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Hyvää alkanutta vuotta 2012!
Tulevasta keväästä ennustetaan lämmintä, eikä
kesääkään ole säitten puolesta huonoksi veikkailtu.
Kesästä on tulossa kilpailutoiminnan osalta monipuolinen. Uutena tapahtumana on Kotkan Meripäivillä järjestettävä perinteinen Vellamo-kilpailu,
jossa tänä vuonna on myös Multi-2000 -luokka.
Kilpailu menee päällekkäin Sulkaniemen Rapuseiluun
kanssa, mutta houkuttimena Kotkan suuntaan toimii
kuitenkin Meripäivien ohjelma ja järjestäjän puolesta
luvatut keskeiset ja keskitetyt MR-laituripaikat.
Laituripaikkaa etukäteen varatessa tulee ilmoittaa
veneen mitat. Kilpailun lähdölle odotetaan noin
4000 katsojaa.
MR-veneet on toivotettu lämpimästi tervetulleeksi
tapahtumaan.
Ranking-2012 näyttää tältä:
Emäsalon lenkki
26.-27.5.
Volvo-Suursaari-race
8.-10.6.
Päijännepurjehdus
21.-22.7.
Sulkaniemen rapuseiluu
28.7 .
Vellamo-kisa
28.7.
Emsalö runt
25.8.
Kuten huomaamme, tänä vuonna ei järjestetä
Åland-Runtia. Asia varmistettiin myös ruotsalaisen
luokkaliiton puolelta ja selvisi, ettei ÅSS valitettavasti
ole järjestämässä kilpailua.

Nettisivujen uudistaminen on hyvässä vaiheessa.
Sivuston sisältöön liittyvä suunnittelutyö on saatu
valmiiksi ja nyt haetaan toimeentarttuvaa kokonaisedullista palveluntarjoajaa. Uudella sivustolla tulee
olemaan jäsenmaksunsa maksaneilla jäsenillä
mahdollisuus päivittää sisältöä; mm. venetietojaan,
ilmoituksiaan ja osallistua keskusteluun. Hallitus on
päättänyt rahoittaa sivuston toimintaa sponsorivaroin,
joten sivustolla tullaan huomioimaan myös tukijat.
Sivuston kuvapankkiin pyydetään lähettämään veneilyaiheisia kuvia liiton uuteen sähköpostiosoitteeseen:
sctlry@gmail.com. Kuvat saisivat mielellään olla kokoa
1900x1020 pikseliä, eli hd-valmiita. Kuvista tehdään
liiton etusivulle vaihtuva taustakuva ja kuvia voidaan
kuvaajan suostumuksella myöhemmin julkaista myös
liiton lehdessä.

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
Jokaiselle jäsenmaksunsa maksaneelle Suomen
Catamaran ja Trimaran Liiton jäsenelle postitetaan
Monirunkovene-lehti jäsenmaksuun kuuluvana etuna.
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Lähetä sähköpostiosoitteesi: sctlry@gmail.com, niin
saat ajankohtaisen tiedon nopeimmin sähköitse.
Mainittakoon vielä, että SCTL toimii myös sosiaalisessa
mediassa Facebookissa. Suosittelen ryhmään liittymistä.
Näin voi osaltaan olla osallistumassa ja vaikuttamassa
liiton toimintaan.
Liiton kevätkokous pidetään perjantaina 27.4.2012
klo 1800 ravintola Merimakasiinissa.
Tervetuloa mukaan!
Liiton uusi sähköpostiosoite on:
sctlry@gmail.com
terveisin
Arttu Heinonen
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Veneenhaku
Euroopasta:

Purjehtimalla
vai laivalla?
Pekka Aalto

Suomessa ei valmisteta monirunkoveneitä.
Käytettyjä veneitä tulee myyntiin
vuosittain vain muutama. Mikäli on
syntynyt peukalo keskellä kämmentä niin
silloin pitää ostaa vene Euroopasta ja
kuljettaa se kotimaahan.
Onko viisaampaa purjehtia vene
Suomeen vai kuljettaa se rahtina
laivan mukana?
Tässä tarina Dragonfly 800 -veneen
tuonnista purjehtimalla.
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Viimeisetkin rahat
veneeseen?

simmäiseltä omistajalta, mutta hän ei
tiennyt, että sellaisia onkaan.

