Gotlannin
pohjoiset kolkat
Minna Ryynänen,
kuvat Minna Ryynänen ja
Martin Hildebrand
Fårösund – Salmi ja
vilkas satamakaupunki
Fårösundin satamaan johtaa lännestä hyvin kapea, erinomaisesti viitoitettu väylä. Styyrpuurin puolella on
mahtavia kalkkikivilouhoksia, ja pian alkaa näkyä asutusta. Paapuurin
puolella on Fårön saari. Viitat kannattaa ottaa vakavasti; kryssiessä hieman lateraalimerkkien pohjoispuolelle köli jo kolahti johonkin. Kippiköli on verraton juuri tälläisessä tilanteessa. Salmestä pääsee purjehtimaan kokonaan läpi Gotlannin itäpuolelle, joka on kätevää jos mielii
esimerkiksi Baltiaanpäin.
Fårösundissa on kaksi vierasvenesatamaa, Fårösunds Båtklubb och gästhamn ja Fårösunds Marina, joista
jälkimmäinen on ehdottamisti parempi sijaintinsa ja palveluiden puolesta. Satama-altaassa on nerokas
ankkurointisysteemi, joka kannattaa miehistön selvittää opastauluista
ennen veneen kiinnittämistä. Vihreällä kyltillä merkittyihin paikkoihin
saa kiinnittyä; yhteensä paikkoja on
parisenkymmentä. Trimaraani saa
lepäillä yksirunkoisen veneen maksulla. Eräs saksalainen purjehtija oli
ihastunut satamaan niin, että oli veneensä kanssa talvehtinut Fårösundissa vaimon jäädessä kotiin kaipaamaan merten taa.
Fårösundin keskus on pieni paikkakunta Gotlannin pohjoisossa. Se on
tärkeä kauttakulkupaikka; sitä kautta pääsee niin Fårohon lautalla kuin
28

Digerhuvud - tarinoita kalkkikivimuodostelmista luonnonsuojelualueella

Fårösunds Marina

Gotska Sandööseen laivalla muutaman kerran viikossa. Fårösundista
on myös erinomaiset bussiyhteydet
muualle saareen, esim. 60 km päähän Visbyyseen pääsee parissa tunnissa. Kätevää on myös vuokrata
polkupyörät ja tutustua näin maisemiin. Itse kiersimme mm. Fårötä
pyörällä, jolloin yhdessäkin päivässä
ehtii näkemään saaresta monenlaista
maisemaa. Vielä jäi muutama kolkka näkemättä.
Fårösundissa on erinomaiset palvelut veneilijälle. Fårösund Marina on
itseasiassa telakka, joten tarvittaessa olisi varmasti saanut minkäläistä palvelua tahansa. Sataman isäntä toimittaa kätevästi mm. tullimiehen roolia, koko Gotlannissakun on
vain yksi virassa oleva tullimies. Mi-

Fårö –rakkautta ensi
silmäyksellä
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tään kuponkeja ei tullitoimituksesta jää, mutta eipä niitä Viron puolella kovasti kyseltykään. Lähellä satamaa on siis kaikki tarvittava: ICAkauppa, jääteläkioski, muutama ravintola, polkypyörävuokraamo, bussiasema, lauttasatama ja järjestivätpä
paikalliset jopa viihdyttävän jazzfestivaalin.
Kulttuuriköyhäksi paikaksi ei pientä Fårösundia voi todellakaan sanoa;
onhan Fårösund koko Gotlannin
elokuvakeskittymä. Yhteensä saarella on kuvattu yli sata pitkää elokuvaa. Elokuva-alaan panostetaan rajusti nyt ja tulevaisuudessa erilaisin
kehittämisprojektein, ja onkin hyvin oletettavaa että ala kasvaa lähivuosina vielä huimasti.

" Vakavasti ottaen, olen löytänyt
maisemani, todellisen kotini. Tätä
voi kutsua rakkaudeksi ensi silmäyksellä ". Ensikohtaaminen mullisti elämän, ja Fåröstä tuli elokuvaohjaaja
Ingmar Bergmanin koti. Hän on kuvannut saarella kuusi elokuvaa, televisio-ohjelmia, sekä kaksi dokumenttiä saaresta ja sen asukkaista. Vuoteen 2003 asti Bergman asui saarella
niin usein kun pystyi, kunnes luopui
kokonaan Tukholman asunnostaan
ja on siitä lähtien asunut saarella pysyvästi. Seitsemänkymmentäluvulla
hän melkein toteutti suunnitelmansa rakentaa oman elokuvatuotantolaitoksen saarelle, mutta nämä suunnitelmat kariutuvat hänen jouduttua

joksikin aikaa maanpakoon veroviranomaisia. Hän toki rakensi oman
toimivan studion saarelle, jossa elokuvia toteutettiin.
Fårö on pieni saari Gotlannin pohjoispuolella, jonka Fårönsalmi erottaa Gotlannista. Pinta-alaa saarella on113 km², ja reippaasti polkien saaren kiertää suurinpiirtein päivässä pyöräillen. Saaren maisema on
hyvin omaleimainen; koko saari on
muodostunut kalkkikivestä. Saarella
on lähes kaikennäköistä maisemaa;
hiekkarantoja, peltoja, järviä, pensaikkoa, maanviljelystä, mahtavia
kalkkikivimuodostelmia rannoilla.

