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• Kesällä 2011 tapahtuu
• Uusi Dragonfly 32
• IMM 2011 Tukholmassa

PUHEENJOHTAJAN palsta

Tervehdys!
Ankara talvi on jo voiton puolella. Vesi tippuu
räystäistä ja uusi purjehduskausi on lähempänä kuin
uskommekaan. Sammakkomiehet ennustavat, että
tulossa on jälleen loistava purjehduskesä, lämmin ja
tuulinen, kiitos ilmastonmuutoksen??
Nyt on aika miettiä kesän purjehdusohjelmaa.
Tulevan kesän ehkäpä merkittävin veneilytapahtuma
on Ruotsin monirunkovenekerhon järjestämä
IMM 2011 Tukholmassa heinäkuun lopulla.
Menomatkalla kannattaa poiketa Ahvenanmalla
SCTL- cruisingtapaamisessa Maarianhaminassa.
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Kilpailukalenteria on uudistettu. Porkkala Race on
poistunut rankinglistalta ja tilalle otettiin Henry
Lloyd Race. Vuosien tauon jälkeen ensi kesäkuussa
pidetään jälleen MMM-kisat Helsingin edustalla
illanviettoineen.
Syyskokouksessa valittiin SCTL:lle uusi hallitus,
jossa allekirjoittanut aloitti puheenjohtajana.
Varapuheenjohtajaksi valittii Jaakko Lipasti,
sihteerinä jatkaa Meri Miettinen ja varainhoitajana
Kristina Lindqvist. Hallituksen jäseniksi valittiin
Jukka Henttu ja Timo Salminen, sekä varajäseniksi
Antti Kanninen ja Martin Hildebrand.

31.vuosikerta

MONIRUNKOVENE

Martin Hildebrandille suuret kiitokset pitkään
jatkuneesta puheenjohtajuudesta ja muillekin
palvelleille jäsenille kiitos aktiivisuudesta.

SUOMEN CATAMARAN JA 		
TRIMARAN LIITTO ry 		
www.sctl.fi
Liiton sihteeri: Meri Miettinen, 050 597 57 50, 		
meri.miettinen@cyberiantiger.org
Päätoimittaja: Arttu Heinonen
Toimituskunta: Arttu Heinonen, Martin Hildebrand
ja Anneli Rajala
Liiton tili ja jäsenmaksut: Sampo 800013-1509254

Hyvää Purjehduskesää!
Arttu Heinonen

Jokaiselle jäsenmaksunsa maksaneelle Suomen
Catamaran ja Trimaran Liiton jäsenelle postitetaan
Monirunkovene-lehti jäsenmaksuun kuuluvana etuna.
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Julkaisija:

Kannen kuva: Corsair Dash 750

IMM 2011 - International Multihull Meeting Stockholm 2011
Kansainvälinen monirunkovenetapaaminen järjestetään tulevana kesänä loistopaikalla Tukholman keskustassa Djurgårdenin ja Beckholmenin
alueella. Järjestelyistä vastaa Ruotsin
monirunkovenekerho SCTS.
Järjestelytoimikunta on luvannut
tehdä parhaansa ikimuistoisen purjehdustapahtuman järjestämiseksi.
Tapahtumapaikalta on lauttayhteys
vanhaan kaupunkiin. Wasa-museo ja
Gröna Lundin huvipuisto ovat lyhyen
kävelymatkan päässä. Tapahtumapaikalle on järjestetty suihkut, WC-tilat
ja muukin tarpeellinen, joten leiriytymisen luulisi olevan mutkatonta.
SCTL Cruising-tapaaminen
järjestetään 20.7.-21.7. Maarianhaminan Rödhamnissa, josta on vaivatonta siirtyä jatkoille Tukholmaan
IMM 2011-tapahtumaan.
Lisää tietoa löytyy osoitteesta:
http://www.imm2011.com

IMM historiaa:
1977 Hönö, Sweden
25
1979 Bogensee, Denmark
60
1981 Stavern, Norway
72
1983 Åckerö, Sweden
52
1985 Bandholm, Lolland, Denmark
1987 Kiel, Germany
1989 Horten, Norway
75
1991 Åckerö, Sweden
70
1993 Ishy, Denmark
85
1995 Straalsund, Rügen,Germany 120
1997 Sandefjord, Norway
80
1999 Ebeltoft, Denmark
100
2001 Karlskrona, Sweden
80
2003 Wismar, Germany
120
2005 Riga - Latvia
50
2007 Fredrikstad, Norway
70
2009 Copenhagen, Denmark

OHJELMA
22.7. Keskiviikko
		
		
		

Aikaiset tulijat voivat saapua paikalle
keskiviikosta klo 1200 alkaen.				
Tukholman saaristossa on kokoontuminen niille,
jotka haluavat purjehtia paikalle isommalla joukolla.

21.7. Torstai

Avajaisjuhlat 1900

22.7. Perjantai

Kaupunkikierros ja illallinen

23.7. Lauantai

Purjehduskisa alkaen klo 1100.

24.7. Sunnuntai

Päättäjäistilaisuus klo 1000

Fees and payment details
Registration fee per boat:
Payment before 1:st of June 600 SEK (about 60Ä).
Payment† after 1:st of June 900 SEK (about 90Ä).
Payment detailsIBANSE21 9500 0099 6026 0506 5099
SWIFTNDEASESSPlusgiro (only in Sweden)50 65 09-0
Please write your registration number found in the participantslist
in the beginning or your payment details.

boats
boats
boats
boats
boats
boats
boats
boats
boats
boats
boats
boats
boats
boats
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SCTL:n jäsen esittäytyy:

Merimelontaa harrastaessa jokainen
metri on ansaittava omista käsivarsista oli sitten myötä- tai vastatuuli ja matka taittuu välillä tuskastuttavan hitaasti. Mielessä alkaa kiertää
ajatuspurjekanootista. Ajatuksen toteutuessa Fulmar-kevytveneen hankintana muuttuu harrastus monirunkoveneilyksi. Toki edelleen majoittuminen oli teltassa ja ruoat laitettiin trangialla.
Perheen kasvaessa vene vaihtui isommaksi, kun ostimme Ruotsista Ystadista Ruotsin lipun väreihin sisustetun vanhan Pinta-trimaraanin. Pintalla seilattiin Perämerellä ja Päijänteellä. Vene oli mukava purjehtia ja
asuakin, mutta edelleen kehittyi ajatus kaluston päivittämisestä paremmaksi.
4
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Arttu ja Hanna
Heinonen

Alkoi suuren haaveen toteutus. Vuosien rakennusprojekti vaati kärsivällisyyttä mutta jälkikäteen arvioituna
odotus kannatti.
Projekti on jo melkein valmis ja nyt
on purjehdusta takana kaksi kesää.
Olemme oppineet jo melkoisesti,
mutta toivottavasti kehitymme proapurjehtijoina vielä reilusti ja venettäkin on tarkoitus tulevina vuosina päivittää. Purjehdus onnistuu pääasiassa
yhden miehen voimin, mikä on miehistö huomioon ottaen arvokas ominaisuus. Perhemiehistömme koostuu
kahden aikuisen lisäksi tällä hetkellä 8
ja 10 vuotiaista tytöistä ja lagottokoirasta. Veneemme tarjoaa tälle miehistölle mukavat sisätilat majoittumiseen
ja ruuanlaittoon.

