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PUHEENJOHTAJAN palsta

Liiton toiminnassa on tapahtunut kehitystä hitaasti,
mutta varmasti. Uudet nettisivut on saatu orastavaan
toimintaan. Taitaapa suurimmalla osalla jäsenistä jo olla
tunnukset nettisivuille. Mikäli et ole saanut omia tunnuksiasi, kannattaa niitä tiedustella hallituksen jäseniltä.
Webmasterille saa edelleen lähettää mr-purjehdusaiheisia
kuvia nettivisuille laitettavaksi.
Liiton facebook-ryhmä kasvaa ja uusia jäseniä otetaan
mukaan.
Kaikki eivät kuitenkaan koe sosiaalista mediaa ja nettiä
omakseen, joten ihan oikealle paperille painetulle lehdellekin on tilausta. Hallitus on keskustellut painetun lehden
tulevaisuudesta, eikä ainakaan lähivuosina ole tarkoitus
siitä luopua. Sen sijaan vanhat numerot on tarkoitus
laittaa nettiin jäsenistölle saataville.
Keskiviikkotapaamiset ovat alkaneet uudestaan Kampissa
ravintola Haraldissa. Kokoontumisaika on joka kuun ensimmäinen keskiviikko klo 1800 alkaen. Tapaamiset ovat
vapaamuotoisia, eivätkä edellytä ilmoittautumista.
Kerhoilta pidettiin niinikään Lauttasaaressa jälleen
onnistuneesti.
Kansainvälinen mr-tapahtuma IMM pidetään ensi
kesänä Saksan Warnemundessa. Poikkeuksena aiempiin
IMM-tapahtumiin purjehduksen rata- ja matkakisan
korvaa nopeuspurjehdukilpailu. Tämä kuulostaa mielenkiintoiselta ja on varmasti yleisöllekin kiintoisaa seurattavaa.

SISÄLLYSLUETTELO

Hallituksen tietoon tuli suru-uutinen, kun pitkäaikainen puheenjohtajamme ja kunniajäsenemme Carl-Olof
Granfelt poistui äskettäin keskuudestamme 89-vuoden
iässä. Muistelemme Grafua lämmöllä.
Hallitus on kokoontunut kuukausittain nettikokoukseen
Skypellä ja on suunnitellut ensi kesän kilpailukalenteria.
Kilpailuvalikoimaan ei ole suuria muutoksia tulossa.
Hallitus on selvittänyt mahdollisuutta saada HelsinkiTallinna-raceen MR-luokkaa, mutta sitä ei ole luvassa.
Ongelmaksi muodostui järjestäjäseuran epärealistiseksi
osoittautunut vaatimus viiden venekunnan ennakkoilmoittautumisesta.
Hallitus tulee tulevalla kaudella markkinoimaan yhtä
kisaa aivan erityisesti tavoitteena saada kisaan runsas
MR-osallistuminen aikaiseksi. Kisan yhteyteen pyritään
järjestämään myös cruising-tapaaminen. Kisa tullaan
valitsemaan kyselyn perusteella.
Liiton sääntömääräinen vuosikokous pidettiin tavalliseen tapaan marraskuussa ravintola Merimakasiinissa.
Kokous päätti pitää liittymis- ja jäsenmaksut ennallaan.
Kokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi liiton sihteerinä
jo pitempään toimineen Meri Miettisen allekirjoittaneen
oltua erovuorossa. Hallituksen varajäseneksi valittiin
uutena Jukka ”Fonzi Jousjärvi. Muilta osin hallituksen
kokoonpano pysyi ennallaan. Uusi hallitus järjestäytyy
tammikuun aikan. Onnea uusille toimihenkilöille!!!
Hyvää alkanutta vuotta 2013!!
Arttu Heinonen
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Kari Karpio

Carl-Olof ”C-O” Granfelt
1922 – 2013
Ensimmäinen kerran tutustuin Granfeltiin Airiston regatassa 70-luvun alkupuolella. Rannasta kuului hirvittävää mökää. Metelin aiheutti purjehtija joka teki suullista protestia Granfeltin venekuntaa vastaan. Aikansa sättimistä kuultuaan totesi C-O rauhalliseen tyyliinsä ”kuule, eiköhän oteta konjakit ja sovitaan asiasta”. Myöhemmin saman regatan palkintojenjaossa muiden pukeutuessa ajan hengen mukaisesti farkkuihin ja kulahtaneisiin t-paitoihin oli Granfeltin tyyli
täysin päinvastainen: klubitakki, koppalakki, suorat housut ja silkkiliina
kaulassa. Hän oli siis todellinen purjehtija ja herrasmies kaikin tavoin.

Catti-katamaraanin prototyypin koepurjehdus
Saimaalla. Valitettavasti ei tuulta.

Eräs hänen usein toistamansa lause
kuului: ”ihminen puuhailee kaikenlaista kunnes huomaa että on kuollut”. Tätä periaatetta C-O noudatti
koko ikänsä. Kaikissa harrastuksissaan
hän oli täysillä mukana, mutta samalla myös huumorin pilke silmäkulmassa. Purjehdus, venesuunnittelu, lehden teko, järjestötoiminta ja casting
kilpailut jne. Olisi kait helpompi luetella ne harrastukset joissa C-O ei ollut mukana.!

Airiston regatasta 70-luvun
alkupuolelta.

Kuusikymmentä luvun lähestyessä
loppuaan kiinnostui C-O monirunkoveneistä. Ensin Hirondelle katamaraani Duett ja sitten trimaraanit Pinta Trio ja Trident 27 Triona. Viimeiseksi veneeksi jäi Iroquois katamaraani Evita. Suvun purjehdustraditiota
jatkaa perheen poika Bosse Evitalla.
Monirunkoihin siirtyessään oli Granfelt pääsääntöisesti jättänyt kilparadat
taakseen mutta hän osallistui kuitenkin innokkaasti Duetilla Airiston regattoihin ja Trionalla useisiin Åland
runt kilpailuihin aina uuden vuosituhannen alkuvuosiin asti.
Suomen Catamaran ja Trimaran liiton
toimitaan C-O tuli mukaan muutama
vuosi yhdistyksen perustamisen jälkeen. SCTL ajautui kriisiin kun pitkäaikainen puheenjohtaja päätti lopettaa eikä seuraajaa tahtonut löytyä.
Tällöin Granfelt astui esiin ja tarttui
aivan uudenlaisella asenteella puheenjohtajan rooliin. Toimita ei enää rajoittunut pelkästään kokouksiin vaan
alettiin myös toimittaa uuden puheenjohtajan ideoimaa Monirunko
lehteä. Vastustus oli jäsenistön taholta kovaa koska yksi kaupallinen monirunkojulkaisu oli aiemmin jo kaatunut. C-O kuitenkin tiesi lehden toi-