Pyöräilyreitit olivat Fårössä
erinomaisesti merkityt
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Fårössä harjoitetaan edelleen maataloutta. Olkikattoinen rakennus satumaisessa maisemassa auringon laskiessa

Saarella on useita luonnonsuojelualueita, joita koskevin laein ainutlaatuista luontoa pyritään varjelemaan.
Lampaat käyskentelevät onnellisina
ja vapaina joka puolella.
Saarella on vielä vanhoja kalastajakyliä, mutta myös uudempia, luon-

toa arvostaen rakennettuja huviloita sesonkiasukkaille. Fårön majakka on rakennettu 1840 –luvulla, ja
se onkin Gotlannin ensimmäisiä
majakoita. Kirkko on 1600- luvulta, mutta keskiajalta on vielä jäljellä
kirkon raunioita sekä vanha satama.
Joka paikkaa hallitsee meri, joka on
turkoosin sininen. Rannat ovatkin
pääosin jätetty rakentamattomiksi,
ja saaren voikin kiertää ympäri merenrantoja pitkin. Aikaisemmin rannoilla makoili hylkeitä, ja hylkeen
pyynti olikin tärkeä elinkeino. Tänä
päivänä saari elää lähinnä maanviljelystä ja turisteista. Lampaantaljoja
on näkyvästi myynnissä saaren harvoissa turistimyymälöissä. Kalastus-

Jokapuolella saarea
käyskenteli onnellisia
lampaita
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ta harjoitetaan enää vain harrastuksena. Suuri osa saaren 600:sta asukkaasta käykin töissä Gotlannin puolella erinomaisen lauttayhteyden ansiosta.
Fårössä on yksi suojainen vierasvenesatama lounaspuolella saarta, Lauterhorn. Palvelut ovat heikohkot; sähkö, vesi ja ulkohuusi. Pari kilometria
on satamasta matkaa lähimpään asutukseen, ravintolaan ja polkupyörävuokraamoon. Mielestäni rantautuminen Fårösundiin on parempi vaihtoehto, jos kaipaa suihkua, lähelle
kauppaa ja pyörä/autovuokraamoa.
Fårösundista käsin on sitten erittäin kätevää tutustua Fåröseen. Fårössä on kyllä palveluita myös; ICA
ja muutamia kahviloita, ravintoloita
ja matkamuistomyymälöitä sekä infokeskus, joten eväitä ei välttämättä tarvitse kantaa mukanaan mantereelta käsin. Taisipa joku huoltoase-

Vanha kalastajakylä Fårön länsirannikolla

makin vilahtaa ohitse.
Itse ihastuin Fårössä ainutlaatuseen värimaailmaan ja eri ulottuvuuksien kontrasteihin, jotka loivat satumaisen tunnelman. Ei ole
vaikea ymmärtää legendaarisen
taitelijan rakastumista saareen ensi
silmäyksellä. Fårölle voi hyvinkin
menettää sydämensä, vaikka loppuelämäksi.
Ennen saapumistaan Fåröhön,
Ingmar Bergman oli skeptinen.
Hän olisi itse halunnut kuvata seuraavan elokuvansa Orkneyn
saarilla, mutta hänen kuvausryhmänsä aneli Bergmania edes pistäytymään Fårössä, jossa tämä ei
koskaan aikaisemmin ollut käynyt.
Kalkkikivimuodostelmia

Färössä Ingmar Bergman tunsi löytäneensä todellisen kotinsa: "Ensimmäinen oli intuitio.
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Terveisiä
Päijänteeltä!

Tuulimylly auringonlaskussa Fårön etelärannikolla lähellä lauttasatamaa

Tämä on maisemasi, tämä
vastaa syvimpiä mielikuviasi
muodoista, mittasuhteista,
väreistä, horisonteista, äänistä, hiljaisuudesta, valoista ja heijastuksista. Turvallisuus on täällä, älä kysy miksi. Selitykset ovat kompelöitä järkeistyksiä jälkeenpäin.
Ammattissasi etsit selkeyttä, mittasuhteita, jännitteitä, rentoutta, hengittämistä.
Fårön maisemat antavat tätä kaikkea