Luontoystävällisyyttä olemme toteuttaneet sähköä niukasti kuluttavilla
ratkaisuilla sekä aurinkopaneeleilla ja
tuulimyllyllä tuotetulla sähköllä ja tietysti myös kuivakäymälällä. Toki ajatuksena on ajaa mahdollisimman vähän moottorilla, mutta valitettavasti
proa ei ole se paras vene kapean väylän luovimiseen.
Tulikaste oli ensimmäisen kesän purjehdus Espoosta Gotlannin kautta
Kööpenhaminaan IMM 2009-tapahtumaan. Nyt kotisatamamme on Espoossa Suvisaaristossa ja viikonloppuretkemme suuntautuvat useimmiten
länteen. Koiraakin ajatellen olemme
pyrkineet aina illaksi pääsemaan maihin. Tytöt lueskelevat ja leikkivät pääosin sisätiloissa myös matkanteon aikana. Ulkotila on aika suojaton, mut-

ta sään salliessa on hyvin tilaa auringonottoonkin.
Viime kesä oli purjehtijalle aivan huikean hieno, kun öisinkin tarkeni nukkua kannella ohkoisen viltin alla. Tulevana kesänä suunnitelmissa on viettää heinäkuu purjehtien ja käydä ainakin Ahvenanmaalla ja Tukholmassa
IMM 2011-tapahtumassa.
Matka kajakkikaksikosta nykyiseen
proaamme tuntuu äkkiseltään isolta,
mutta perusta on sama. Retkeilemme
edelleen merellä tuulessa, paisteessa,
sateessa. Tämän matkan aikana on sisämaan kasvateistakin kehittynyt kevätauringon paisteessa kiivaasti tulevasta purjehduskesästä haaveilevia veneilijöitä.
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Dragonfly 32 Touring
Pituus
Pituus taitettuna
Leveys maks.
Leveys taitettuna
Syväys
Syväys köli ylhäällä
Paino
Perämoottori, maks
Sisäkone, maks.
Maston pituus
Isopurje
Genoa
Genaakkeri
Screacheri
Keulapuomi

9.80
12.30
8.10
3.70
1.80
0.50
3.100
30
20
14,70
44
27
80
47
2.00

m
m
m
m
m
m
kg
hv
hv
m
m2
m2
m2
m2
m

Dragonfly 32 korkea riki

Uusi Dragonfly 32
Quorning Boats on kehittämässä uutta trimaraania, joka täyttää viimeisimpien
mallien (Dragonfly 28 ja Dragonfly 35) välisen aukon. Vene on saatavilla kahdella
erikokoisella takilalla. Oheiset mitat ja kuvat lupaavat runsaasti sisätilaa ja
varsinkin korkeammalla takilalla hyvää suorituskykyä.

Pituus
Pituus taitettuna
Leveys maks.
Leveys taitettuna
Syväys
Syväys köli ylhäällä
Paino
Perämoottori, maks
Sisäkone, maks.
Maston pituus
Isopurje
Genoa
Genaakkeri
Screacheri
Keulapuomi

9.80
12.30
8.10
3.70
1.80
0.50
3,100
30
20
16.20
55
30
100
55
2.00

m
m
m
m
m
m
kg
hv
hv
m
m2
m2
m2
m2
m

CE-suunnittelukategoria B
Suunnittelijat:
Jens Quorning ja Steen Olsen
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ESITTELYSSÄ:

Corsair Marine
historiikki

Corsair C31
trimaraani

Corsair Marine perustettiin
USA:ssa v. 1984 John Waltonin
toimesta. Hän on Sam Waltonin,
Wal Mart:n perustajan ja USA:n
4. rikkaimman miehen poika.
John Walton kutsui maailmankuulun trimaraanisuunnittelijan
Ian Farrierin johtamaan Corsair
trimaraanien suunnittelua.

Matti Helenius

Tämän tuloksena syntyi F-27,
joka voitti palkinoja ympäri
maailman. Corsair vaati siihen
muutoksia, ja tästä suivaantuneena Ian Farrier jätti Corsairin.
Myös hänen seuraava veneensä
F-31 oli menestys kun taas
Corsair ei onnistunut omissa
hankkeissaan.

C31 lukuina
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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kokonaispituus 9,40 m
vesilinjan pituus 9,15 m
kokonaisleveys 6,84 m
leveys sivurungot
kokoontaitettuina 2,50 m
rungon syväys 0,41 m
syväys köli alhaalla 1,68 m
maston korkeus 12,96 m
paino ilman purjeita ja
moottoria 1 746 kg
kansien materiaali lasikuitua,
jossa ydin PVC vaahtoa
nukkumapaikkoja neljällekuudelle
isopurjeen koko 39,7 m2
fokan koko 20,2 m2
asymmetrisen
spinaakkerin koko 92,2 m2
perämoottori n. 8-10 hv,
XL riki

C31 sanoina
F27 trimaraania seuranneen menestyksen jälkeen alkoi Ian Farrier suunnitella suurempaa venettä, joka pohjautui samalle konseptille ts. vene, joka on merikelpoinen, jossa on sivurunkojen kokoontaittosysteemi ja on
traileroitava sekä omaa hyvän asumismukavuuden. F27:ää oli käytetty paljon Atlantin ja Tyynenmeren ylityk-
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siin ja nyt markkinat toivoivat paremmin avomerille sopivvaa isompaa mallia. Tuloksena tästä oli F31 malli, joka
välittömästi menestyi hyvin ja jota ostettiin paljon avomerille ja kilpailuihin. Luonnollisesti vene soveltui mainiosti myös järville ja saaristoon.
Onnistuessaan tällaisen ison kokoontaitettavan trimaraanin suunnittelussa, joka on rakenteellisesti erittäin

haastava, kertoo omaa kieltään Corsairin kyvystä rakentaa maailman parhaat trimaraanit. F31:ä seurasi C31,
josta on tänä päivänä tarjolla kolme
eri versiota. Kaikissa on sama maston
korkeus ja ulkomitat. Eroavaisuudet
löytyvät kannen alta sisätilojen suunnittelussa.
C31 UC (Ultimate Cruiser) on pitkienkin matkojen täydellinen trimaraani. Siinä on nukkumatilat neljälle, josta kaksi takakajuutan isossa ja
rauhallisessa parivuoteessa, ja kaksi
paikkaa salongin sohvilla. Salongissa
on täysi seisomakorkeus, jossa pentteri paarpuurin puolella. Pentteri on varustettu teräsaltaalla pumppuineen ja
kahdella keittimellä. Iso eristetty wc-/
suihkutila tekee C31 UC:stä ylellisen
veneen, jossa voi rauhassa virkistäytyä, kuivattaa märät asusteet ja säilyttää ison määrän tavaraa.