Kuvat ylhäältä:
Åland Runt -90
Åland Runt -90, startti
Duett
Evita (Iroquois Mk1 katamaraani)

Purjehdusura alkoi 40-luvulla Sulkaveneellä. Jatkossa veneinä mm olivat
Finnjolla, Vikla ja Star. Menestystäkin
tuli; SM-hopeaa Finn jollissa 1953 ja
Viklojen SM-kulta 1957. Samaan aikaan hän suunnitteli erilaisia veneitä,
esimerkkeinä mainittakoon R-luokan
5.5 veneet Trial ja Experiment joita
omana aikanaan pidettiin radikaaleina konstruktioina. Myöhemmin hänen kynästään syntyi nuorisolle tarkoitettu Junior katamaraani.
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International
Multihull
Meeting
IMM 2013
Warnemündessa

mittamisen niksit koska oli pyörittänyt Casting liiton lehteä ja ollut Frisk
Brisin päätoimittajana.
Lehden tärkeyttä ei voi korostaa liikaa kun ottaa huomioon sen että se
on ollut lähes ainoa tietolähde monelle suomalaiselle monirunkopurjehtijalle ennen internet aikakautta.
Ideat eivät jääneet pelkästään lehden
perustamiseen. Hieman myöhemmin
perustettiin tekninen komitea jon-

ka aikaansaannokset julkaistiin Monirunko lehdessä. Granfeltin idea oli
myös hallituksen kuukausikokoukset
joihin myös jäsenistö sai osallistua.
Vieläkin merkittävämpi työ oli kuitenkin SCTL:n virallinen hyväksyminen Purjehtijaliiton luokkaliitoksi. SPL ei aiemmin hyväksynyt liittoamme jäseneksi koske se ei edustanut
mitään tiettyä veneluokkaa tai mittasääntöä. Liiton rinnalle piti rakentaa
rinnakkaisorganisaatio MR-purjeh-

tijat virallisen statuksen saamiseksi.
Tällainen rinnakkainen toimita rasitti liitoa pitkään mutta henkilökohtaisilla suhteillaan C-O sai Purjehtijaliiton hyväksymään SCTL:n viralliseksi
monirunkopurjehduksen edustajaksi
Suomessa.
Sanotaan että sota ei yhtä miestä tarvitse mutta C-O Granfeltin energiaa,
ideoita ja persoonaa jää meistä moni
kaipaamaan.

Kuvat:
• ylhäällä Triona
• yllä Trio
• oikealla Viimeinen purjehdus
Anitan kanssa kesällä 2010
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Teksti ja kuvat: Pekka Aalto

Ocean Explorer C60
Katamaraani Suomesta
Ajelin viime keväänä
Lightningin ranking-kisasta
kotiin, kun sain tekstiviestin
kännykkään. – Kuka haluaa
lähteä tekemään juttua
Suomessa rakennettavasta
katamaraanista. –
Valmistetaanko Suomessa
monirunkoveneitä teollisesti?
– Otin jutun työn alle.
Tässä siitä tulos.
Monirunkoveneitä ei ole valmistettu
Suomessa aiemmin teollisesti. Asiantuntijat tietävät, että monirunkoveneet on vaikea laji. Pitää tietää mistä
kohtaa vene on luja. Toisaalta ei saa
leipoa veneestä panssarivaunua. Miten uusi telakka aikoo vastata tällaisiin uhkiin?

Mock up
Ensivaikutelma telakasta oli siisti.
Parhaillaan oli menossa ponttoonien
muottien laminointi. Keskelle hallia oli aseteltu ison veneen kajuuttaa
muistuttava rakennelma.
Ocean Quality systems – on rakentajayhtiön nimi. Tämän yhtiön takana on neljä päätekijää: Polypoint –
suunnittelutoimisto vastaa suunnittelusta, Wivometal vastaa metallitöistä, Riskas vastaa puutöistä ja Acquel
vastaa sähkötöistä.
Koko hankkeen puhemies on Peter Granholm. Hän kertoi, että hallin keskellä oleva rakennelma, mock
up, on tulevan veneen kajuutta oikean kokoisena. – Siis jos kajuutta on
näin iso, niin minkä kokoinen on itse vene?
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Veneen mitat

Rakentajatiimi

Valmiin veneen pituus on 18.5 m, leveys 9.1m, nostoköli alhaalla 2m, ylhäällä alle 1m. Maston korkeus on
arviolta 26 m. Veneen paino on 22 t
täydessä lastissa. Venettä kuljettaa 110
hevosvoiman kone. Maksimivauhti koneella on 14 solmua. Purjeilla
maksimivauhti on laskettu olevan 20
solmua. Veneessä tulee olemaan 1400
litran löpötankki, jolla voi huristella
1500 mailia 8 solmun vauhdilla.

Mittojen perusteella selvisi, että kyseessä on tosi suuren luokan projekti. Heräsi mielenkiinto siitä, ketkä uskaltavat tällaisen projektin ottaa vetääkseen.

Mitoista voi päätellä, että kyseessä
on vene, jossa pystyy majoittumaan
isompikin seurue. Wc:tä veneeseen
tulee 4, suihkuja 4. Yöpymistiloja veneessä riittää 12 matkustajalle. Veneen kokonaiskantavuus tulee olemaan 30 henkeä.
Valmiin veneen hinnaksi Peter Granholm arvioi miljoonia, tarkkaa hintaa
ei julkisteta.
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Kyseessä on tiimi, joka tekee pääasiassa töitä Nautorille ja Balticille. Katamaraaniprojekti on vain yksi projekti muitten joukossa. Alihankkijoina
käytetään paikallisia alihankkijoita,
neljä isompaa ja kymmenkunta pienempää.
Peter Granholm, joka vastaa tästä
projektista, on veneenrakentaja toisessa polvessa. Hänen isänsä aloitti Nautorilla vuonna 68 ja oli ensimmäisiä Nautorilta eläkkeelle jääneitä.
Peter Skogvall ja Kjell Blomqvist vastaavat sähkötöistä. Heilläkin on pitkä
veneenrakennuskokemus. Kenneth
Skothella vastaa hydrauliikasta. Bernt
Riska vastaa puutöistä.

Suunnittelutyön on tehnyt German
Frers, joka toimii myös Nautorilla
suunnittelijana. Lujuuslaskut on tehnyt Frers ja ne on tarkastanut Franchde Rivoire, joka on monirunkoveneitten asiantuntija. Lujuuslaskuja varten
veneestä on tehty kolmiuloitteinen
malli, mitä on käytetty jänniteanalyysin apuna.

Aikataulu ja
projektointi
Työt olivat keväällä 2012 vasta alkuvaiheessa. Vesille vene on tarkoitus
laskea vuoden 2013 syksyllä.