Fårön länsirannikon
luonnonsuojelualueen
kalkkikivimuodostelmia
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Vuosi on vaihtunut ja ollaan jo hyvää vauhtia odottelemassa ensi kesää, tulevia purjehduksia. Kesä 2006
oli allekirjoittaneelle ja Pohjantähden miehistölle pitkään haaveiltujen
unelmien toteutuma. Päijännepurjehdus salli osallistua pääpalkinnon
Ruorin, Päijännepurjehduksen Nopein, kilvoitteluun ja voittamiseen.
Tässäkään kilpailussa osaanotto-oikeus ei ole ollut itsestäänselvyys.
Useamman vuoden kärsivällinen työ
ja demokratiaan uskominen palkittiin.Voisin sanoa, että te monirunkoveneilijät voitte toimia samoin omissa seuroissanne, mutta varoituksen
sana; jos elämässä on muuta kivaa,
kannattaa harkita kahdesti. Myös
se, että Päijännepurjehdus ei ole saanut liittomme jäseniä osallistumaan
ko.kisaan/tapahtumaan, on arvelluttanut ponnistella ko.venetyypin osallistumisen vuoksi. Mutta, niin kauan on toivoa kun on elämää (purjehduskilpailuja).

Olen kokenut monirunkoveneellä
purjehtimisen jonkinlaisena lähetysmissiona, mutta kuten uskon, asioiden saarnaaminen eri lailla ajatteleville on tämäkin tehtävä osoittautunut vaikeaksi tai työ kantaa hedelmää vasta uusien sukupolvien myötä.
No, lopetan ”itkeskelyn” ja sen sijaan esitän kutsun: TERVETULOA
PÄIJÄNTEELLE! Tänne voi tulla retkeilemään ja kilpailemaan, se
on sallittua myös ensi kesänä 2022.7.2007. Kyllä täällä saa regatoida muutkin kuin Paatola-pojat! Yksirunkopuolella on tapahtunut paljon positiivista, on tullut Melgesien lisäksi Skippy, E-Scow, Ufo 28,
Hendersson 30 jne. Sanoisin, että
nyt on näytön paikka MR-porukka.
Parhaimmillaan on ollut neljä multia mukana. Mutta jos aikoo kilpailla, ei ole haitaksi harjoitella kevyen
tuulen luovia, jonka moni silloisista
osallistujista huomasi. Ukkosmyrs-

kyn sattuessa ei vauhdinpidossa ole
sitten ongelmia mitä nyt väistelee hitaanpia mopoja. NÄYTÖNPAIKKA, PÄIJÄNNEPURJEHDUS.
Lopuksi toivelista: On hyvä, että Pääkaupunkiseudulla tapahtuu,
mutta entäs muu Suomi? Mikäli joukossa on niitä, jotka nauttivat leikkimielisestä kisailusta itsensä ja muiden kanssa, esitän, että ympäri koko
Suomen pyritään saamaan AVOINluokka kunkin seuran kilpailuun virallisesti. Tämä vaatii, että asia otetaan esille seurojen hallituksissa ja
Kevätkokouksissa. Tämä siksi, että
kilpailukalenteria aletaan suunnitella
heti kesän jälkeen syyskuussa tai jotenkin sinne päin. Esim.Saimaan vesistö olisi houkuttelevan lähellä Jyväskylästä katsoen, ja päinvastoin.
Kesää odotellen,
tavataan sitten missä vaan 		
Pentti Paatola
Pohjantähti
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Arttu Heinonen

Proaprojektin
välivaiheita

ta hiilikuituista purjekiskon pätkää johon oli valmistettu todella
tukeva sopiva liukukappale nailonista.
Stavorenin uudessa satamassa kävimme katsomassa mastotonta venettä. Se näytti luonnossa paremmalta kuin kuvissa. Sisustus oli viimeistelemättä mutta ulkopuolelta vene näytti valmiilta.
Veneeseen oli rakennettu rungon ulkopuoliset peräsimet. Sinänsä toimivan näköinen ratkaisu mutta en usko että se tulee kovissa olosuhteissa purjehtimista kestämään. Pitäydymme siis oman
veneemme kohdalla alkuperäisessä suunnitelmassa rakentaa peräsimet perinteisesti rungon sisäpuolelle ja tehdä niistä ylös nostettavat.
Toisen yön nukuimme Heiloossa tuttujen luona. Paluu viivästyi
teknisen vian vuoksi ja jouduimme istumaan kolme ylimääräistä
tuntia lentokoneessa Amsterdamin lentokentällä. Lieneeko päiväämärällä 11.9.ollut asiaan vaikutusta, mene ja tiedä.