C31 CR (Centre Cockpit Cruiser
Racer) on ison perheen/seurueen vene, joka tarjoaa nukkumapaikkoja
kuudelle henkilölle. Niistä kaksi on
takakajuutassa, kaksi etukajuutassa ja kaksi salongin sohvilla. Etukajuuttaan on saatu parivuode siten, että meri-wc on sijoitettu vuoteen alle. Muuten vene samanlainen kuin
C31 UC.
C31 RS (Aft Cockpit Sports Cruiser) sopii veneilijöille, joille ulkotilat ja purjehtiminen on tärkeintä. Veneessä ei ole takakajuuttaa ja siksi istumakaukaloon mahtuu kuusikin ihmistä väljästi istumaan. Kaikki tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa istuinkaukalosta (vinssit, nostimet, jalukset sekä kölin, peräsimen
ja moottorin kontrolli) ilman, että
pitää liikkua veneen kansilla matkan
aikana. C 31 RS on tarkoitettu erityisesti kilpailemiseen ja viikonloppupurjehduksiin.

V. 1994 silloinen Australian
jakelija Paul Koch osti Corsair
Marinen. Hän tunsi Ian Farrierin
ja pyysi häntä palamaan Corsairille ja näin tapahtui. Ian farrier
työskenteli Corsairilla seuraavat
kuusi vuotta, ja kun hän lähti,
osti Corsair oikeudet hänen
suunnitelmiinsa. Näin veneiden
tunnus F vaihdettiin C:ksi.
V. 2006 Corsair päätti muuttaa
pois USA:sta Vietnamiin, jotta
tuotantokustannukset pysyisivät
hallinnassa. Pian muuton jälkeen
Paul Koch totesi, että he todistivat pystyvänsä rakentamaan ei ainoastaan yhtä hyviä veneitä kuin
USA:ssa vaan parempia monella tapaa.
Corsair Marine työskentelee
jakelijoidensa avulla 8 osavaltiossa
USA:ssa ja yli 17 maassa eri puolilla Eurooppaa ja Aasiaa. Mallivalikoima käsittää seuraavat
veneet: Sprint 750, Dash 750,
C28, C31 ja C37. Isompia
veneitä saa myös erilaisina versioina kunkin tarpeen mukaan.
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Kaikissa veneissä on luonnollisesti Corsairin ainutlaatuinen sivurunkojen kokoontaittosysteemi, jonka ansiosta venettä voi
traileroida ja/tai säilyttää normaalissa laituripaikassa. Nostokölin ja peräsimen ansiosta veneellä pääsee helposti saariston
ja järvisuomen luonnonsatamiin tai rannoille, mikä tekee
purjehduskokemuksesta monipuolisemman ja hauskemman.
Lisäksi veneissä on kääntyvä
alumiinen siipimasto ja pyörivä
puomi, jolla purjeen saa helposti nostettua ja laskettua.

tavissa jäävuorien keskellä. Siinä
pitää olla matala syväys, jotta veneen saa rannalle jos olosuhteet
tulevat liian rajuiksi. Vene toimitettiin heille elokuussa 2009,
jonka jälkeen miehet vahvistivat rungot ja varustivat veneen
tutkimusmatkaa varten, joka alkoi Juhannusaattona 2010. Lisää matkasta voi lukea seuraavasta linkistä: http://www.ousland.no/ .
Sailman:sta kannattaa kysyä lisätietoa kaikista Corsair Marinen
veneistä.

C31 UC , Northern Passage -vene, tuli kuuluisaksi kun Norjalaiset Børge Ousland ja Thorleif
Thorleifsson valitsivat veneen
Pohjoisen Jäämeren kiertämiseen (luoteis- ja koillisväylä) yhden ja saman kesän aikana. Kriteerit veneen valinnalle olivat,
että veneen pitää olla vakaa ja
nopea. Sen pitää myös olla kohtuullisen kevyt ja helposti ohjat-

Sailman – koko perheen venekauppa
Sailman/Northern Yachts Oy Ab on perustettu v. 2010
loppupuolella. Yritys tuo maahan purjeveneita ja trimaraaneja ja myy niitä asiakkaille koko Suomen alueelle. Seuraavien valmistajien veneet ovat yrityksen
portfoliossa: Corsair Marine, Scandinavian Cruisers,
S-Yachts ja Weta Marine. Suunnitelman mukaan portfolio kasvaa tulevaisuudessa kattamaan vielä laajemman venevalikoiman. Seuraavaksi portfolio kasvaa laadukkailla purjehdusasusteilla, jotka lanseerataan lähitulevaisuudessa.
Yrityksen perustajalla ja omistajalla Matti Heleniuksella oli tarkoitus perustaa yritys, joka tarjoaa veneitä mahdollisimman monipuolisesti mahdollisimman
monille ihmisille, jotta he voisivat aloittaa purjehdusharrastuksen sopivalla veneellä. Siitä johtuen porfolio
käsittää niin yksirunkoveneet kuin monirunkoveneetkin, ja valikoimassa on kohtuullisen pieniä veneitä niin
kuin myös suurehkoja Cruiser-tyyppisiä veneitä.
Toisena ajatuksena oli tarjota monirunkoveneitä
suomalaisille, koska niitä ei aiemmin ole suuremmin
ollut myynnissä. Niillä purjehtiminen tuo purjehduk-
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seen aivan uuden ulottuvuuden. Esimerkiksi Corsair
Marinen veneet ovat vakaita purjehtia ja erittäin nopeita tarjoten kuitenkin asuttavuutta lyhyille ja pitemmillekin matkoille. Weta-trimaraani on myös lunastanut
paikkansa maailmalla nopeana, hauskana ja helppona
monirunkoveneenä.
Matti Heleniuksella on yli 20 vuoden kokemus
myynti-, markkinointi- ja linjajohdon tehtävistä eri
yrityksistä. Tehtäviin on sisältynyt tuontia, vientiä, kotimaan ja ulkomaan liiketoimintaa sekä uuden liiketoiminnan kehittämistä. Nyt kokemusta hyödynnetään
omassa yrityksessä, ja toiminta pyritään pitämään ensisijaisesti asiakasystävällisenä ja tehokkaana, jotta veneiden ostajat saavat erilaisia ja ennen kaikkea hauskoja purjehduskokemuksia.
Sailman
Matti Helenius
Paakkistentie 5, 21290 Rusko, p: 045 255 4250
info@sailman.fi
www.sailman.fi

Tositarinan
välitilinpäätös
Siellä se Porvoon joen penkalla odottaa jäiden lähtöä. Veteen vieminen
pyörillä varustetulla pukilla onkin viimeinen testaamaton operaatio. Hämmästyttävää kyllä kaikki tähän asti on
mennyt kutakuinkin ennakkosuunnitelmien mukaan. Toki luovuutta on
tarvittu matkan varrella ;-)
Moni on hämmästellyt urakan suuruutta. Eikä se vieläkään valmis ole,
retkeilykunnossa kyllä. Totta on työmäärän paljous, mutta täytyy muistaa
että koko homma lähti tarpeesta irrottautua leipätyöstä ja siihen liittyvistä
ajatuksista. Tämä tavoite on onnistunut erittäin hyvin. Väittäisin että sen
ansiosta olen välttynyt loppuun palamiselta. Vene on oikeastaan sivutuote,
käsillä tekeminen on pääasia. Onnekkaiden ”sattumien” ansiosta tarvittavat muutkin resurssit olivat suunnilleen koossa pähkähullua ideaa toteuttaessa.