Merkittävä
projekti
Kyseessä on siis kaikin puolin merkittävä projekti kokoluokassa, missä ei
paljon ole kilpailua. Pietarsaaren seu-

dulla tehdään laadukkaita isoja köliveneitä. Tämä projekti ei kilpaile paikallisten valmistajien kanssa.
Koska rakentajatiimi käyttää laajasti asiantuntevia konsultteja, niin ky-

seessä on vakavasti otettava projekti.
Koska tekijöillä on pitkä kokemus sekä projektoinnista, että veneenrakennuksesta, ei ole epäilystäkään, että
lopputulos on hyvä.
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Cosmos 1100 -jollan 				
rakentaminen 2011-12
Pekka Jaakkola

Piirustusten 1:1 uloslyönti oli hyvää hommaa joulupyhinä. Mallikaaret syntyivät lastulevy- ym. levynpaloista, mitä
pyöri pitkin nurkkia.
Jollan mitat ovat 273 x 123 x 16cm, kantavuus n.360 kg
Muottia tuli nykerrettyä aina välihommina. Joskus keväällä 2012 olin saanut kuusirimat eli parraslistat taivutettua
kuormaremmillä kiristämällä vähitellen parin viikon aikana. Vasempaan partaaseen tuli lievä nurjahdus, mutta en
vaihtanut rimaa. Tämä on työvene, ei näyttelyesine. Jälkiviisaana voin sanoa, että olisi pitänyt tehdä epoksilla liimaamalla kahdesta rimasta, olisi parantanut lujuuttakin.

Hionta oli tehtävä hyvin varovasti, koska nauhasantaaja
haukkaa mielellään uretaania. Spakkelisaumat ovat huomattavasti kovempaa ainetta ja pinta tahtoi tulla vähän aaltomaiseksi. Pintaspaklaus päälle ja viimeistelyhionta menoksi. Se tapahtui notkean vanerin päälle niitatulla hiontapaperilla, käsin siis. Joka pahuksen paikka oli täynnä uretaanijauhetta. Hommaa voisi tietysti jatkaa loputtomiin,
täytyy vain pitää tolkku mukana. Laatuluokitus: sopiva.

Muotti on vielä kutakuinkin nipussa, voin myydä sen materiaalihinnalla jos ketään kiinnostaa.

Ihan tuli nätti, eikä paina tässä vaiheessa kahtakymmentä
kiloa. Muutama kilo tulee kyllä lisää parrasvahvikkeista ja
pintaspaklauksesta.

Vähitellen uretaanista sahatut 30mm paksuiset rimat alkoivat mennä kohdalleen. Leluvannesahallani sai isosta levystä
sahattua kohtuullisen siististi rimoja.

Rätit sovitellaan paikoilleen valmiiksi ja epoksia päälle.

Purseiden pois hionta sisäpuolelta, puolihuolimaton spaklaus ja hionta vielä kerran. Lopuksi taas lasikankaat paikoilleen. Pohjassa on molemmin puolin kaksi kerrosta, kyljissä
yksi. Partaalle tulee vielä lisää. Kuormitukset laskettu huolellisesti MUTU tietokoneella ;-) Lasikangas on katin rungosta yli jäänyttä 450g suunnattua biaksiaalia.

Rimat on liimattu toisiinsa reunoista ja keulasta sekä perälautaan, joka sekin on 30 mm uretaanieristyslevyä. Ruuveilla varovasti muottikaariin vedätetty pahvilaput toimivat
aluslevyinä liiman kovettumisen ajan. Yhdellä mikropalloilla sakeutetulla epoksikittisatsilla sai kolmen-neljän riman
ryhminä suhteellisen rauhalliseen tahtiin niitä soviteltua.
Purseet pois molemmin puolin mahdollisuuksien mukaan.
Aina kun ei mahtunut väleihin kaapimaan.

Kommentit ja hyvät neuvot:
email pekkajlh@sci.fi

Ulkopuoli laminoitu ja karkeahiottu, häkkyrä ympäri ja
muotti irti. Oli vähän helpompi käännettävä kuin 11m isosisko ;-) Lattialla pehmuste, koska kaksi lasikerrosta uretaanin yhdellä puolella ei paljoa kestä runttaamista. Pari halkeamaa uretaaniin tuli pohjaan sisäpuolelle, mutta ne menivät kiinni kun rungon sai tuettua koholle.
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Penkit ovat samaa kuin runkokin, uretaaniydin ja suunnattua lasia päälle, jahka kerkiän ne päällystää ja kiinnittää. Perämoottorin kohdalla on umpivaneria ytimenä.

Homma jäi kesäksi seisokkiin, kesällä ei kerkiä. Talvella toivottavasti kuitenkin tarkenee. Pitkät nailontangot venhon
päällä ovat muoviliikkeen sahausjäännöksiä, joita saa kilotavarana. Laitan keula- ja köliraudan nailonista, ehkä kupeillekin pari soiroa pohjan suojaksi rantautuessa. Köli on
divinycell ytimellä ja pari lasikangasta päällä, ovat jämäkappaleita katin laipioista.
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Pekka Jaakkola

Cosmos 1100

Ankaraa purjehdusta kesällä 2012

Talvella oli lunta Pellingissäkin, ei
sentään kovin suuria kinoksia. VHF
tutkinto tuli talvella suoritettua, saa
veneeseen puhelimen. AIS transponderi tullee myös hankittua todennäköisesti jossain vaiheessa.
Kausi alkoi keväällä kaikkien vedenalaisten osien hionnalla. Ne turkasen ötökät eli merirokot olivat jättäneet helmiäispinnan kiinnityskohtiinsa muistoksi. Hionnan jälkeen vedettiin kaksi kerrosta epoksimaalia pohjaan. Hyvänä puolena voi pitää sitä että homman sai hoidettua makuuasennossa, patja oli vain kova ja muhkurainen ;-)

Vesille vene pääsi toukokuun alussa
tai oikeastaan joutui, koska se oli rivissä ensimmäinen ja muiden tiellä.
Mittaristot paikalleen. En ymmärrä mistä tällainen kauhea johtovyyhti
on tänne joutunut?? Kolme 8-napaista liitäntäpistoketta pienemmistä puhumattakaan.
Kesäkuun alkupuoliskolla poijjaat
lähtivät seilaamaan. Tavoitteena sel-

vittää kuinka kauas tasan vuorokaudessa pääsee. Välillä melkein tyvenessä ja välillä vähän paremmassa tuulessa ajettiin länteen. Vähän vailla kuusi seuraavana aamuna isopurje putosi
alas 19 tunnin purjehduksen jälkeen.
Olimme silloin aika lähellä Hankoniemeä. Ison nostimen taljan ploki oli
ravistanut vastamutterinsa auki leikarista. Ploki jäi mastonhuippuun eikä
halukkaita ollut mastoon kiipeämään
ilman nostimien apua viimeisen kolmen metrin osalta. Vedimme genaakkerin nostimella ison kolmosreiviin
ja nilkutimme illaksi takaisin kotisatamaan Hamariin. Ilman haveria olisimme päässeet vuorokaudessa Ahvenanmaan saariston paikkeille. Tulihan
kokeiltua. Alkukesän yön läpi purjehdus oli sinänsä elämys.