Vuonna 2007 sain asunnon maksettua. Ajattelin, että enää koskaan
en ota velkaa, koska kuukausittaiset
maksusummat rajoittavat vapautta.
Sitten tuli kevät ja venekuume iski.
Kävimme siskon kanssa Saksassa ja
Tanskassa hieromassa kauppoja Dragonfly 800 tyyppisistä trimaraaneista.
Sisko sanoi, että ”kannattaa vielä harkita”, ”ne ovat niin kalliita”, ”jos vaikka vuoden säästää”.

Myyjä sukkuloi eri virastoissa, lähetteli sähköposteja ympäriinsä, mutta
kukaan saksalainen ei ollut tällaisesta kuitista kuullut. Viimein joku virkamies paikallisessa verovirastossa kirjoitti virallisen tuntuisen vakuutuksen, että vero on maksettu.

Myyjä pudotti hintaa muutamalla
tonnilla. Pankin myöntämä laina riitti
juuri ja juuri kauppahintaan. Rahaa ei
jäänyt veneen kuljettamiseen kotiin.
Hyvä ystäväni Timo Jalkanen ehdotti, että vene tuotaisiin purjehtimalla.
Elämiseen kuluisi sama raha kuin kotonakin, tuuli on ilmaista. Maksettavaksi jäisi vain laivaliput Saksaan ja
vieraspaikkamaksut. Hakureissu tulisi halvaksi.

Liikevaihtoverokuitti
Selvitin netistä tullihallituksen sivuilta, mitä pitäisi ottaa huomioon kun
tuo veneen Suomeen. Sama fraasi
toistui useaan kertaan: Liikevaihtoverokuitti. – Se piti olla, jottei tarvinnut
maksaa veroa kahteen kertaan. Soitin
myyjälle, että sellainen kuitti pitäisi
olla. Myyjä kysyi kuittia veneen en-

Matkustimme Superfastilla Saksaan.
Säilytin arvokasta yli neljänkymmenentuhannen pankkishekkiä salkussa,
kaikkien papereiden ja kirjojen alla.
Myyjä oli vastassa laivarannassa. Hän
kuljetti meidät yöksi veneelle. Luovutin shekin myyjän pankille, joka
soitti pari puhelinsoittoa ja rahat olivat myyjän tilillä. Kotimatka saattoi
alkaa.

Kesämyrsky
Ensimmäiselle osuudelle Neustadtista Klinthamniin starttasimme aamulla ennen kuutta. Ajatuksena oli, että voisimme tutustua veneen käyttäytymiseen ennen tuulen virkoamista.
Köliveneellä olimme tottuneet viiden
kuuden solmun vauhteihin, mutta
Trimmu lensi kymmentä solmua kevyessä aamuvireessä. Tunne oli juhlava. Päätimme kuitenkin reivata kun
emme tienneet, mitä Trimmu oikeasti kestää.
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rystä niin mittavaan omaan lomaan.
– Pomolta tuli töistä ohjeet, missä on
moottorin tulppa. Pomo kehotti ottamaan tulpan pois ja laittamaan sylinteriin tilkkasen raakaa bensaa ja nykimään. Tätä toistamalla saadaan kammioon imu, joka imaisee tukkeuman
pois.
Vaihdoimme bensakanisterien sisällöt uuteen autohuoltoaseman bensaan. Konetta nyimme käyntiin ohjeitten mukaan yli neljä tuntia. Viimein kone starttasi. Pitkän röpötyksen ja yskimisen jälkeen kone suostui
käymään tasaisesti.

Tyyntä
Ajoimme koneella Tukholman saariston läpi. Meri siinteli peilityynenä silmänkantamattomiin. Suomen puolella meidät yllätti ukkoskuuro Kökarin
edustalla. Siispä koukkasimme Kökarin vierassatamaan ja lounaalle kallioravintolaan.

Klinthamniin saavuimme yöllä, pilkkopimeällä. Tuuli oli yltynyt kovaksi.
Vettä satoi kuin aisaa. Satama oli tupaten täynnä. Ainoa vapaa aisaväli oli
rannan kivikkojen tuntumassa. Rullasimme ponttoonit kasaan ja sujutimme Trimmun vapaaseen väliin. Vettä
oli noin metri pohjan alla, mutta sehän riitti.
Klinthamnissa jouduimme viipymään
useamman päivän. Tuuli vinkui ja
vonkui takiloissa. Sataman suulta ulos
ei ollut asiaa veneellä, jota ei tuntenut
juuriaan myöten.