Työn vaativuus
Veneitä olen tehnyt 18-vuotiaasta alkaen ja reilut viisi vuotta ammattilaisena 80-luvulla. Vähän opetustöitäkin on veneenrakennuksen alalta työhistoriassa. Piirtänyt olen koko ikäni,

enimmäkseen teknishenkisiä kuvia.
Tiedättehän poikalapset.
Suuren veneen rakentaminen ei vaadi ammattilaistaustaa. Cosmos 1100
on jo toinen iso vene omaan käyttöön
tehtynä. Edellinen oli 7,5 x 2,65 m
Philippe Harlén piirtämä varttitonnari kylmälaminoituna vaneerista. Seilasi reilut 20 vuotta Päijänteellä
ja oli tehty puhtaasti harrastelutasolta, ennen harrasteen
muuttamista ammatiksi. Sen
tekemiseen tarvittavat tiedot
olivat kaikki peräisin alan kirjallisuudesta, ajalta ennen internettiä. Nykyisin tietoa tahtoo olla jopa liiaksi asti.
Päätyön tuoma hullu luulo
minulla on, että lähes kaikki
teknistyyppiset ongelmat ovat
ratkaistavissa päättelemällä, ellei jostain tietolähteestä löydy
suoraa ohjetta. Työ tekijäänsä
neuvoo. Toistaiseksi ei ole tullut erityisen tiukkaa paikkaa vastaan
venettä tehtäessä, eikä purukumi-rautalanka ratkaisuihin ole ollut tarvetta.
Pientä vilunkia tietysti tehdään sisustuksessa työn joutuisuuden pitämisessä jonkinlaisissa rajoissa. Kantavissa
rakenteissa ei tietenkään voi tinkiä.

Pekka Jaakkola

Yksi tekijälle asetettu vaatimus on, että erottaa tärkeät ja toisarvoiset asiat.
Ostettujen piirustusten hyötynä ovat
suunnittelijalta saatavat neuvot tarvittaessa. Se tietenkin on ensisijainen tietolähde. Internet on pohjaton lähde,
mutta vaatii lukijalta lähdekriittisyyttä ja arviointikykyä. Venealan kirjallisuutta on runsaasti saatavana, yleensä englanniksi. Eri lähteistä yhdistelemällä tulee yleensä elinkelpoinen
kompromissi.
Kätevien käsien ja hyvien hoksottimien lisäksi tarvitaan piirustusten
lukutaito. Piirustuksia on pystyttävä
tulkitsemaan, joka nippeliä tai mittaa ei siellä ole mainittu. Pienoismallin tekeminen mittatarkkana on erittäin suositeltavaa, eikä se harrasteena-

kaan ole hassumpi. Erilaisten veneiden esittelypiirustuksia löytyy pilvin
pimein netistä ja suunnittelijat lähettävät pyynnöstä lisää. Piirustukset täytyy useimmiten piirtää uudelleen pienoismallia varten, mikä tekee erittäin
hyvää veneenrakentajalle tai rakentamista harkitsevalle. Kolmen suunnan
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suhteutettuna minusta ihan tyydyttävä. Lyhyellä vieterillä
ei tällaiseen harrasteeseen kannata ryhtyä.
Jaksamisen kannalta talvitauot olivat hyvä asia, harrastus ei
alkanut tympiä tai tuntua työltä. Päätyöstä minulla ei tosin
olisi jäänytkään voimia isommalti talviaikaan. Jotkut ovat
ratkaisseet asian sapattivuodella päätyöstä. Ilmeisen hyvä
ratkaisu on sekin.

leikkauskuvien hahmottaminen esineeksi ei ole ihan
läpihuutojuttu, piirtämisestä puhumattakaan, mutta taito on opittavissa.
Ellei ole veneitä tehnyt aikaisemmin, kannattaa pienoismallin lisäksi aloittaa jollalla, jota kuitenkin tarvitaan useimmissa veneissä. Irrallisia osia voi myös
tehdä harjoitustyönä. Valittu tekniikka tai menetelmä on oltava pääosin tuttu, koska varsinainen vene
aloitetaan aina rungon teosta.
Yksi vaihtoehto on tietenkin runkovalmis vene ammattilaisen tekemänä. Rungon osuus koko työstä on
ehkä kolmannes, joten käsityölle jää vielä tilaa.

Työmäärä
Veneeni suunnittelijan Jeff Schionningin nettisivuilta löytyy vertailutaulukko http://www.schionningdesigns.com.au/www/page.cfm?pageID=103, jossa Cosmos 1100 työtuntimääräksi on arvioitu 4500
työtuntia, reilut 2 miestyövuotta. Riittänee ammattilaisella tai erittäin kokeneella harrastajalla. Lisäksi huomioitava aputyöt kuten rakennuspaikan valmistelu ym. Yksin tehdessä tuhraantuu aikaa runsaasti enemmän kuin työparin kanssa samassa hommassa.
Minulla ei varmasti 4500 tuntia riitä. Pelkkä hiilikuitumaston muotti vei puoli kesää ja maston tekeminen ja viimeistely toisen mokoman. Arvioisin,
että pari omakotitaloa saa tehdyksi samalla työmäärällä, ainakin valmispaketeista. Mikäli arvioit että
omasi ja perheesi kestokyky riittää parin talon tekemiseen, voin suositella tämän kokoisen veneen tekemistä puhdetöinä.
Koska lämmintä työtilaa ei paljoa ollut, jouduin keskittämään lähes kaikki epoksityöt kesäkuukausiksi.
Rakentamisen aika, noin yksitoista kesää, on siihen
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Joka tapauksessa 101% varmuudella työmäärä tulee
aliarvioitua suunnitelmia tehtäessä. Arvioi ehdoton
maksimi, joka yksittäiseen hommaan voi mennä ja
tuplaa se, niin saatat olla lähellä totuutta!