Seuraavaksi tavoitteena oli heinäkuun alussa Gotlanti. Ensimmäinen päivä sisälsi tuulta ja säätiedotus antoi tuulivaroituksen. Jäimme säätä pitämään puolen päivän aikoihin Pirttisaareen ja aamulla jatkoimme välillä tuulessa ja
pari kertaa lähes tyynessä. Oli tarkoitus vetää non-stoppina Gotlannin itärannalle ja sieltä Baltian lahdelle. Jäi reissu vähän lyhyeksi. Illalla tuuli parani
vähän liikaakin, aallokko oli aika keljua töyssytystä. Yöllä ylitettiin laivalinja ja aamun valjetessa olimme suunnilleen Paldinskin edustalla. Naisisto sai siinä
vaiheessa tarpeekseen aallokosta
ja pyysi päästä maihin. Totta, lomalla ei ole kivaa jos pelkää.
Ajoimme kunnon tuulessa luoteeseen tiukkaa vastaista ja päädyimme illaksi Jussarön suojiin. Aallokko ei ollut yhtä jyrkkää ja vastaista kuin yöllä oli
ollut ja oli vähän mukavampi ajaa ykkösreivillä. Vauhti pysytteli 9-10 solmun vaiheilla.
Laiturit olivat täynnä ja
kokeilimme ensin ankkuria, mutta totesimme
että sileään kalliopohjaan ei oikein koukku
tartu ;-) Lopuksi kiilasimme yhteysaluksen
laituriin, johon jäi meidän tulkintamme mukaan kyltin vaatima yli 10 m vapaata. Kumma kyllä kukaan tullut ottaneeksi kuvia kuluneen vuorokauden aikana ennen kuin laiturissa :-)
Aamulla tuulta riitti edelleen vaikka toisille jakaa, mutta
upeassa Tammisaaren saaristossa olimme melko suojassa
pahimmalta. Sommaröstrandin vieraslaiturissa olivat puomit ja saimme viereisen telakan väeltä luvan kiinnittyä yöksi heidän laituriinsa ja ostettua vielä sähkönkin. Toiselle laidalle laituria päätyi myös iso saksalaispursi, joka ei kokonsa
takia sekään olisi mahtunut puomien väliin.
Tammisaaren väylän kapeikoissa ei tarvittu keulapurjetta
enempää sivumyötäisessä. Tuulta riitti edelleen. Laiturissa
Tammisaaressa oli vieressämme vielä numeroa isompi katti, hauska tavata.
Naisten karattua seurastamme vietimme vielä seuraavan
päivän mekin tuulta pitämässä sivistyksen parissa. Tuuli oli
edelleen +14 metriä sekunnissa. Ei niin, etteikö siellä pärjäisi, mutta purjehdus tuntuu enemmän työltä kuin huvilta siinä kelissä ja pidimme mekin lomapäivän.
Seuraava päivänä Pietarin linjan laivaväylän ylitys tapahtui
vähän kesymmässä kelissä ja päiväsaikaan.
Ensimmäinen Pirskatin ulkomaan vierailukohde oli Lohusalon satama. Kippari sai onnittelut miehistöltä. Satamassa oli Tallinnaan lähdössä jonkun paikallisen keskiaikaisen
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ruhtinaan huvi/sotalaivan replica. Saatuaan miehistön kasaan se kaasutteli dieselkoneella ulos satamasta. Hauskan
näköinen purtilo, korotettu peräkansi ja kaikki. Missä pahuksessa se kamera oli silloin kun sitä pitäisi käyttää?
Satoi mutta silti päätimme lähteä laiturimaksuun sisältyvään saunaan. Saunassa oli tanskalainen herraseurue, joka
luovutti suosiolla ylälauteet Suomi-pojille. Saunan jälkeen
oli vikatikki pukea vaatteet päälle. Ne nimittäin kastuivat parin sadan metrin matkalla veneelle läpimäriksi. Satoi
niin riivatusti. Runkojen käytäviin asennetut kuivatusnarut olivat hyvin tarpeen.
Aamulla totesimme ensimmäisen laivastovierailun päättyneeksi ja suuntasimme koilliseen kotia kohti. Helsingin
edustalla tulli muisti meitä ja kävi kyselemässä vähän kuulumisia. Näköjään tutkaheijastin saalingissa toimii hyvin.
Tuuli suhteellisen mukavasti ja pääsimme Hamariin vähän
ennen puolta yötä.
Monirunkovenelehti 1.2013
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ka kun ei ollut kouluttanut kansimiehistöä kiinnittämään
venettä kovalla kelillä. Ei se pysy käsillä vetämällä. Viidennellä yrityksellä ja parilla kontaktilla laiturin reunakiveykseen homma vihdoin onnistui. Kahdella moottorilla oli ratkaiseva osuus onnistumisessa. No, keulan divinycell pehmuste on törmäilyjä varten. Tuli vähän spaklaushommia.
Naapureitakin vietiin vähän kierrokselle, piti vähän hyvitellä. Olivat joutuneet kärsimään kymmenen vuoden aikana rakentamisen metelistä. Ellei muusta niin maiseman pilaamisesta ainakin.

Toinen Viron
reissu alkoi umpisumussa. Ajettiin ulos kapeikosta koneella.
Onneksi sumu
haihtui ja alkoi
tuulla kunnolla
merelle päästyämme.

rueesta oli aika kalpeana ja hiljaa, eikä syynä ollut illanvieton jälkiseuraukset. Takaisin saariston suojaan päästyämme
hekin piristyivät. Tosin joku totesi että jos jo menomatkalla olisi keli ollut samanlainen, olisi osa porukasta päätynyt
vuorolaivan asiakkaaksi.

Tässä on miehistön näkemys tiskikoneesta. Hyvin lähtee yli
7 solmussa kasarista pohjaan palaneet. Pesukoneen energialuokka AAAA... jos köysi pitää.

