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Martin Hildebrand, myös kuvat

Kevätpurjehdus
AtlanTin yli

Miksi hankkia vene läheltä, jos sen voi tehdä kauempanakin?
Niin, kaupan päälle kun voi saada ikimuistoisen pitkän veneensiirtoreissun.

Kallion Jukka soitti talvella kertoakseen mahdollisesta Outremer 40 katamaraanin hankkinnastaan. Vene
oli Bridgeportissa, New Yorkin pohjoispuolella. Ensin ajattelin olevani vaikeasti suostuteltava, mutta yön

yli mietittyäni vahvistin epäröimättä seuraavana päivänä osallistumiseni
siirtopurjehdukseen Atlantin yli. En
tosin silloin vielä aavistanut kuinka
merkittävän askeleen olin elämässäni ottanut.

Oli useita kuukausia aikaa valmistella matkaa, koota miehistö, reissuun
tarvittavat viisumit ja muut paperit.
Ensimmäiseen etappiin oli tulossa
mukaan Jukan lisäksi Pekka Saarnikorpi, Teemu Miettinen ja minä.

Vene veteen

Saavuimme Bridgeportiin heti pääsiäisen jälkeen ja saimme ihastella venettä, tosin väärässä elementissä, nimittäin tukevien betonipukkien päällä. Vene oli ollut puolitoista
vuotta kuivilla Derektors Shipyardin
telakan pihalla. Paikalla oli muitakin
katamaraaneja säilytyksessä, muuten telakalla rakennetaan erikokoisia
alumiinilaivoja, tällä hetkellä myös
jättikokoista alumiinirunkoista purjekatamaraania.
Edellinen omistaja, Walter nimeltään ja itävaltalainen, saapui myös
paikalle, jotta voisi perehdyttää meidät veneen saloihin. Näin oli ainakin
tarkoitus. Hän oli itse pitänyt veneen Karibialla, ennen kuin oli siirtänyt sen Bridgeportiin.

Yllä:
Tukevasti telakalla
Alla:
Pikkuvene isossa kraanassa
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Aloitimme multimaisesti pienellä
kevennysurakalla. Kannoimme koko irtaimiston ulos ja vain ne tavarat
takaisin sisään, jotka katsoimme tarpeellisiksi. Taisi Walter vähän ihmetellä, miksemme pitäneet ihan kaikista hänen entisistä ah niin hienoista aarteistaan. Walter osoittautui hyvin lyhyen ajan jälkeen ei niin suureksi asiantuntijaksi, vene oli täynnä ”hänen kaverinsa laittamia” virityksiä, joita saimme yksi toisensa jälkeen korjata tai purkaa kokonaan ja
korvata uudella.
Kolmen päivän urakan jälkeen koitti
välitotuuden hetki, sillä telakan 600
tonnin nosturi kurvasi paikalle ja otti veneen pehmeästi hihnojensa hoiviin. Koskaan aiemmin en ole nähnyt niin pientä venettä roikkuvan
nosturissa, mutta täällä kertaa se taisi olla nosturi, joka väärensi mittasuhteet. Käytimme myös hyväksemme nosturissa olevaa vaakaa veneen
painon määrittämiseksi mittaluvun
laskemista varten. Nosturin käyttäjä vakuutti, että kyseessä on harvinaisen kevyt vene, sillä viisari ei edes
värähtänyt. Taitaa tietää aika kovaa
mittalukua…

Isä ja Poika
Crank

Vene oli nyt oikeassa elementissään,
ja homma voiton puolella. Niin ainakin ajattelimme. Isompia vuotoja emme huomaneet, ja paikallinen

Montaukin satamassa

Volvo-dieseleiden isä ja poika -huoltojoukkue oli jo kutsuttu paikalle.
Äänekkäistä ”crank-it” käskyistä koneet eivät kuitenkaan käynnistyneet.
Koneiden varaosia jouduttiin odottamaan vielä viikon, mutta onneksi
oli riittävästi muitakin pikkuseikkoja korjattavaksi, ennen kun vene alkoi olla riittävän merikelpoisessa tilassa. ”Crankit” saivat koneet vihdoin kuntoon, ja viimeisten helojen
saapumisen ja asentamisen jälkeen
pääsimme lähtemään Long Island
Soundia pitkin itään. Pidimme vuorokauden taukoa Montaukin pikkukylässä, aivan Long Islandin itäpäässä, koska turhan kovatuulinen matalapaine oli juuri menossa yli.