Rakennuspaikka
Pitkällä aikataululla ilmainen tai lähes ilmainen rakennuspaikka on täysin välttämätön. Piharakennus isolla
omakotitontilla ja sopuisat naapurit ratkaisivat kohdallani paikkaongelman.
Itse tehty halli oli hyvä ratkaisu, mutta vaati melkoisen
tuntimäärän työtä, joka oli pois varsinaisesta veneen teosta. Minulla lisäksi yksi virhe aiheutti hallille ennenaikaisen poismenon yhdessä hankalan lumitilanteen
kanssa. Virhe oli liian kylmässä epoksilla tehty taivutuksen alainen viistoliitos hallikaaressa, jolloin lujuus
kärsi ratkaisevan paljon. Virheen olisi voinut paikata
jälkikäteenkin, mikäli olisi ajoissa hoksannut. Mennyt
mikä mennyt, ottakaa oppia. Romahdus korosti teknisten ohjeiden tärkeyttä epoksia käsiteltäessä.
Jälkikäteen arvioituna valmis tehdastekoinen pressuhalli olisi ollut erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto,
ei kylläkään halvempi. Jälkiviisaus on tunnetusti parasta viisautta.

Kustannukset
Yli kymmenen vuotta jatkunut rakennusaika helpotti
rahoitusta. Pariin otteeseen joutui turvautumaan lainarahaan, muuten selvisi käteisrahoituksella.
Kokonaiskustannukset veneelläni ovat keskimääräisen
kesämökin hinta. Karkea arvio lienee 80 -90 000€ ja
se sisältää kaikki asiaan liittyvät kustannukset pressukatoksen kuluja ja työkaluhankintoja myöten. Lopetin tarkan kirjanpidon jossain neljän ja viiden vuoden paikkeilla hyödyttömänä. Pääosa kuiteista on kyllä tallessa, jospa lasken niitä sitten kiikkustuolissa. Em.
Schionningin taulukko sisältää myös jonkinlaisen materiaalien ja varusteiden kustannusarvion AUD hintoina (ei USD) perusvarustuksella.
Kuten työmäärässäkin, kulu- ja hankintabudjetti menee taatusti yli. Pelkästään tilapäiseen kiinnitykseen
tarkoitettuja tavallisia (ei rst) ruuveja meni uskomaton kappalemäärä, eikä sellaista tullut ennakkoon arvattua. Älä pihistele budjetissa ja tuplaa se, niin saattaa olla sinne päin :-)

Piirustukset
Mielestäni piirustuksissa säästäminen on iso erehdys.
Kysymys on kuitenkin muutamasta prosentista kokonaisbudjetissa.

Monirunkovenelehti 1.2011
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Joillakin pulinapalstoilla netissä
on näkynyt rutinaa Schionningin
piirustuksista. Kädettömien valitusta. Cosmos 1100 ei ole CAD
piirretty, 1:1 mallikaarikuvia lukuun ottamatta, mikä tietenkin
näkyy jäljessä. Minä olen piirustuksiin tyytyväinen ja tarvittaessa suunnittelija on neuvonut, mikäli ristiriitaisuuksia tai puutteita on ollut. Hinta-laatu suhde on
kohdallaan.

Kotijoukot ja 		
talkooporukka

Svea af Käringön
purjehdus
Les Sables dÓlonnesta
Göteborgiin

Tukijoukon talkootyö ja henkinen kannustus on mahdollistanut FIN 98m veteen viemisen.
Iso osa kunniasta kuuluu tukijoukoille, jotka ovat reilut parikymmentä kertaa tulleet avuksi.
Talkoopäiväkirja on juuri nyt veneessä 90 kilometrin päässä, täytyy muistaa laskea apujoukkojen
työtuntimäärät tarkemmin sieltä.
Porukkaa ei koskaan ole ollut vaikea saada kokoon, kiitos kotijoukon loistavan kestityksen.

Vaikka tämä juttu on tehty minämuodossa, ei homma olisi onnistunut missään tapauksessa yksin.

Ruorissa ja kynässä Roland Jansson
Vapaasti suomentanut Timo Salminen

SCTL-tapahtumakalenteri kesä 2011
28.-29.5.

Emäsalon lenkki

HTPS

Ranking

18.-19.6.

MMM-kisat

SCTL

Ranking

18.-19.7.

Cruising-tapaaminen

Rödhamn, Marienhamn

21.-24.7.

IMM

Stockholm

23.-24.7.

Volvo Päijännepurjehdus

JVS

Ranking

6.8.

Sulkaniemen Rapuseiluu

M

Ranking

13.8.

Emsalö Runt

BSS

Ranking

3.9.

Henri Lloyd Race

HSK

Ranking

Oli maanantai 11. tammikuuta, kun
me astuimme Ryan Airin lennolle
9503 Skavstan lentokentällä matkalla Beauvais’iin, joka on hieman Pariisin ulkopuolella. Matkamme tarkoituksena oli purjehtia Lagoon matkakatamaraani kotiin Göteborgiin. Tällä kertaa siirrettävänä oli Lagoon 400,
joka on Lagoonin uusin malli markkinoilla. Matkan ajankohdan tammikuuksi oli määritellyt tavoitteemme
esitellä vene Göteborgin venemessuilla viikolla 6. Lagoon 400 olisi ensimmäistä kertaa esillä sisänäyttelyssä Göteborgissa. Veneen odotetaan
nousevan yhdeksi näyttelyn kaikkein
mielenkiintoisimmista veneistä.
Olemme matkassa kolmen hengen
voimin: Mikael af Ekenstam, Peter Törnblom ja minä Roland ”Rulle” Jansson. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun tuomme kotiin veneitä Ranskasta. Mikael on 5. matkalla,
Peterille ja minulle tämä on 4. kerta.
Kukaan meistä ei ole kuitenkaan tehnyt reissua keskellä talvea.
Beauvais’ista otamme vuokra-auton
ja laitamme Mikaelin iPhonen navigaattorin kohteeksi Biskajanlahdella
olevan Les Sables dÓlonen sataman,
jossa Lagoonit lasketaan vesille.
Matkaa satamaan on noin 600 km.
Teemme matkan ensimmäisen pysähdyksen Mikaelin ystävien luona.
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Duclosin perhe asuu pienessä kylässä
tien varrella. Siellä meidät kutsuttiin
fantastiselle lounaalle (kolmen ruokalajin tietenkin). Oli myös mielenkiintoista nähdä aito ranskalainen koti. Perhe asuu talossa, joka on rakennettu jo 1700 -luvulla.
Tiedämme, että veneemme ei ole vielä aivan valmiina ja siksi meillä ei ole
kiirettä. Päätimme viettää yön jossain
matkan varrella olevassa hotellissa.
Kellon lähestyessä kahdeksaa pääsemme Angerin kaupunkiin ja päätämme
etsiä sieltä jonkin hotellin.
Ajatus osoittautui huonoksi, sillä ilmeisestikin kaupungissa on jokin suuri konferenssi ja hotellien kaikki huoneet ovat täynnä. Lopulta löytyy Formula One hotelli, josta saamme n.
8 neliön huoneen 3 vuoteella. Mutta hotelli oli halpa, 59 euroa sisältäen aamiaisen.
Tiistaina pääsemme satamaan jo noin
10:00. On kylmää ja koleaa. Talvi on
kylmin 60 vuoteen, useina päivinä on
ollut pakkasta. Vesi on kuitenkin vielä
12 astetta. Yleensä kun haemme täältä Lagooneja, uutta omistajaa odottelee 15 ja 20 venettä. Nyt satamassa
on vain vain kaksi kappaletta ja yksi
niistä oli meidän Svea. Uuden veneen
noutoa on valmisteltu paljon kotona.
Vene on uutena tietenkin varustelematon, joten lähetimme paljon varus-