Elokuun alussa Pirskatti sai kyytiä Pellingin seudulla. Kova
sivumyötäinen, mutkainen väylä ja vähän varomaton kippari yhdessä lukosta irronneen levankivaunun taljaköyden
kanssa saivat aikaan turhan komean vahinkojiipin. Ainakin
yksi latta meni tikuiksi siinä hässäkässä vanttia vasten. Kokenut kaiken tietää :-( Latat ovat takaosalta hiilikuitua joka kesti, mutta etuliesman puoleinen lasikuituosa ei. Edellisenä kesänä oli kaksi ylintä lattaa säröilleet ja niiden tuen
puuttuessa jiippi hajoitti kolmannenkin. Pyynnöstä huolimatta neulomo ei ollut toimittanut uusia tilalle. Ylälatat
olivat kyllä vähän liian helposti hajonneet. Lasikuidussa on
turhan niukalti hartsia ja lasikuitu halkeaa putkimaisessa
latassa pitkittäin halki. Pyritty ilmeisti hyvään lasi/hartsisuhteeseen laminaatissa ja päädytty liiankin hyvään. Syksyyn mennessä kaksi kuudesta latasta oli enää ehjiä. Kaikki
eivät takuulla olleet hipasseetkaan vantteihin. Menee reklamoinniksi.
Seuraava seikkailun kohde oli Helsingin Vuosaari. Tyttären
kaverin polttariseurue valtasi veneen ja pyörimme vähän
saaristossa. Tuulta riitti hyvin ja kun porukka piti pudottaa
seuraavaan kohteeseen eli kanoottivuokraamoon, oli melkoinen työ saada katti laituriin. Reippaat toistakymmentä
metriä sekunnissa ja tuuli laiturin suuntainen. Kipparin vi14
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Kyljissä näkyy vähän Vuosaaren laiturin autonrenkaiden
jälkiä. Pitänee pestä ne joskus pois. Laiturin ollessa tuulen puolella on aika hankala ajaa laituriin. Täytyy käyttää
vauhtia ja ripeää miehistöä, varsinkin yksi ajettaessa. Katti
seilaa turkasen äkkiä yli hyppyetäisyyden laiturin reunasta tuulen ajamana, oli kölit alhaalla tai ei. Jostain syystä ei
ollut kipparille valjennut, että moottoreilla voi peruuttaa
tuulen puolelle laituriin. Oppia ikä kaikki!

Vaikka kuinka yrittää, ei aallokkokuvia saa vangittua kameralla. Pikkuisen sentään pärskähtää keulassa.

Reilussa viidessä solmussa alkaa perä jo kohista mukavasti.
Suojan puolen runko ui vähän syvemmällä.

Perillä Vergissä, ylitys kesti vajaa kuusi tuntia. Ihan kivaa
kyytiä hyvässä tuulessa tiukassa vastaisessa. Autopilotti piti
uskomattoman suoraa kurssia. Käsipelillä ei mitenkään saa
niin vähäisellä ohjausliikkeellä kurssia pidettyä. Härvelissä
on ilmeisesti 3D anturi, koska se tekee korjausliikkeen perän noustessa ylemmäs aallolle, ennen kuin kurssi on mitenkään muuttunut. Päädyimme perille ilman yhtään luovia. Tuulen suunta muuttui viitisen astetta ylityksen aikana ja kurssia sai nostettua juuri sopivasti suoraan sataman
suulle. Paluumatkalla seuraavana päivänä tuuli vielä vähän
enemmän ja aallokko oli voimakkaampi. Reilu puolet seu-

Kesän kuluessa tuli vähän laminoitua puuttuvia sohvien ja
tiskipöydän pyöristettyjä laitoja. 7 milliseksi sahattu lauta
taipuu ilman kastelua tarpeeksi tiheällä puristimien asettelulla. Jigin täytyy olla tukeva, epoksia tietenkin kerrosten
välissä. Tuli muutama harjoituskappale aluksi tehtyä ennen
oikean tekniikan oppimista.

Tuulen puuttuessa kolmas Viron reissu päätyi Lillfjärdeniin
Pernajan seudun saaristoon. Todella upea laguuni. Aiemmin kesällä tiedusteluretkellä olimme tulleet umpipimeässä paikalle ja sisäänajoväylä ei ole leveydellä pilattu. Ei kyllä syvyydelläkään. Kölejä piti nostaa että pääsimme ulos yli
hiekkasärkän. Ilman plotteria olisi varmaan jääty ensimmäisellä kerralla ulos ankkuriin yöksi saaren kupeelle. Juu,
tiedän, plotteriin ei saa luottaa liikaa. EI tietenkään ;-)
Monirunkovenelehti 1.2013
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Syksyn viimeinen reissu kohdistui Pyhtään Kaunissaareen Kotkan edustalla.
Ajankohta oli syyskuun toisella viikolla ja
arvelimme että tilaa riittää. Kyllä, vaikka
sattuikin paikallisten ja kesäasukkaiden
kauden päätösjuhlat. Melko täynnä olivat
laiturit. Koska seurue oli saunafriikkejä,
vuokrasimme tietenkin saunan.

Omat ja telakan nostoliinat peräkkäin
pääsee katin nostamaan siltakannen alta.
Siinä se taas pukin päällä on talviunilla.
Kaksi pohjamaalia piti hyvin, kaikki ötökät ja töhnät sai irti painepesurilla kohtuullisen helposti. Elokuun ensimmäisellä viikolla olin kaapinut rokon toukat
pohjasta, ennenkuin ne ehtivät kiinnittyä
kunnolla. Näyttää välttämättömältä urakalta ensi kesänäkin. Pienen syväyksen
ansiosta pohjan saa kaavittua varrellisella puulastalla kumiveneestä käsin tai matalassa rannassa.

Paluumatkalla seuraavana päivänä oli
tiukka vastainen, niin tiukka että piti koneilla avustaa puolet matkasta. Viimeisellä etapilla oli täysvastainen ja laskimme
purjeet. Kahdella 15hp koneella oli tosissaan töitä Pellingin eteläkolkan kapeikoissa kovassa tuulessa vasta-aallokkoon
ajettaessa. Sisaraluksen 2x8,8 koneet olisivat luultavasti olleet hätää kärsimässä.
Kiinteät 4 lapaiset työvenepotkurit vetivät kyllä hyvin, ei nyt ihan täydellä kaasulla tarvinnut ajaa.

Paksu pvc pressu ohjaamon avotilan päälle talveksi. Piti vähän uusia purjerenkaita
reunoissa, lumi kun oli painanut reunaan
repeämän viime talvena. Kevytpressut
menevät riekaleiksi talvimyrskyissä. Naapurikatin kippari oli kokeillut kai kolmella ennen kuin luopui peittämisestä kokonaan talvisin.

Keulapurje irroitettiin satamassa profiilista sen vaurioiduttua timantin/saalingin
päähän. Reiän alku oli tullut elokuussa
kun käännöksessä katti oli jäänyt keula
pakkiin kovassa tuulessa ja timantin päässä ollut itsevulkanoituva teippi oli hiertynyt puhki. Purjeet menevät talvella huoltoon joka tapauksessa.