Liikkuva manner
Pakkolepoa ja pakkotutustumista ravintoloihin kesti neljä päivää. Viidentenä päivänä suuntasimme keulan
kohti Ruotsin etelärannikkoa. Taakse horisonttiin jäivät Klintin liitukalliot, joihin oli edellispäivinä patikoitu tutustumaan.
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Tuskin olimme ylittäneet matkan
puoliväliä kun manner rupesi näkymään koillisen suunnassa. Tutkimme
karttaa. Koillisen suunnassa oli vain
avointa merta.
Parin tunnin päästä ohitimme mahtavan öljynporauslautan, jota hinaaja hinasi.

Lyheneviä
päivämatkoja
Simrishamnin jälkeen tuulet alkoivat tyyntyä. Huolestuin siitä, riittäisikö jäljellä oleva loma. Kun vauhti putosi alle neljän solmun starttasimme
koneen.
Ajoimme koneella Oolannin länsipuolelta. Vedenpinta oli peilityyni.
Vain yksi vene lillui vastaan purjeilla.
Bergvaran vierasvenesatamassa päätin tutkia laiturilta, kuinka syvältä
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meidän köli näyttää verrattuna toisien veneitten köleihin. Tämä sen takia, kun vene ei tuntunut nousevan
tuuleen toivotulla tavalla. – Yllätys oli
suuri kun havaitsin, että ei meillä ollut köliä ollenkaan. – Säädimme kölin vastakkaiseen asentoon. Silloin köli näytti saman syvyiseltä kuin naapuriveneessä. – Tämän jälkeen luovit sujuivat mallikkaasti. Nousukulmat olivat hyviä.

Kone reistailee
Kalmarin kohdalla ajoimme koneella tyynessä koko päivän. Illalla kone sammui tankkauksen jälkeen, eikä suostunut käynnistymään uudelleen. Käänsimme keulan Loftahammarin satamaan ajatuksella, että sieltä
saisi korjaajan.
Kesällä korjaajien toimitusajat ovat
yli kaksi viikkoa. Loma oli lopuillaan, eikä työnantajalla ollut ymmär-

Koska vene oli vasta ostettu, niin emme olleet testanneet sen varusteita.
Kun tulimme Kasnäsiin, pimeä yllätti taas. Liikevaihtoverokuitista ei tässä ollut apua, tarvetta olisi ollut voimakkaalle valonheittäjälle. Mukana
oli vain taskulamppu, minkä avulla
piti tunnistaa kapeat punavihreä portit. Ilman gps:ää olisimme olleet pulassa. Gps:n ruutu tosin hohtaa valoa
ja häikäisee pimeällä katselijan.
Suomen saariston läpi ajoimme koneella parissa päivässä. Loma oli lopuillaan. Kun sitten kiinnitimme köydet kotilaituriin, päällimmäinen ajatus oli, että reissu oli raskas. Huolimatta viivästyksistä, pitkistä päivämatkoista ja ahtaista sisätiloista, sopu
säilyi gastin kanssa.
Rahaa matkaan kului enemmän kuin
mitä suunnittelin. Tämä johtui pitkästä seisakista Klinthamnissa. Kun
tuulet tyyntyivät ajoimme koneella, mihin kului 60 l bensaa. Silloin

kun tuuli, liikuttiin ilmaiseksi. Tällaiseen reissuun pitäisi varata riittävästi aikaa, muuten on pakko ajaa tyynet koneella.

Vastaanotto
Kotkan pursiseurassa Trimmu, Dragonfly 800 on otettu hyvin joukkoon.
Vene on osallistunut viikkokisoihin
usein, vaikka onkin ainut trimaraani.
Veneelle on löytynyt aina sopiva lys
kerroin. Olemme myös osallistuneet
Emäsalo runt kisaan ja Wellamo kisaan, missä on multi 2000 luokat.
Olemme käyneet Virossa kerran.
Suurin osa retkistä on tehty lähisaariin. Keväällä kun ankkuroin Trimmun matalan ulkoluodon kupeeseen,
tunnen olevansa osa luontoa. Joskus
utelias lokki unohtaa pelkonsa ja tulee istuskelemaan ponttoonin päälle.
Silloin mietin, että on hyvä että hakureissu tehtiin. Tänne Trimmu kuuluu,
kallioluodon poukamaan.