teita rekalla etukäteen: Keittiövarustus, katsastus- ja turvallisuusvarusteet
jne. sekä jopa lämpimiä vaatteita. Lähetyksemme oli tällä kertaa 2 täyttä
lavaa. Saapuessamme satamaan on ensimmäinen tehtävä siirtää kaikki varusteet veneeseen. Veneessä ei ole vakiona varustelua Pohjoismaiden markkinoille, mutta olemme tilanneet siihen hieman tarvittavia lisävarusteita.
Lämmityslaite ja tutka ovat näistä tärkeimmät. Lämmityslaitteisto on uudentyyppinen vesikiertojärjestelmään
perustuva systeemi ja olemme hyvin
innostuneita kokeilemaan sen toimivuutta. On tietenkin tärkeää, että se
toimii siirtopurjehduksellamme kylmissä tammikuun olosuhteissa.

Yksinäinen Svea af Käringö
Les Sables dÓlonnen satamassa

Monirunkovenelehti 1.2011
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näytti hyvin tyytyväiseltä. Sandra ei
ole ainoastaan ahkera ja pätevä, hän
oli myös erittäin kaunis.
Illalla aloimme asentaa varusteita ja
perjantaina aamulla saimme apua
töiden viimeistelyssä. Samaan aikaan,
kun Peter meni hoitamaan viimeisiä luovutukseen liittyviä paperitöitä,
niin Mikael ja minä teimme testipurjehduksen veneellä. Se oli ensimmäinen kerta, kun purjeet nostettiin tässä veneessä. Kaikki toimi täydellisesti, joten nyt aloimme olla todella lähellä lähtöä.

Tilauksemme yhteydessä on tapahtunut väärinkäsitys Örjan Bergin Oxelösunds Båt & Motor -yhtiön ja Lagoonin veistämön välillä. Veneestä puuttuvat istumalaatikkoa suojaavat ikkunaseinät ja ohjaamosta katos.
Koska mielestämme on erityisen tärkeää saada ne tälle kylmälle purjehdukselle, yritämme järjestää niiden
asennuksen nyt. Ranskalaiset ravistavat päätään ja sanovat, että se on
"mahdotonta". Emme tietenkään luovuta niin helpolla. Örjan on Ruotsista
käsin onnistunut sopimaan alihankkijan kanssa, että he ompelevat seuraavana päivänä meille puuttuvat varusteet. Suurkiitos Sandra Cuevasille
(NV Equipment), joka teki mahdottomasta mahdollisen! Torstaina Peter
hyppäsi vuokra-autoon ja ajoi 40 kilometriä Saint Gilles Croix’n hakemaan
tavaroita. Kun Peter tuli takaisin, hän

Veneen varustelua

Biskajalla
Perjantaina 15 tammikuuta klo 14:30
me liu’uimme läpi sataman kohti Biskajanlahtea. Viimeinen asia oli täyttää vene täyteen polttoainetta ja vettä.
Meillä on säiliöissä 400 litraa dieseliä
ja vielä 100 l ylimääräistä irtokanistereissa. Säätiedotuksen mukaan odotettavissa oli 10 -15 m/s lounaistuulta ja sumua. Tuulen suunta on täydellinen ja 10-15 m/s ei ole meille ollenkaan paha juttu. Sumusta olimme
kuitenkin hieman huolissamme. Merellä sumu ei ole koskaan mukavaa,

mutta koska meillä on varusteena digitaalinen tutka, pärjäisimme varmasti hyvin.
Purjehduksella pidämme vahtijärjestelmää, jossa kukin vahtivuoro on 3 tuntia, jota seuraa 6 tuntia lepoa. Tietenkin meidän on lepovuorossakin oltava
valmiita auttamaan vahtia tarvittaessa. Ruokaa valmistaa aina joku, joka ei ole vahdissa. Ensimmäinen
vahtivuoro merelle lähdettäessä on Mikaelilla. Mutta me olemme luonnollisesti kaikki kolme ylhäällä.
Kun olemme katsoneet aaltoja jonkin aikaa, on aika
nostaa purjeet. Tuulee mukavasti 10 ja 13 m/s slööriä ja pääsemme hyvään nopeuteen, kun vene on ensin saatu järjestykseen. Vene tuntuu hyvältä ja purjehdusvauhti on jatkuvasti yli 10 solmua. Sumua on
alusta alkaen, mutta näkyvyys on silti lähes 200 m.
Olemme silti onnellisia tutkasta, jonka asetukset laitamme kohdalleen. Veneessä on Raymarinin navigointijärjestelmät. C120 näyttö ja 2 ST70 monitoiminäyttöjä ohjauspaikalla. Lisäksi on sisäohjauspisteessä on ST70 monitoiminäyttö ja VHF. Digitaalisen tutkan kuva on veitsenterävä. Minulle on ensimmäinen kerta, kun purjehdin C120 plotterin kanssa. Nautin navigoinnista sen kanssa alusta alkaen.
Navigointijärjestelmien kehitys etenee todella kovaa
vauhtia ja laitteet tulevat koko ajan paremmiksi. Veneessämme on tietenkin myös autopilotti. Ilman sitä
kukaan ei haluaisi tehdä matkaa. Purjehdimme sen
varassa koko ajan, paitsi kun saavumme satamaan.
Muutaman tunnin jälkeen tuuli nousee ja näkyvyys
heikkee. Koska on tulossa pimeää, otamme isopurjeen kokonaan alas reivaamisen sijaan. Nyt on vain
genoa ylhäällä, mutta pidämme moottorin käydessä pienillä kierroksilla varmuuden vuoksi ja sähkön
tuottamiseksi. Nyt alkavat aallot olla tosi korkealla,
joten teemme jatkuvasti upeita surffeja jopa 17 solmun vauhdilla.
Menen vahtiin klo 21:00 ja ennen kuin Peter menee
nukkumaan, me rullaamme vielä genoan pois. Olisimme voineet ajaa vähän reivatulla genoalla, mutta
koska on yö, emme halua ottaa riskiä , että joku joutuu menemään kannelle, jos tuuli nousee vielä enemmän. Rullagenoaa reivataan toki ohjauspisteestä, eli
periaatteessa kannelle ei olisi tarvetta mennä milloinkaan, mutta eihän sitä koskaan tiedä, jos tulee ongelmia kovassa tuulessa. Kun tulin ulos vahtiin oli Peterin nenä kovin valkoinen. Ennen lähtöämme satamasta söimme ravintolassa, joka ei todellakaan ollut
parasta mahdollista tasoa Ranskassa. Tämä oli todennäköisesti ensimmäinen kerta Ranskassa, kun olen
maistanut ruokaa, joka ei ole hyvää. Tunsimme kaikki kolme vähän huonoa olo vatsassa, kun lähdimme.
Peterin oli pakko palauttaa kalakeitto mereen ennen
kuin hän pääsi nukkumaan. Huonon olon oli pakko
johtua ruoasta, sillä kukaan ei usko, että vanha merikarhu Peter olisi merisairas.