Lokakuun puolivälissä vene vietiin Pellinkiin telakalle nostoa varten. Ensi kesäksi luultavasti vuokraan poijupaikankin samasta paikasta. Jää turha kapeikoissa ajelu vähemmälle.
Kipparilla on kauhea hinku päästä maisemia katsomaan.
Tosin VHF antenni ja tuulianturi on irroitettava ennen
maston nostamista. Taas muistin miksi ei tule mitään merkkituotteita ostettua venetyökaluiksi. Jos satasen Letherman
putoaa mereen se sieppaa paljon enemmän kuin kympin
halpamalli ;-) Tuli plumpsis efekti tehtyä. Onneksi kukaan
ei jäänyt alle ja täytyyhän Ahtiakin uhrauksilla lepyttää.

16
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Oikeanpuoleinen nostoköli sai vähän
takkiinsa ilmeisesti Vuosaaressa. Toisen
kolhut saa paikattua spakkelilla. Tähän
täytyy lisätä divinycell ydintä tai uretaania ja lasikerros päälle. Alaosa on tarkoituksella kevytrakenteinen, muuten pahassa pohjakosketuksessa hajoaa kölilaatikko eikä köli, joka on helppo paikata.
Tapaamme varmaan ensi vuonnakin...
Kommentit ja hyvät neuvot:
email pekkajlh@sci.fi

Monirunkovenelehti 1.2013

17

Fil.Tri. Johan Silén

Purjehtiminen
tulevaisuuden laji?
Purjehtiminen tekee paluuta oltuaan
rahtikuljetusmuotona kannattamatonta jo pitkään. Uusi tuleminen on
Fil.Tri. Pekka Janhusen aurinkopurjeen keksinnön seuraus. Sen avulla
tullaan tulevaisuudessa kuljettamaan
kauppatavaraa ja vaikkapa raaka-aineita ristin rastin aurinkokunnassamme. Ennen kuin jatkan tarinan näistä
mahdollisuuksista tehdään lyhyt katsaus purjehduksen teoriaan.
Huomasin joskus, että purjehtiminen
voidaan määritellä tekniikaksi käyttää
rajapinnan ympärillä tapahtuvat ilmiöt hyväksi aikaansaamaan suunnatun
voiman jonka avulla voidaan liikkua
melko vapaasti. Ajatus rajapinnasta on kiehtova, koska sen avulla voidaan ajatella purjevenettä laitteena,
joka liikkuu pinnalla ja jolla on yksi
purje pinnan päällä ja toinen sen alla.
Purjehtijoina me silloin helposti ymmärrämme, että voimme luovia vastatuuleen jos tarve niin vaatii ja me tiedämme mitä se edellyttää. Olen tältä pohjalta sitten haastanut ystäviäni
väitteellä että “jos te tämän ymmärrätte, niin eikö ole selvää että tyynessä voidaan silloin luovia jokea ylös?”.
Tässä ei ole mitään uutta, ja jokainen
joka on purjehtinut virtaavassa vedessä tietää miten vaikeaa se on. Monirunkoveneet toisaalta ovat sen verran
nopealiikkeisiä ettei asia välttämättä
huomata.
Ajatuksesta liikkua pinnalla, hyödyntäen pinnan molemmilla puolilla olevaa väliainetta, voidaan luonnollisesti
viedä paljon pidemmälle. Miten olisi jos korvattaisiin masto leijalla, lentävällä purjeella? Silloin voisi säästää
maston painon ja kiinnittää leija veneen painopisteeseen niin koko ra-
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kenne olisi paljon yksinkertaisempi.
Tavallinen pallopurjehan lentää hyvin
heikossa tuulessa, joten ei tässä pitäisi olla mitään kummallista. Surffilautailijat käyttävät jo tänäpäivänä erilaisia leijoja eivätkä ne kovin paljoa enää
maksa. Ehkä tässä olisi monirunkoveneille sopiva haaste. Ehkä apumoottorin tehtäväksi tulisi käynnistää vene, jotta saavutettaisiin kolmen solmun nopeuden jossa purjeen voisi
päästää lentämään? Sen jälkeen purje pitää nostaa sopivaan korkeuteen,
jossa tuulen suunta ja nopeus molemmat ovat optimaaliset. Kilpapurjehdus kolmioradalla voisi olla mukava
nähdä ja varmaankin kilpailusääntöjä
joutuisi muuttamaan. Kumpi väistää,
vene vai purje?
Purjehtiminen on ollut jokaisen sivilisaation eräs perusedellytys. Kauppareitit ovat aina olleet ne, joiden varsille vaurautta kertyy. Fil.Tri. Pekka Janhunen keksi uudentyyppisen sähköisen purjeen, jonka avulla voimme lentää aurinkokunnassamme hyvin paljon tehokkaammin kuin perinteisillä tekniikoilla. Tämän hetkiset ionimoottoritkaan eivät pärjää sähköpurjeelle. Purje varsinaisesti ei ole pinta vaan joukko ohuita mutta pitkiä
metallilankoja, joiden päässä on pieni paino. Koko järjestelmä pannaan
hitaaseen pyörimisliikkeeseen jolloin
painot pitävät langat suorina. Avaruusalus, järjestelmän keskellä, varataan positiivisellä varauksella ampumalla elektroneja avaruuteen. Tällä tavalla synnytetään joukko positivisesti
varattuja johteita. Auringosta lähtevä
tuuli, aurinkotuuli, koostuu positivisesti varatuista vety-ytimistä ja elektroneista. Kun se osuu varattuihin johtoihin, synnytetty sähkökenttä poik-
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keuttaa raskaan vedyn ja näin syntyy
johtoon vastavoima. Aurinkopurjehtijan kölinä toimii gravitaatiovoima.
Purje synnyttää työntövoimaa täsmälleen niin kauan kuin se pidetään varattuna.
Tällä hetekellä laitteen pieni prototyyppi on valmiina odottomassa laukaisua avaruuteen virolaisessa satelliitissä. Menetelmän suurin etu on sen
keveys ja sen hyvä suorituskyky. Koko laite painaa noin sata kiloa sisältäen silloin parikymmentä 20 km pituista lankaa. Kun jokaisen langan
ympärille muodostuu tilanteesta riippuen noin 100 m levyinen purjeliuska, joten purjepinta-alaa olisi yhteensä noin 40 milj. neliömetriä. Tämän
purjeen työntövoima olisi jatkuvasti
noin yhden Newtonin kokoinen, ei
suuri mutta kun se on jatkuva, niin
vaikutus on valtava.
Tällaisilla pursilla voisimme lentää asteroidivyöhykkeelle ja ensi vaiheessa
tutkia mitä niistä löytyy. Seuraavassa
vaiheessa voisimme harrastaa vaikkapa kaivostoimintaa siellä. Toistasataa
vuotta sitten purjealuksia käytettiin
vehnän kuljettamiseen Eurooppaan.
Myöskin meren antimia hyödynnettiin purjelaivoilla. Kun paluumatkalle lähdettiin, niin hyvin usein se tehtiin kilpailun muodossa.
Voisiko tulevaisuudessa tehdä samoin? Voisimmeko julistaa jonkun
sopivan reitin Maasta Marsiin ja takaisin kilparadaksi? Voitaisiko ensimmäisenä julistaa tällainen haaste täältä Suomesta? Viidenkymmen vuoden
päästä kaikki tämä voisi jo olla totta.