Proa etenee ja kunnianhimoisena tavoitteenamme on saada vene vesille
ensi kesänä. Ei siis ensi kesäksi vaan
ensi kesänä. Venettä on nyt rakennettu vaihtelevalla tahdilla nelisen
vuotta ja kotiväeltä on tullut sen laatuisia viestejä että veneprojekti saisi
jo valmistua. Suurin kysymymerkki
tässä vaiheessa on maston valmistaminen. Hollannissa Rudolf rakentaa
parhaillaan samanlaista mastoa ja venettä, joten päätimme lähteä paikanpäälle asiaa katsomaan.
Taka-ajatuksenamme oli siis selvittää mahdollisuuksia teettää masto
Hollannissa. Minä, Hanna ja Jukka
lensimme Amsterdamiin ja vuokrasimme auton. Ajoimme Ijsselmeerin
merestä erottavan padon yli Stavoreniin Ijsselmeerin itärannalle. Matkalla ihmettelimme patorakennelman toimintaa. Ijsselmeeriä juoksutetaan mereen laskuveden aikaan.
Kulku Ijsselmeerille tapahtuu kahden väljän kanavan kautta. Maksimi
alusleveys on 13m. Matkalla ihmettelimme veneiden paljoutta. Veneily tuntuu olevan Hollannissa todellinen jokamiehen harrastus. Näimme
useita “Lemsteraakkeja” eli teräsrunkoisia uivan tohvelin näköisiä kookkaita aluksia joissa oli kahvelipurjeet.ja ulkopuoliset nostettavat kölit.
Ajelimme suoraan Ijsselmeerin itä-
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rannalle Stavoreniin ja löysimme yöpaikaksi huoneiston venetarvikeliikkeen yläkerrasta. Liikkeessä oli myytävänä mm veneeseen sopiva höyrykone ja erilaista kymmeniä kiloja painavaa messinki- ja pronssitavaraa, ei
siis mitään monirunkoveneeseen sopivaa.

Seuraavana päivänä tapasimme Rudolfin. Ensin katselimme kotiverstaalla valmista puomia. Hyvältä
näytti. Puomin paino tuntui varsin
kohtuulliselta. Pituutta oli reilu 9m.
Materiaalina 20mm H100 PVCvaahto, hiilikuitujäykisteet kulmissa
ja pinnassa biax-lasi.

Koska oli lämmin ja kaunis lauantaiilta oli vanhassa satamassa kova kuhina. Huviveneitä oli satama-altaassa varmaan toista sataa mukana lukien kauniisti koristeltuja “Lemsteraakkeja”.

Seuraavaksi kävimme mastopajalla. Rudolf oli rakentanut naapurinsa vanhaan navettaan pitkän työtilan jonka sisällä oli maston mittainen työpöytä ja pöydällä puolitekoinen masto. Maston aihio oli 18m
pituinen yläpäätään kohti kapeneva hiilikuituinen putki. Laminaatti
oli paksuimmillaan vasta n 6mm eli
maston alapään seinämävahvuudesta oli tehty vasta vajaa kolmannes.
Jäykkyyttä oli siinä määrin että yläpäätä kun nosti n 20cm oli putki jo
koko pituudeltaan ilmassa. Rudolf
esitteli myös valmistamaansa asiallis-

Paikallisen tavan
mukaan veneitä oli
laiturissa jopa 		
viisi rinnan.
Illastimme viihtyisässä skottilaisravintolassa ja nautimme parit oluet pubissa, jossa pöytänä oli vanha
“Lemsteraakin” köli.

Aikaa kuluu…
Nyt on helmikuu 2007. Pätkärunko siirrettiin Jukan verstaalle Kvickin Kain Land Roverilla. Moottoreiksi ostettiin kaksi kpl
Yamaha 9.9FT pitkärikisiä. Palkit ovat valmiit, pitkä runko on
vielä vaiheessa. Peräsinlaakerit on teetetty ja akselit ovat kiinni
peräsimissä.
Ohjailusysteemikin on valmiiksi päässä mietittynä ja muoviosat
tehtynä. Kiire tulee jos ensi kesänä meinaa koeajolle päästä. Vielä
pitäisi keksiä veneelle nimi.
Suunnittelijalta tuli kuvat mastonjalasta. Hollannin pojilla on jo
masto valmiina ja koeajot edessä.
Venemessuilla ei ollut juuri mitään tavallista proanrakentajaa
kiinnostavaa paitsi paljon hienoja LED-valoja. Taitaa olla aika
ajanut hehkulamppujen ohi.

Kuvat ylhäältä alas:
Mastopajalla
Koekappale
Epoksointimankeli hiilikuitulangalle
Blind Date
ilman mastoa
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Proan puomi Rodolfin pajalla
Toinen proan peräsimistä
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INTERNATIONAL
MULTIHULL
MEETING 2007

19 th. – 22nd. of July 2007
FREDRIKSTAD, NORWAY
Lat. N59 12,12

Lon. E010 56,80

Dear Multihull friends:
We welcome you to our 30 year
anniversary Multihull meeting 2007.

Tapahtumakalenteri

2007

26.5.

Emäsalon lenkki

HTPS

Ranking

16.-17.5.

Monirunkopurjehdus

HSK

Ranking

30.6.-1.7.