Lagoon 450

Ennen kuin voimme lähteä, pitää tietenkin täydentää myös ruokavarastot.
Ostamme kaikki ruokatarpeet suuresta tavaratalosta. Haasteena on selvittää, mitä tarvitaan pitkällä matkalla. Mitään tarpeellista ei saa puuttua,
mutta mitään ylimääräistä ei haluta
hankkia. Keskiviikkona saapuu myös
viinitilauksemme. Jossain vaiheessa
keväällä 2008, Örjan ja minä olimme täällä Ranskassa. Eräänä lauantaina emme voineet tehdä mitään, koska kaikki sataman työntekijät olivat
varattuina muiden veneiden kanssa,
joten päätimme vierailla viinitarhassa. Useimmat olivat kiinni, mutta löysimme yhden, joka oli auki. Domaine
de L`EPINAY Earl Paquereau on nyt
”meidän” viinitilamme. Se on pieni tila, jota hoitaa Rosendahlin perhe. He
ovat erittäin mukavia ihmisiä. Tilalta saa hyvää viiniä edulliseen hintaan.
Kun haemme veneen, niin lähetämme sähköpostilla tilauksen etukäteen
ja he toimittavat viinit satamaan. On
varsin mukavaa, kun viiniä voi ostaa
suoraan viininviljelijöiltä ilman välikäsiä. Uskon, että kaikki asiakkaamme, jotka ovat käyneet hakemassa veneensä itse, ovat hankkineet täältä
myös viininsä.

LAGOON – kotisi merellä

Tutustu uutuuksiin: Lagoon 450 ja 560.
VPLP-suunnittelutoimiston kehittämät innovatiiviset
ratkaisut sekä useat erilaiset varusteluvaihtoehdot
takaavat Lagoonin ainutlaatuisen purjehdusmukavuuden. Voit valita myös sinulle sopivan purjevarustelun: läpilatoitetun, Square Top -isopurjeen
tai sporttisemman High Tech -purjemateriaalin.
Yksilöllisen ja tyylikkään sisustuksen luot italialaisen
Nauta Yachtsin sisustuksilla.

www.lagoon.fi
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Yhtäkkiä tutkassa näkyy jotain, jota
en tunnista. Jättiläiskaiku näkyy noin
4 nm veneemme edessä. Pian ymmärrän, mitä se on. Myrsky tuo esiin tyrskyjä, jotka näkyvät tutkassa. Kun ensimmäinen myrskyrintama tavoittaa
meidät, kasvaa nopeus. Tuuli puhaltaa
nyt ylitsemme 26 m/s voimalla. Kun
ajattelee, että nopeutemme on 12
solmua myötätuuleen, niin voi vaan
miettiä, mitä se tuulimittari näyttäisi,
jos olisimme paikallaan. Aallot alkavat kuohua veneen yli. Otan autopilotin pois päältä ja tartun ruoriin ja ohjaan venettä aaltojen välissä. Nyt meri
alkaa kiehua ympärillämme. On huikea tunne ohjata venettä näissä kuohuissa, mutta tilanne ei ole ollenkaan
pelottava. Svea hoitaa tehtävänsä ilman huolen häivää. Kestää ehkä noin
10-15 minuuttia, kun pahin myrsky
on ohi. Nyt tuuli on taas noin 15 m/s,
ja voin asettaa edellisen kurssin ja rentoutua autopilotin ohjatessa. Tietenkin olisin voinut mennä pilotti kytkettynä myös myrskypuuskien aikana, mutta käsin ohjaaminen oli todella hauskaa tuossa tilanteessa. Kun
kului vielä 15 minuuttia, tuuli laski
5 m/s. Tämä tuntuu oudolta. Tyyntä kestää vain muutaman minuutin,
sitten nousee taas. Voin nähdä tutkasta lisää puuskaista tuulta ympärillämme, ja hetkittäin tuuli nousee aina
22-23 metriin. Nousen ohjauspisteessä seisomaan ja tunnen kuinka vauhti
18

taas nousee. Ei ole tietenkään viisasta
odottaa myrskyä jälleen, mutta kun
tietää, että veneen kanssa ei ole ongelmia, niin sitä haluaa vaan pitää hauskaa. Ja mitä kaverit sanovat, kun minä tässä seison yksin ja ohjaan keskellä
myrskyä. No, he tietenkin nukkuvat,
eivätkä tiedä myrskystä mitään. Se ei
ole siis pelkästään minä, joka luottaa
menopeliimme.
Kun herään myöhemmin seuraavana aamuna, kertoo Mikael, että hän
oli nähnyt vahdissa parven delfiinejä
uimassa veneen ympärillä. Olin juuri
nukahtanut, joten hän ei siksi herättänyt minua. Olen aiemmilla purjehduksilla nähnyt delfiinejä, ja se on yksi hienoimmista asioista, joita tiedän.
Noin 140 meripeninkulman päässä Les Sables dÓlonnesta tullaan Raz
de Seinen vesille, jossa riutta ulottuu
pitkälle merelle. Täällä voi olla varsin
voimakkaita virtauksia, kun vuorovesi virtaa sisään ja ulos. Tämä johtuu siitä, että riutan molemmin puolin on todella syvää vettä, joka sitten
mataloituu jopa 10-20 metriin. Tässä kohdin ei pidä purjehtia vastavirtaan. Tällä kertaa onnistuimme saapumaan paikalle, kun vuorovesi oli
korkealla, joten virtaukset eivät olleet
niin voimakkaita kuin ne olen joskus
kokenut. Viime kerralla kävi niin, että
meillä oli vahva vastatuuli ja erittäin
vahva vastavirtaus, joka nosti valtaisat aallot. Myöhemmin saimme tietää, että aallot olivat olleet 12 metriä
korkeita. Tämä on yksi vahvimmista muistoista, joita olen merellä kokenut. Nyt oli kuitenkin paljon rauhallisempaa. Mutta luonto on täällä
upeaa. Olemme melko lähellä maata
ja näemme nyt rannassa erittäin kauniita kivisiä rantoja.