Pekka Miettinen:

Hiukan pelotti aluksi
Miten neuvokas ammattikoulun
opettaja liittyy monirunkoveneilyn
pioneeriaikoihin? Miten trapetsikokeilut johtivat haveriin? Minkä
takia ei uskaltanut laskea purjeita
keskellä pimeää ja myrskyistä Itämerta? Tästä ja paljosta muustakin
takavuosien monirunkoveneliiton
puheenjohtaja, Pekka Miettinen,
kertoo lehtemme haastattelussa.

Kuka olet, mistä tulet?
Pekka Miettinen on Espoolainen yrittäjä. Hän työskentelee omistamassaan
mekaniikkasuunnittelutoimistossa
aaltovoiman parissa. Hänen perheeseensä kuuluu yksi kotoa pois muuttanut tytär ja kissa tietysti, Troublemaker nimeltään.

Sturenkadun 		
ammattikoulu
Ensimmäisen katamaraanin rakennus alkoi Helsingissä,1964, Sturenkadun ammattikoulussa. Siellä opettaja, Reino Karpio, kyseli oppilailta,
olisiko heillä kiinnostusta katamaraaniveneen rakentamiseen. Talven aikana iltasella rakennettaisiin rungot ja
kannet. Lopun saisi itse viimeistellä

kotosalla. Ammattikoulun opettajasta, Reino Karpiosta, tuli myöhemmin
monirunkoveneliiton kunniajäsen.
Ennen ammattikoulua Pekka oli tutustunut jollapurjehdukseen ystävänsä mökillä. Purjehdus oli tuntunut mukavalta harrastukselta. Kilpailemista Pekka harrasti 20 hevosvoimaisella moottoriveneellä, ”vesimäkärällä”.

Ensimmäisen veneen, Yoki-mono,
nimeltään rakentaminen sujui aluksi suunnitellussa tahdissa. Kurssilaiset tekivät ”plugin” ja siihen muotin.
Muotissa laminoitiin rungot ja kannet
talven aikana. Sen jälkeen seurasi paljon viivästyksiä.

Oppirahat maksettava
Yksin tehtävä työ kesti pitkään, koska Pekalta puuttui osaamista. Miettimiseen meni enemmän aikaa kuin tekemiseen. Työtä pystyi tekemään vain
kesällä.
Rakentamisen Pekka teki vanhassa vajassa, Kotkasaaressa. Pahaksi onneksi
vaja sattui vuotamaan ja veneelle tuli
pientä vesivahinkoa. –Se oli vielä vähän oppimista se rakennushomma siinä vaiheessa, Pekka kuittaa. Suurempia takapakkeja ei työn aikana tullut.
– Saattaa olla, että pientä kahnausta
kotona rakentelu joskus aiheutti, Pekka hymähtää.

Yoki-Monon rakennusta
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Yoki-Mono oli pituudeltaan 6,5 m.
Leveyttä sillä oli 3.1 m. Huolimatta
veneen varsin pienestä koosta, Pekka
teki sillä retkiä aina Turun saaristoa
myöten.
Pieniä havereitakin sattui matkan varrella; kerran kaatui masto. Pekan veli
rakensi veneeseen trapetsin ja kokeili kuinka lujaa sillä pääsisi. Spriidari
juoksi lukon läpi samaan aikaan kun
ajettiin oikein kovaa. – Masto siitä
sitten tuli alas. Vene ei ollut suunniteltu trapetsia varten, Pekka kertoo. Meno loppui sillä kertaa siihen.

Yoki-Mono, aina ei menty viittätoista

Lopputöissä vierähti parikin vuotta.
Kun vene oli viimein hilkkua vaille
valmis,1969, niin Pekan oli liityttävä
asepalvelukseen. Pekan vanhempi veli viimeisteli veneen, pystytti rikin ja
hankki sopivat purjeet. Veli pääsi sillä ensin purjehtimaankin. - Mä olin
hiukan katkera, Pekka hymähtää.

Hiukan pelotti aluksi
Heti ensimmäisillä purjehduksilla
Pekka huomasi Yoki-Monon kyvyt.
Purjeita piti hieman muokata, mutta muuten vene oli varsin hyvin onnistunut. – Oli huimaa, kun toinen

runko nousi ilmaan. - Hiukan pelotti
aluksi, Pekka muistelee. Siihen aikaan
ei ollut mittareita. Voi kuitenkin arvioida, että maksiminopeudet olisivat
olleet 15-16 solmua.
Sisätilat Yoki-Monossa olivat mahdollisimman ahtaat. Rungon sisällä
oli 60 cm leveä lava, jossa pystyi nukkumaan. Hankaluutena oli kuitenkin
se, että punkka oli kymmenen senttiä liian lyhyt. – Tuli siinä kuitenkin
monta kertaa yövyttyä, Pekka muistelee. – Nuorena pystyy vaikka päällään
nukkumaan.

Myrskyssä Itämerellä
Vuonna 1983 Pekka osti 11,5 m pitkän ja melkein 8 m leveän trimaraanin, Trigon nimeltään. Tämä vene oli
jo vähän kookkaampi, painoakin oli
1850 kg. Purjepintaa veneessä oli n 50
neliötä. Myötätuulia varten veneessä
oli 71 neliön spinaakkeri. Hankittaessa vene oli vain vuoden vanha.
Tällä veneellä Pekka kerkesi tehdä
reissuja pitkin ja poikin Suomenlahtea ja Itämerta. Pisimmän reissun Trigon teki Krugeniin, entiseen itäsaksaan.

Leppoisia hetkiä trigonilla

- Se oli paha reissu. Mennessä jouduttiin myrskyyn. Täysillä purjeilla piti
ajaa myötätuuleen pimeässä. Purjeita
ei uskaltanut pienentää takaa vaanivien mahtavien aaltojen takia. – Kyllä
pelotti, Pekka toteaa.
Takaisin tullessa sattui sitten isompi haveri kun vantti katkesi ja masto tuli ales. Trigonin piti ajaa koneella useamman kymmenen mailia, ennen kuin masto saatiin takaisin pystyyn Ruotsin puolella.