KErhoilta
Helmikuun ensimmäisenä perjantaina
vietettiin liiton kerhoiltaa Lauttasaaressa. Talvisissa tunnelmissa paikalle
saapui 15 monirunkopurjehtijan
joukko muistelemaan mennyttä
kautta ja suunnittelemaan tulevaa.
Illan aikana katsottiin menneen
kesän upeimmat otokset, joita
ihmiset toivat mukanaan ja Timo
esitteli Lagoon:in uutta mallistoa.

kilpailuista. Yhdeksi pääkohdaksi
nousi Åland Runt ja Kotkan Meripäivien yhteydessä järjestettävä
Vellamo-kilpailu, joita ajateltiin
järjestettäväksi vuorovuosin.

Tämän lisäksi ohjelmassa oli
saunontaa ja tarjolla oli maittavaa
sushia. Keskustelua heräteltiin
tulevaa varten, liiton kilpailu
toiminnasta ja ranking kalenterin

Tarjoiluista ja kuiluista vastasi liitto,
järjestelyistä kiitokset Timo Salmiselle.

Kerhoilta korvasi vanhat kuukausitapaamiset ja ensimmäisen kerran
jälkeen näitä tullaan varmasti
järjestämään myös jatkossa.

Kesää odotellessa!
Antti Kanninen
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Tämä juttu julkaistiin Monirunkovenelehdessä 3/4-1986

Multihulls
Boat Show
Lorientissa 18.-22.4.2012
Lorientissa järjestetään järjestyksessään 3. monirunkoveneiden
erikoisnäyttely, joka on lajissaan maailman suurin. Tämä näyttely
pidetään vuorovuosina Välimerellä La Grande Mottessa ja Atlantin
puolella Lorientissa, joka on siis tänä vuonna vuorossa.
Näyttelyssä esitellään kaikki merkittävät monirunkoveneet.
Mm. Multimarinen uusi suorituskykyinen matkakatamaraani
DAZCAT 11.95 saa messuilla ensiesittelynsä ja sillä pääsee myös
kokeilemaan purjehtimista.
Jos siis uusimmat monirunkoveneet kiinnostavat, lähde messuilemaan
Ranskaan. Näyttelyn lisäksi Lorientissa on muutakin mukavaa
nähtävää. Lorient on mm. maxitrimaraanien Groupama ja Banque
Populaire IV kotisatama, joten hyvällä tuurilla voit nähdä nekin.
Voit käydä myös tutustumassa Ranskan kuuluisimpaan merimuseoon,
joka kantaa Eric Tabarlyn nimeä. Ja onhan ranskalainen keittiö aina
vierailun arvoinen!
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Lagoon-katamaraanien maahantuojana toimiva
CCN Cruising Catamarans Oy tarjoaa näyttelyyn
osallistuville SCTL:n jäsenille näyttelylipun.
Jos olet lähdössä näyttelyyn,
ota yhteyttä Timo Salmiseen (timo@lagoon.fi),
niin saat lipun.
Lisätietoja:
Multihulls Boat Show
http://www.les-salons-du-multicoque.com/
Eric Tabarly Museum
http://www.citevoile-tabarly.com/
Lorient Turist Information
http://www.lorient-tourisme.fr/
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”Pohjantähden”
Vuosiraportti 2011
Erilainen vuosi.
Lopetin säännöllisen päivätyön ja alkoi kokoaikainen harrastaminen.
Outoa on ollut,erilainen päivärytmi
ja myöskin -askareet. Talvella aloitin Radio-ohjattavan purjeveneen
rakentamisen, samalla kun odottelin henkilöä tai tahoja, joka ostaisi
Fleuret`ten.