Sail ANTILOOP

Pohjan lahti Kilpailutapahtuma

11.8.

Sulkaniemen Rapuseiluu M

Ranking

17.8.

Helsinki-Tallina Race

KoPu

Ranking

25.-26.8.

MMM-kisat

SCTL

Ranking

8.9.

Henri Lloyd Race

HSK

Ranking

Ranking-loppupisteiden laskennassa jätetään pois kahden huonoimman
kilpailupäivän tulokset.

The event will take place
in the historical and beautiful
city of Fredrikstad, situated
at the entrance of the Oslofjord.
http://www.opplevfredrikstad.com/
Preliminary program:

•
•
•
•
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Thursday, July 19th :Arrival,
registration and get together party
Friday: Discover Fredrikstad, guided tours,
water games and "Open boats"
Saturday: Races and banquette
Sunday: Breakfast and departure
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Kuukauden
Multimies

ottaa mittaa
rodeokajakin ja
katamaraanin
paremmuudesta
vaarallisissa ja
arvaamattomissa
vesiolosuhteissa
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Arttu Heinonen

Omakohtaisia
kokemuksia
nanoepoksista
Suomalainen yritys Amroy Europe
Oy on tuonut markkinoille uudenlaisen epoksin. Hybtoniteksi ristitty epoksilaatu sisältää maailman lujinta tunnettua ainetta nanohiiliputkia, pieniä putkimaisia hiilipartikkeleita. Ainutlaatuista keksinnössä on
että patentoidulla menetelmällä modifioidut putket pysyvät epoksissa tasalaatuisena seoksena ja muodostavat
kovettuessaan epoksihartsiin hiiliputkiverkoston, siis kiinnittyvät toisiinsa. Tämän ansiosta epoksimatriisin
murtovenymä paranee, epoksi sitkistyy. Myös epoksin lujuusominaisuudet paranevat.
Mietitäänpä mitä hyötyä tästä olisi
veneenrakentajalle. Hiilikuitukomposiitti on lujaa mutta iskunkestävyydeltään ei parhaasta päästä. Nanoepoksi parantaisi iskunkestävyyttä.
Sopivia käyttökohteita voisivat olla
masto, puomi, peräsimet, köli jne.
Kerrosrakenteessa iskunkestävyys paranee, hyötyä rungoissa, palkeissa
jne.
Kevyemmät laminaatit erilaisissa rakenteissa mahdollisia mutta ensin pitäisi tehdä koekappaleet käyttökohteista.
Ensimmäinen Hybtonitea rungoissa käyttävä valmistaja lienee suoma38

ken määrän suhteen.
G3 erosikin sitten selvästi edellisistä.
Epoksi jo 18 asteen lämpötilassa notkeampaa kuin edelliset vaikka sisälsi
enemmän nanoputkea kuin G2.
Kovettumisen jälkeen suoritimme
vielä jälkikovetuksen miedossa +50
asteen lämpötilassa. Sahasimme akselit päästä poikki, kuivia kohtia tai
sulkeumia ei näkynyt.
Meillä oli purkin pohjalle jäänyttä
saman firman tavallista epoksia , siis
samaa kuin G2 ja G4 epoksipohja,ja
sitten Hybtonitea. Taivuttelimme
näitä käsissämme ja ero oli käsin ja
silmin havaittava. Nanoepoksikappale taipui mutkalle ennen murtumistaan kun tavallinen epoksi särkyi melkein kuin lasi. Nanoepoksi
oli sitkeämmän oloista. Tämä empiirinen koe tehtiin viikon kovettumisajan jälkeen.
Käytimme G3-laatua käsinlaminoinnissa proan palkkien uloimman

lainen Baltic yachts. Maailman suurimman tuulivoimalan 63m pitkät
kerrosrakenteiset siivet valmistetaan
Hybtonitesta injektiomenetelmällä.
Jo pelkkä voimalan torni on näsinneulan korkuinen.

koneen läpi hiilikuitutouvia muottiin
ja laittaa sitten sopiva puristus. Meillä oli kokeiltavana kolmea eri laatua
G2, G3 ja G4. Laadut erosivat toisistaan nanoputki konsentraation ja
epoksipohjan jäykkyyden mukaan.

Sain viime syksynä käsiini muutaman näyte-erän uutta kotimaista
nanoepoksihartsia.

