cannes
ski yachting-säännöillä,
luvassa on myös paljon
muuta ohjelmaa ja seurustelua hyvässä jengissä. Tahkolla on kaikkea paitsi tylsää!
Purjehdusosuuden järjestävät
luokkaliitot itse. Louhet ovat
valinneet omaksi kesäosuudekseen Hangon Regatan.
Hotelli Tahkovuoren edullinen majoituspaketti: 650 mk/hlö
kahden hengen huoneissa, sisältäen aamiaiset tervetuloillan
ruokailun sekä kilpailupäivän
lounaan rinteessä. Skimbabussi
H:ki-Tahko-H:ki 200 mk/hlö.
Varaukset
Hotelli Tahkovuoren myyntipalvelu puh. 017 585 000.
Savonlinjat (Skimbabussi)
puh. 015 415 5505.
Lisätietoja Ski Yachting tapahtumasta Timppe Tavio 040 580
1630.

WB-Sails - asiantunteva PROFURL-myyjäsi. Myös asennukset.
Maahantuonti: Oy VESTEK Ab
Martinkuja 4, 02270 Espoo. 09 - 8870 120
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un yleisurheilu kiinnos
taa yhä harvempia suomalaisia ja mitalit Olympialaisissa ovat kiven alla, purjehdus on noussut merkittäväksi
lajiksi Olympiakomitean epävirallisella ”ranking”-listalla.
Purjehduksen arvonnousu on huippupurjehtijoittemme
viime vuosien saavutusten ansiota. Petri-Leskisen ja Mika
Aarnikan mitali on ollut jo kahdesti hiuskarvan varassa,
ja Tomppe Johansson, Jali Mäkilä kuin Chita Smedbergin
ovat hankkineet erinomaisia sijoituksia EM- ja MM-tasolla. Purjehtijaliiton kompastuskivi, tiedotus, tuntuu myös
olevan uusilla urilla, kun tammikuun lopussa purjehdus
esiintyi kokosivulla molemmissa kotimaisissa päivälehdissämme. Way to go! Hatun nosto niille, jotka olivat
tiedotustilaisuuden järjestäneet.
Mika Aarnikka, joka sai hyvän työpaikan Teleltä, siirtyy kokopäiväiseksi isäksi. Petri Leskinen jatkaa Christian
Heinilän kanssa, alkuun vähän kevyempään tahtiin,
mutta mitali Sydneyssä on kristallin kirkas tavoite. Harjoitusnarkomaanit Olli Posti ja Markus Hongisto ovat jo
aloittaneet kautensa Australiassa ja Uudessa Seelannissa.
Pojilla on MastCam-järjestelmä mukanaan, joten saamme
tuoreeltaan tietoa purjeista keskellä talveakin.
E-jollissa on jälkikasvua näkyvissä runsaasti, Sari
Multala, Tytti Petäjä ja Anna-Liisa Kaitila satsaavat
tosissaan. Contenderilta on tullut uusi E-jollaan sopiva kangas, jota Sharon Ferris testaa talvella Uudessa Seelannissa.
Roope Suomalainen panee varmasti kampoihin Laserissa
Tomppe Johanssonille, jolla on edessään päätös, kumpaan
luokkaan panostaa. Turun Petite Mistral Minna Aalto päätti

Ajatus Jalin istuttamisesta Solingin kuskin pukille oli
Märtin. Yhteistyö on pelannut alusta lähtien: Erkki
Heinonen on siirtynyt keskelle (MastCam kuvassamme
keskellä roikkuu kyllä Toimitusjohtaja itse), ja Sami
Tamminen jatkaa keulassa. Armeija asettaa edelleen
veneen miesten käyttöön, mutta muuten projektiin
tarvitaan rahaa: Jalin kuuluisalla Volvolla ei Solingia
vedellä, ja kolmen miehen liikkuminen maailmalla
tulee paljon kalliimmaksi kuin yhden. Purjekehitys on
hyvässä vauhdissa, kevään ensimmäisissä regatoissa
vetää jo WeBarit.

Olympiakultaa tyrkyllä: Chita etsii
sopivaa paria 470:een (70 kg, 180
cm) . Anna Tallbergilla (kuvassa)
ensi kesä kuluu vaipan vaihto puuhissa, jollei Tusse sitten opi tätä
vaativaa toimintoa. Jocke on luvannut valmentaa.

Fredrik Lööf
Ruotsi

Jali Mäkilä

Petri Leskinen
Mika Aarnikka
Chita Smedberg

Paul McKenzie
Australia

Sharon Ferris
Uusi Seelanti

Seuraava sivu: WB-purjeita Savannah’n Olympialaisissa
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