RC-40 ja RC-50.
Rakennus projekti joka kesti(minulla)
puoli vuotta.Härkäpäisesti päätin rakentaa Trimaraanin omin avuin ilman
piirustuksia,omasta päästäni. Ainakin
kymmenen vuotta sitten oli juttua
RC-veneistä ja kilpailemisesta liiton
lehdessä. Täysin asiat eivät auenneet
lehtiä lukemalla. Sähkölaitteet ovat
omilla nimillä,joita aloittelija ei aina
hoksaa. SCTL:n riveissä on varmaankin henkilöitä,jotka voisivat laatia lehteen tai nettiin tietopaketin aloittelijoille. Oma rakenteluni löytyy www.
pohjantahtisailing.com sivustolta, jos
ja kun kiinnostaa. Itse olen nauttinut
puuhasta ja äärimitta 50cm on ollut
parempi kuin 100cm.
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”Pohjantähden” kesä huipentui Päijännepurjehdukseen Heinäkuun loppu puolella. Tästäkin laajempi juttu
löytyy veneen sivuilla. Revenneitä purjeita ja lukuisia keskeytyksiä(Plaanaa.
comìssa). Sinänsä hienoa, että kolme
monirunkoa eivät kärsineet vahinkoja ja Ruori-kisan voittaja löytyi tästä
ryhmästä. Antti Kannisen ollessa Tukholman IMM:ssä, veljeni Tapu, varamies, oli käytettävissä. Kolmen veljeksen miehistö voitti kisan. Aina ei
päästä purjehtimaan yhdessä, harvinaista herkkua. Tämän jälkeen vene
vaihtoi omistajaa, kymmenvuotinen
taival päättyi. Jälkeenpäin voi muistella hymyssä suin hankaluuksia alkuajoilla, jolloin venettä opeteltiin ja rakennettiin. Hyvän pohjan muistelemiselle tarjoaa vuosiraportit Päijännepurjehduksesta kotisivuilla. Onneksi
on tullut kirjoitettua. Kari Karpio aikanaan esitteli venettä hankittavaksi,
on kuulemma luonnetta. Tosi on, sitä
löytyi, kiitos siitä!
Varoituksista huolimatta tuli hankittua vanha Hirondelle katti,” Tuutikki”MR L16. Vanhus oli päässyt huonoon kuntoon, mutta ajat-
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International
Multihull
Meeting
IMM 2013
Warnemündessa
telin kokeilla saisinko siitä asuttavan purjeveneen. Mielitekoja venetyypin sunteen oli toki useita,mutta
”äänestin”kukkarollani tällä tavoin.
Kirjoitan tästä siksi, koska mielestäni vanhoja veneitä aliarvostetaan. Onhan niissä hommaa, mutta jos on aikaa, voi paneutua ja päivittää erilaisia
toimivuuksia. Rakenteita olen selvittänyt sillä, että olen poistanut vanhat
sisustusmuovit. Tämän myötä myös
muovi-superloni kosteutta häipyi roskikseen. On myös löytynyt niitä lukuisia ahtaita paikkoja, kuten C-O
Granfelt aikanaan kirjoitti. Sisustaa putsatessani on ollut aikaa miettiä kuinka sitä sitten käyttäisi. Mm.
Paljon vanhoja jäykkiä köysiä, pitäisi uusia. Purjepusseja tarkastellessa pitää mennä 70-luvun ajatusmailmaan
ja sieltä kautta palata uudelle vuosituhannelle. Yhtenä esimerkkinä Pekka Miettinen veneineen ja muutokset purjeissa/takilassa. Kaikkea ei aina
pysty muuttamaan, mutta toivotaan,
että löytyy toimivuus jollain tapaa.
Tässä yhteydessä esitän, että Hirondelle-omistajat ottaisivat yhteyttä sähköisesti joko:pentti.paatola@elisanet.
fi tai veneen sivuston kautta. Kaikkia juttuja ei tarvitse keksiä itse, voi
kuunnella/lukea aiempia käyttäjiä.
Esim.veneen käyttäytyminen hankalissa olosuhteissa , tai onko joku paikka altis särkymään?
Vene on ristitty”Pohjantähdeksi”. Viides tähti, Hopeinen. Tällä veneellä ei
hurjastella, joten Päijännepurjehduksen suhteen kenttä on avoin!
Terveisin Pentti Paatola
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Kotisi merellä!
Tule tutustumaan: Lorient Multihull Boat Show
(Ranska) 18.-22.4.2012

Lagoon tarjoaa 7 eri mallivaihtoehtoa, jotka tarjoavat
upean ja vakaan purjehdusnautinnon koko miehistölle.
Maailman 3. suurimmalla purjevenevalmistajalla on yli
70 jälleenmyyjää palvelemassa Sinua!
Lagoon 400 katamaraanin ensiesittely on Suomessa
toukokuussa 2012. Tule koepurjehdukselle testaamaan,
kuinka helppoa veneen käsittely voi olla.
Kysy lisätietoja info@lagoon.fi!

www.lagoon.fi

2
SCTL

FINLAND

Suomen Catamaran ja Trimaran Liitto ry:n
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään Ravintola Merimakasiinissa
Hietalahdenranta 14
pe 27.4.2012 alkaen klo 18.00
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
Virallisen osuuden jälkeen epävirallinen
osuus, joka sisältää yleistä ilonpitoa ja
pulinaa, herkullista ruokaa ja juomaa...

Tervetuloa!