Ensimmäinen peräsinakseli tehtiin
G4-laadulla. Aine oli 18 asteen lämpötilassa tosi jäykkää mutta onneksi kovettaja oli hyvin nestemäistä ja
käyttövalmis seos oli kohtalaisen notkeaa. Seuraava satsi tehtiin G2:a käyttäen ja homma tuntui onnistuvan
helpommin kuin paksummalla G4laadulla. Epoksipohja näissä oli siis
sama ja ne erosivat vain nanohiiliput-

Työn alla oli parhaillaan peräsinakseli, sopivan vaativa käyttökohde laadukkaalle epoksille.
Olin valmistanut muotin akselia varten. Tarkoitus olisi vetää epoksointi-
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biaksiaalilasikerroksen laminointiin.
Aine toimi käsinlaminoinnissa kuin
mikä tahansa epoksi. Telaamisen jälkeen se jotenkin hyytelöityi eikä valunut kovin helpolla vaikka olikin
viskositeetiltaan notkeaa.
Aineen valmistaja kertoi nyrkkisääntönä olevan että paksummat epoksit ovat yleensä laadukkaampia lopputuloksen suhteen. Notkein epoksilaatu G3 on kovettuneena kovempaa mutta myös hauraampaa kuin
jäykemmät G2 ja G4.
Epoksilaadun valintaan vaikuttaa
käyttölämpötila. Mikäli on tarkoitus
tehdä työ ilman jälkikovetusta kannattaa valita kovempi epoksilaatu.
jos taas kappale voidaan lämmittää
kannattaa käyttää sitkeämpää laatua.
Hybtoniten miinuspuolena voidaan
pitää hintaa, joka on noin kaksinkolminkertainen tavalliseen epoksiin
verrattuna. Aineesta on vielä myös
verraten vähän kokemusta ja tutkittua tietoa. Pitkäaikaisseuranta puut-

tuu ja väsymisenkesto ei ole vielä selvillä. Kuvittelisin että se olisi parempi kuin perusepokseilla.
Jos alkaisin nyt rakentamaan vaahtoydin-komposiittivenettä harkitsisin
vakavasti Hybtonite-epoksia. Ainakin lupaukset paremmasta iskunkestävyydestä houkuttelevat. Jos ei koko venettä kannattaisi tehdä Hybtonitesta niin ainakin palkit , kölit ja
peräsimet.
Meidän veneemme peräsinlaatikot,
peräsinakselit, masto ja puomi tehdään Hybtonitesta.
Aika sitten näyttää miten ne kestävät. Jos ne hajoavat ei pidä ensimmäisenä syyttää epoksia…
p.s. En ole insinööri vaan maallikko
harrastelija

Fonzien TAXI
0400 400 424
Kuljetukset
Pikkujouluista,
Juhlista ja Haminoista
ympäri vuoden!
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by: Hanski
Marsrtömmin pajan tähän mennessä isoin
paistos on nyt kasteltu: Polakki Roman
Patzkelle tehty 100+ jalkaisella täyshiilikuitukatilla on tarkoitus rikkoa ainakin pallonkierto- ja atlantin ylitys-ennätyksiä.
Päijännepurjehdukseen ollaan puuhaamassa
Katamaraaneja. Alustavien kaavailujen mukaan mukana olisi F18-luokka joko omana
starttinaan tai jopa ihan omana kisanaan.
Lisätietoa asiasta tulee löytymään päijännepurjehduksen nettisivuilta lähiaikoina.
Tornadoissa ykköspaikalla heiluneet Buntock ja Ashby kokivat kolauksen jenkeissä Pohjoisamerikan mestaruuskisoissa, kun
alamerkkiä lähestyneet fransmannit leikkasivat jo kryssille kääntyneen kärkikaksikon
veneestä keulat pois. Dramaattisesti uponneeksi uutisoitu tornado ( G. Marström:
Tornado ei uppoa! ) hinattiin rantaan ja
harjoitteluparina toimiva gregukaksikko lainasi pojille veneen loppuregatan ajaksi. Hyvitysten takia kaverit sijoittuivat kuitenkin
"vain" kakkosiksi.
Ison liiton Dirika Paul Henderson: "Henkilökohtaisesti pidän eniten katamaraaneista
ja skiffeistä, koska niiden purjehtiminen ei
vaadi keikuttelua." Samoilla jäljillä oli aikanaan Sisarusparven vanhin Kostiainen, joka
pumppaamiseen suivaantuneena työnsi jollaansa uimalla.. Myöhemmin työkalu vaihtui Tornadoon. Hendon kommentti löytyy Sailing Anarchyn haastatelusta koskien
Miami ORC:n regatan jälkilöylyjä: Jenkit
ottivat pavut sieraimiin kun heidän vuoden
urheilijansa (Paige Riley) Liputetiin pihalle
säännön 42 rikkomisen vuoksi. Samassa regatassa liputetiin myös ulos eräs Tapio Nirk-
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ko samasta syystä, mutta tätähän jenkit eivät
muista, vaan ovat varmoja salaliitosta ja siitä
että JFK liittyy juttuun.
"Hendon" kanssa samoilla linjoilla oltiin venemessuilla. Kuulemma purjehduksen tuntua saa vain kevytveneissä ja monirunkoveneissä. Köliveneissä on kiva istuskella "Railboogaamassa" ja kertomassa tarinoita. Näin
totesi yhtä jos toistakin jollaa purjehtinut ja
menestynyt kaveri messuosaston hoitamisen
kiireiltään.
Vene 2007: Liiton raati on kokoontunut ja
todennut että ainoa näkemisen arvoinen
juttu koko messuilla oli, kun eräs kohtuullisen kuuluisa purjehtija tilasi raadin läsnäollessa messukeskuksen uudesta Intialaisruokakioskista koko menun. Ilme laskun ilmestyessä kouraan ( 25e lautasellisesta sapuskaa)
ei jättänyt ketään kylmäksi. Raati maksoi
heltyneenä laskun. Urkkapyssyttäjien ( urheiluveneliitto ) ständillä taas höpistiin kaikenlaisista projekteista. Voi olla että Suomessa nähdään yhtä ja toista lähitulevaisuudessa.
Forkkiksetkin ovat kiinnostuslistalla korkealla. Tervetuloa vaan.