Ensimmäinen
pysähdys
Guernseyllä
Sunnuntaiaamuna klo 5 aikaan saavumme erittäin mukavalle Guernsey’n
saarelle, jossa haluamme täydentää
polttoainetta. Olemme olleet täällä aiemminkin ja tiedämme, missä huoltoasema sijaitsee. Mutta nyt se on
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kiinni näin aikaisin aamulla, emmekä
löydä mistään kylttiä, jossa kerrottaisiin aukioloaikoja. Löysin muutaman
kalastajan, joilta kysyin neuvoa, mutta hekään eivät tienneet, onko huoltoasema sunnuntaisin auki. Odotamme
klo 11:00 saakka, ennen kuin saamme tietää, että huoltoasema on suljettu sunnuntaisin. Lähes kaikki muutkin paikat on suljettu, joten Peter ei
saa ostettua tuliaisia pojalleen, kuten
hän oli suunnitellut. Löydän kuitenkin kalastajan, jolla on tuoreita hummereita sumpussa. Ostan meille 2 isoa
hummeria. Hinta on 10 euroa/kpl,
joka tuntuu hyvältä kaupalta.
Nyt sää on aivan loistava, aurinkoista
ja 17 astetta lämmintä. Sataman ulkopuolella on 5-6 kilpapurjevenettä treenaamassa ja aallonmurtajan sisäpuolella on nuoria purjehtimassa
jollillaan. Ei tunnu ollenkaan tammikuulta, vaan loppukesän päivältä
Ruotsissa. Koska emme pysty tankkaamaan, niin tyhjennämme varakanisterit tankkeihin ja suuntaamme
Doveriin, jossa tiedämme huoltoaseman olevan toiminnassa. Ohitamme
Aldernayn saaren läheltä ja saamme
tuntuman todella vahvaan vuoroveden aiheuttamaan virtaan. Koemme
hämmästyttävän ilmiön, sillä vahvassa myötätuulessa surffaamme 15 solmun nopeudella veden läpi, mutta
pääsemme eteenpäin vain 1 solmua
maan suhteen. Kun aallokko on ohi,
käy ilmi, että olemme menossa taaksepäin täysillä purjeissa. Nyt pitää vain
käynnistää moottorit, jotta pääsisimme ylipäätään eteenpäin.
Otamme esiin suurimman kattilamme ja keitämme hummerit. Olemme ottaneet mukaan muutaman pullon samppanjaa juhlistamaan merkittäviä tapahtumia aluksella. Nyt on yksi sellainen merkittävä hetki ja avaamme shampanjapullon. Shampanja
maistuu erittäin hyvältä tuoreiden
hummerien kanssa. Hummerit olivat
niin suuria, että emme jaksaneet syödä kaikkea. Säästin loput hummereista ja viimeisen tilkan samppanjaa ja
keitin seuraavana päivänä tähteistämme todella hyvän kalakeiton.

MYYDÄÄN
Pulsar 30 					
Baltic 					
trimaraani 			
Trou Noir
vm. 2002. Suunnittelija
Eric Lerouge, rakentaja
Antiloop/Jukka Henttu. Isopurje, fokka, code 0,
genaakkeri Gransegel. Marström hiilikuituriki.
Autopilotti Simrad TP30, Webasto 2000,
Garmin 2010 plotteri, 2 aurinkopaneelia,
Mariner 15. Täydellä varustuksella.
Hinta 85.000 €. Jukka Jousjärvi. Puh 040-523 0424.

F31 aft cabin.
Tornado vm 1991.
Siisti ja täydellinen, väri turkoosi. Hinta 3100 €.
Juhani Mannonen, 040-504 6812. 3/10

Buccaneer 32 Trimaraani
Selina FIN34. 4300€. Yhteydenotot Lars Selin.
Puh.0407657591 tai lars.selin@welho.com

FLEURET 30 Mr 2 			
Trimaraani
vm.1978. Tehdastekoinen,
lujitemuovinen hyvin
pidetty ”vanhus”.
Uusitut purjeet, köydet,
mittaristo, masto ja
poikkipalkit. Varusteltu
kilpakäyttöön, mutta
voidaan myydä retkiversiona.
Helppo siirrellä, traileri ym. aputyökalut kokoamiseen ja kasaukseen.
Käy sivuilla www.pohjantahtisailing.com ja ota
yhteyttä: pentti.paatola@elisanet.fi ja tee tarjous !

MYYDÄÄN

Nyt, kun olin ensimmäisen yön ensimmäisessä vahdissa yksin Biskajalla,
minusta tuntui, että edellisestä purjehduksesta oli pitkä aika. Viime kesänä en tehnyt yhtään pitkää purjehdusta. Kesti jonkin aikaa tottua pimeyteen. Tuuli nousi ja vaihteli välillä 14-20 m/s. Aallot alkoivat olla melko suuria, muta niitä ei nähnyt ennen kuin ne murtuivat aivan veneen
vierellä. Ainoa valon pimeyteen tuovat veneen kulkuvalot, jotka hohtavat tihenevässä sumussa. Tuuli tuli perän takaa ja olen edelleen vaikuttunut
katamaraanin kyvystä kiivetä aaltojen
yli. Kaikissa muuntyyppisissä veneissä on erittäin hankalaa hallita venettä, kun isot aallot tulevat viistosti takaa, mutta katamaraani toimii hienosti. Vaikka meillä ei ollut purjeita
edes ylhäällä surffasimme aina välillä
jopa 16-17 solmua.

"Triskell" 1996. Beside the standard specification:
Aluminium mast, Kevlar mainsail + cover (2004),
Kevlar jib + cover (2004), Schaeffer roller furling
system, Spinnaker control kit, Tri-radial spinnaker,
Self tailing Harken winches, Raymarine Multidata,
Raymarine wind, Wiring for Raymarine C80 chatrtplotter, Solar panel, Compass with red LED light, Lifting eyes with straps, Autopilot Navico with remote
control, Raymarine GPS + gyrocompass, VHF antenna, Gray antislip deck, Bimini top, Storage bags
front, aft cabin, Cocpit cushions, Interior cushions
(blue), FM/AM radio preparation, speakers, Honda
BF 10 outboard, fueltank, remote control 2004, Special long-lasting 12V battery 2009, Mooring lines,
fenders etc., Set of Mylar UK sails 1996. 85 000€.
Heikki Jürilo +372 50 66 251

Alumiinimasto

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

Matka jatkuu Monirunkovene-lehden
seuraavassa numerossa

Monirunkovenelehti 1.2011
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Suomen Catamaran ja Trimaran Liitto ry:n
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään Ravintola Merimakasiinissa
Hietalahdenranta 14
pe 29.4.2011 alkaen klo 18.00
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
Virallisen osuuden jälkeen epävirallinen
osuus, joka sisältää yleistä ilonpitoa ja
pulinaa, herkullista ruokaa ja juomaa,
arvauskilpailun, arpajaiset ym.

Tervetuloa!