Mielenkiintoisimpina kisoina Pekka
pitää Ahvenanmaan ympäripurjehduksia. – Siellä on ollut kovimpia taisteluja ja jännittävimpiä legejä.
Pekan purjehdusuraan mahtuu myös
yksi MM-edustus gastina Tornadoveneen miehistössä Garda- järvellä.

Monirunkoveneliitto
Pekka toimi aikoinaan monirunkoveneliiton puheenjohtajana useita
vuosia. Hänen mielestään on tärkeä

levittää ja tehdä tunnetuksi tätä veneilyn muotoa. Hyvin tuntuu viesti
menneen perille, ainakin lähipiirissä,
sillä liiton uusi puheenjohtaja on Meri Miettinen, Pekan tytär.
- Kyllä mä varmaan samalla lailla
hankkisin veneitä, kuin tähänkin asti,
jos olisin nuori, Pekka toteaa lopuksi.
– Ei ole mitään katumusta.
Haastattelija: Meri Miettinen,
ääninauhalta kirjoittanut Pekka Aalto

Lyömätön vehje
Kesälomapurjehduksia Pekka on tehnyt Trigonilla paljon sekä Turun saaristoon, että Ahvenanmaalle perheensä kanssa.
Vauhdillisesti Trigon oli aikanaan lyömätön vehje Suomessa. Pekka joukkueineen saavutti sillä ainakin kolme
koko ranking-sarjan voittoa ja lukemattomia osakilpailuvoittoja.

Trigon vauhdissa
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Meri Miettine,
SCTL:n uusi puheenjohtaja
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MYYDÄÄN
ROSVO-ROOPE V
Nopea matka/retkikatamaraani järville/saaristoon/rannikolle.

MYYDÄÄN

Uusi puheenjohtaja
esittäytytyy

- Valm. 2008, lasikuitu-sandwich, pituus 8,5 m,
leveys 5,0 m, paino n. 900 kg.
- Kajuutat rungoissa, punkat max. viidelle,
keitin, kem. wc.
- Ohjaus ja purjeiden säätö molempien
runkojen istumatilasta.
- Nostokölit, syväys 0,6 – 1,5 m.
- North-purjeet: Iso 30 m2, läpilatat,
Harken battcar-system, kaksi reiviä.
Fokka 14 m2, itsejalustava, reivi.
Genaakkeri 35 m2, rullalla.
- Moottori Evinrude YachtWin 8 hv.
- Hinta 29000€.
- Vene on Helsingissä. Jos halua lisää kuvia
tai muuta infoa, lähetä sähköpostiosoitteesi ja/tai soita.
Jukka Pietiäinen +358 50 5757172
jukka.pietiainen@gmail.com

Olen 24-vuotias espoolainen. Olen
töissä IT-alalla ja vapaa-ajan vietän
tietokoneen äärellä ja vuodenajasta
riippuen veneen tai lumilaudan vietävänä. Purjehdusharrastus alkoi 6kk
ikäisenä äitini vatsassa Trigon nimisen
trimaraanin kyydissä, jonka jälkeen
perhe- ja kisareissuja on tehty lähes
joka kesä. Kun pinna pysyi jo kädessä opettelin Merenkävijöillä Optimistijollapurjehdusta, joka myöhemmin
vaihtui Zoom8-veneeseen. Zoomilla
tulikin kisattua enemmän ja hauskin
kisa oli PM-kisat Turussa, joissa olin
paras suomalaistyttö. Sittemmin ikä
alkoi painaa tuossa luokassa ja vene
vaihtui E-jollaan, sillä en kuitenkaan
ole pahemmin kilpaillut. Merenkävijöillä aloitin 16-vuotiaana purjehduksen opettamisen, junioripäällikkönäkin tuli toimittua. Muutama kesä sitten uskaltauduin yksirunkoisenkin kallisteltavaksi. Viime kesänä olin
gastina samaisessa Elan 31:ssä isopurjetta hoidellen ja avomeri MM-kisatkin tuli koettua. Monirunkoveneet
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ovat kuitenkin aina pysyneet ehdottomana ykkösenä, ovathan ne nopeita, hauskoja ja haastavia; tulevana kesänä on tarkoitus kisata jälleen monirunkoveneellä.
Olen ollut Suomen Catamaran ja Trimaran Liiton toiminnassa mukana
pienestä pitäen, sillä isäni on ollut liitossa aktiivinen. Hän oli puheenjohtajanakin kuutisen vuotta, joten isän
jalanjäljissä siis seurataan, mutta myös
erilaisesta näkökulmasta. Hallituksessa olen toiminut jäsenenä ja sihteerinä
useamman vuoden.
SCTL:n toiminta on elänyt pienoista taantuma-aikaa. Kisoissa veneiden
määrä ei ole juuri päätä huimannut.
Viimevuonna luodut uudet nettisivut
(www.sctl.fi) toivat liiton 2000-luvulle ja mahdollistivat jäsenien suuntaan
interaktiivisemman viestinnän. Kerhoillat toivat jäseniä yhteen kauden
ulkopuolella, myös kuukausitapaamiset aloitettiin jälleen. Meillä on vielä

Monirunkovenelehti 1.2013

suuri urakka edessämme, jotta saamme nostettua toiminnan myös vesillä hyvälle tasolle ja sitä ei pelkästään
hallitus voi tehdä; tarvitaan uusia innokkaita purjehtijoita sekä oheistoimitaan että kisavesille. Lisäksi monirunkovene tietoisuutta täytyy lisätä yleisesti purjehtijoiden keskuudessa ja ennakkoluuloja härveleistä huojentaa. Usein kun yksirunkovenepiireissä nostaa monirunkoveneet puheenaiheeksi törmää ennakkoluuloihin. Kokeilutilaisuuden järjestäminen
olisi varmasti paras tapa hälventää nämä ennakkoluulot ja innostaa ihmisiä myös tästä purjehduksen sarasta.
Nyt on meidän aikamme, kun monirunkoveneetkin ovat palanneet olympialaisiin.
Kiitos ja kumarrus edelliselle puheenjohtajalle ja hallitukselle, mutta kiitos
erityisesti jäsenille, niin uusille kuin
vanhoillekin.

Lisää myytäviä monirunkoveneitä, katso:

http://sctl.fi/fi/forumpress/?vasthtmlaction=viewforum&f=20.0#all

Fonzien TAXI
0400 400424 tai
050 3920200
Kuljetukset Pikkujouluista,
Juhlista ja Haminoista
ympäri vuoden!
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