tuntia. Pohjat GPS:ssä oli 24,6. Kovakelisen
kisan startissa lippasi yksi Farrier 28. Kippari oli uusien omistajien mukana näyttämässä miten kiulu kulkee, mutta uusi miehistö
ei ollut yhtä nopea kuin vanha. 5 minuuttia
startin jälkeen tehdyssä lipassa ei kukaan
loukkaantunut eikä ilmeisesti venekkään vaurioitunut pahasti. Kisan suorittaja oli kuitenkin vanha Moponmurskaaja-catti America.
Vanha Conner-catti päästeli reitin 8 tuntiin
ja 32 minuuttiin. Oli kuulemma yksi märimmistä reissuista ikinä ja hiljempaa ei pääsyt
vaikka yritti.
A-cateissa spinnu on saavuttanut suosiota.
Youtubesta löytyy ainakin 10 erilaista videota A-cateista ajamassa spinaakkerilla. 10 solmun tuulessa 18 solmua lasissa jätkä taka-

palkilla ja keula korkealla on aika hienon näköistä meininkiä. Näitäkin pitäisi saada suomeen, täysveriset kisamultit ovat Suomessa
harvinaisuus ja puoliveristenkin määrä on vähentynyt huomattavasti ja huolestuttavasti.
Hydroptere on saatu pysymään nyt läjässä ja
hanskassa niin hyvin, että 45 solmua on saatu rikki. Projekti, jossa foileista on menossa
versio 6, sivurungoista varmaan 12 ja päärunkostakin versio 3 alkaa viimeninki saavuttaa sitä potentiaalia mitä ko. konstruktiolla
on annettavanaan. Jälleen Youtubesta löytyy
pätkiä kunnon liidosta. Hydropterestä tulee
jotekin mieleen " Nuo urheat miehet
koneissaan" Kunnon pioneerihenkeä!

Hehän ovat kuin kaksi marjaa...

ROC-sport on herätelty henkiin. Ko. ohjelmahan esitteli tapahtumia eri xtremelajeista
Suomen näkökulmasta. Sama meininkin jatkuu nyt purjehduspainotteisesti ja julkaisu
tapahtuu YouTube:n nettisivujen kanssa.
Kannataa käydä latailemassa.
Lightspeed 32 voitti Key West – Fort Lauderdale- Racen. Veneen omistaja Hunt Stookey oli mobilisoinut hyvän katraan puikkoihin. Mukana oli mm. Randy Smyth. Pojat
laskettivat koko 160 mailia keskinopeudella 16 knubaa ja käyttivät aikaa juurikin 10

Bud Spencer			

Pekka Miettinen

JUTUT			

MULTI

JUTUT			 MULTI
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Nacra Inter 20, vm. 2000.
Erittäin hyvässä kilpailukunnossa, traileri, rantakärry, 3 fokkaa,
2 genaakkeria, uusia köysiä yms. Hp. 10.500 €. Vene on Helsingissä.
Lisätiedot (in english) Michiel de Moel, 040-500 3224.

FANDA-trimaraani
8.5x7.5m 760kg. Vene on projekti, myydään ilman mastoa jne eli pelkät
rungot. Harrastajalle hyvin edulliseen hintaan.
Lisätiedot Ale Luukkonen 040-5559041.

Prout Snowgoose,
11,3*4,65m, still first owner, just sailed by him, built 1979, engines
and sails partly shortly renewed, radar, 2* Echolot, 2 GPS, 2 solar
panels, 3 anchors, div sails, full batten main, ready to sail, lying north-west
Germany, Tel 00494216396409, cat@imail.de, 79.000Euro

Katamaraani LB261,
vm 2005. 9,43 x 4,55 m, paino 2,5 t, syväys 0,9 m. Runko 3-kerroksinen
epoxy liimattu vesivaneeri, ulkopinta 3-kerroksinen lasikuitu. Saranoitu
hiilikuitumasto ja puomi, lazy jacks, 6 purjetta. NAVMAn loki, kaiku,
tuuli, GPS, VHF. Sähköiset merikartat, sääasema ja myrskyvaroitin,
2 kompassia. Maistaotto ja akkulaturi. Jääkaappi, painevesi, spriikeitin,
merivesi WC ja septitankki, Tohatsu 15 hv 4-taht perämoottori, kumivene
+ 3,5 hv p-moottori, pelastuslautta. Tehdastakuu voimassa 15.6.2007 asti.
Hinta 98.000 €. Kts kuvat www.lbyachts.sk. Matti Pösö tel 0505 585 4301

Genaakkeri 80 m ,
2

etuliikki 12.85m, alaliikki 7.56 m. Hp 750€.

Screacheri 38 m ,
2

etuliikki 13,26m, alaliikki 6,81m. Hp 750€. Molemmat on sisään ajettu.
Fonzie / Trou Noir m93 p.0405230424

Trou Noir trimaraanin uuden etu- 			
ja takapalkin muotit.
Hp. 1 000 €. Jukka Jousjärvi, 040-5230424

Trou Noir trimaraanin etu- ja takapalkki.
7.70 m maks. leveys, lasikuitu/epoksi/Divinycell. Hp. 5 000 €.
Jukka Jousjärvi, 040-5230424
42
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Päivänsäde, cruiser/racer trimaran,
Winner of Åland Runt 2004, one-off trimaran 9.10m x 7.25m, built by
professional Reiska Laine , launched year 2000. Hulls made of epoxy sandwich, beams of carbon fiber carbon mast,carbon boom and carbon bowsprit
from Sailcenter. Sails kevlar Kinberg Sailmakers, mainsail 40,5m2 , selftacking jib 14 m2, gennaker. 61m2. Engine 8hp ob, compass, log/depth, gps,
autopilot. Sleeps 3(4), Wallas heater, Origo two flame cooker, watertoilet,
solarpanel, battery. The boat is in good condition and visible in Inkoo.
HUOM! Uusi hinta 59.500,- Jukka Kallio, +358 40 838 2414.

Trailertri 680,
vm. 1983. Kuljetettava ja kooontaittuva trimaraani.
Mukaan tulee rek. traileri ja uusi 4hp 4-tahti Mariner!
Lisätietoja: www.nettivene.com Vene Id: 237079. Hp. 5000 €.
Ari Pärnänen, Imatra. Puh. 050-5250010.

HobieCat 16,
3600 euro eller högst bjudande. Finns i Vasa. Gula skrov gjorda i Frankrike
1988. Välhållen.Färgade (Sunburst), segel i fullt segelskick,
se bild. Dubbla trapets & trapetsgördlar, strandkärra med luft/gummihjul.
Ställningar för transport på bilsläpvagn medföljer. Två ca 5 år gamla Helly
Hansen torrdräkter storlek L säljes separat. Nya gummi manchetter. Rainer
Nyberg, Vasa. Tel/puh 0500 163259.

Pinta 33,
vm 1975, 9.9 x 7.7 m, runsas varustus. Hintapyyntö 13500€.
Vene Helsingissä. Ilkka Malmgren 050-511 1901,
Markku Malmgren 050-5863731.

Ohotea trimaraani,

pituus 13.4m, leveys 6.7m. Erittäin hyvin ylläpidetty. Hp 20 000€.

Pohjantähti,
Päijänteen nopein 2003 - 2004. Fleuret vm.88, kilpavarusteltu daycruiser,
valm. tehdastek. lujitemuovinen Tanskassa. Hintapyyntö 16 500 €. Pentti
Paatola 050-5451608. pentti.paatola@pp.inet.fi

Doublesse,
13 x 6 metrinen katamaraani vm 1982-1983. 2 x Yanmar 18. 18 metrinen
masto. 3 makuuhyttiä, uusi riki. Edullinen! Robert Järnström Puh +358
(0)468 101035

Katamaraani Tiki 21
vm. 2000, pituus 6.4m, leveys 3.6m, syväys 0.35m, paino 360kg.
Hinta: 5500 €. Puhelin 019-724120 tai 040-5791248 / Seppo Suur-Askola
Riihimäki

MYYDÄÄN

(Firebird-katin, Proctorin tekemä) pisaranmuotoinen profiili,
pituus 11 m, ympärysmitta 50 cm. Paino 69 kg vantteineen.
Martti Halminen, 050-3324903.

MYYDÄÄN

Alumiinimasto
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Suomen Catamaran ja Trimaran Liitto ry:n
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään Ravintola Merimakasiinissa
Hietalahdenranta 14
pe 30.3.2007 alkaen klo 19.00

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
Virallisen osuuden jälkeen epävirallinen osuus,
joka sisältää yleistä ilonpitoa ja pulinaa,
herkullista ruokaa ja juomaa, palkintojenjakoja ja
arvauskilpailu, arpajaiset ym.

Tervetuloa!