Paikallisista baareista täytyy ehdottomasti suositella sataman vastapäätä olevaa Liars’ Saloonia, jonka tuopin alustoissa kiteytyi tämä pikkukalastuskylän luonne osuvasti: ”Mountauk, A Quaint Drinking Village
with a Fishing Problem”…

Vihdoinkin
Atlantilla

Atlannin ylitys alkoi kovatuulisen
päivän jälkimainingeissa, jolloin aallokko oli kohtalaisen sekavaa. Ensimmäinen vuorokausi meni navakassa sivutuulessa, lähinnä sopivaa
vauhtia hakiessa. Jarruttelimme niin,
että vauhti pysyi 12 solmun alapuolella, sen kovemmilla vauhdeilla aaltojen lyönnit sinänsä suhteellisen
korkean sillan alapuolelle tuntuivat
liian kovilta. Vene näytti reippaassa tuulessa kiihtyvän hyvin helposti,
lokiin oli jäänyt 16.5 solmun luku,
joka reivauksen yhteydessä oli syntynyt vähän vaningossa. Koska matka oli pitkä, ja vene kohtuullisen raskaassa lastissa, tärkeintä oli tuoda se
ehjänä yli.

Isä ja poika Crankit
MONIRUNKOVENELEHTI 2/2006
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Ensimmäisen vuorokauden jälkeen
pääsimme syvempiin vesiin, mutta
sumuinen ja märkä sää seurasi meitä vielä muutaman päivän. Onneksi olimme tuoneet Suomesta mukaan viiden kilowatin lämmityslaitteen, joka oli asennuksen jälkeen jo
Bridgeportissa nostanut miehistön
tunnelmaa, sillä yölämpötilat olivat
siellä olleet lähellä nollaa. Päästyämme Labradorvirran yli Golfvirtaan
aloimme nauttia lämpenevästä säästä, mutta samalla tuulet tyyntyivät ja
kääntyivät melko vastaisiksi. Päivämatkat jäivät vaatimattomiksi, vaikka koneitakin käytettiin useita tunteja päivässä.

Rutiinit
avomerellä

Koska sateliittipuhelimen data-yhteys ei toiminutkaan, turvauduimme
SSB-radioon säätietojen ja reittineuvojen saamiseksi. Jokapäiväinen yhteys Kanadalaisen Herb Hilgenbergin kanssa (http://www3.sympatico.
ca/hehilgen/vax498.htm) muodostuikin pian päivän sosiaaliseksi kohokohdaksi. Tieto sään kehityksestä

Vieressä::
Vauhtia avomerellä
Alla:
Ja loppupäivinä spinnu veti!

vaikka sisältä punaisia tonnikalapihvejä ei kokin parista kalastusyrityksestä huolimatta ilmestynytkään lautaselle.
Maittavilla aterioilla ja oikeasti temperoiduilla viineillä voideltuna miehistö oli valmiina venymään jatkuvasti äärimmäisiin suorituksiin. Niin
suostuimme esimerkiksi tekemään
yhden vendan joka ikinen viikko!
seuraavien päivien aikana ja varmistus valitun reitin järkevyydestä on
rauhottavaa.
Olimme jakaneet miehistön kahteen parin, jotka vuorottelivat aina
neljän tunnin vahdeilla aina samoilla vuorokauden jaksoilla. Niin nukkumisajat eivät muutu, ja parin kolmen vuorokauden jälkeen rytmi toimii oikein hyvin. Aikavyöhykkeiden
ylitettyämme lyhensimme kummat-

kin keskipäivän kiepeillä olevat vahdit puolella tunnilla.
Nukkuminen oli asia sinänsä, sillä punkat sijaitsevat osittain sillan
aluella. Kesti muutama vuorokausi tottua alkupäivien aikana voimakkaisiin ja jatkuviin selkäsaunoihin,
sillä siltaan osuvat aallot iskevät juuri
punkan selkäosaan, joka tuntui joustavan joka aallon myötävaikutuksella useita sentimetriä. Mutta kaik-

keen tottuu, ja tyyninä päivinä rupesi jo kaipaamaan unien aikaista selkähierontaa…
Jukka alias Captain Cook oli vastuussa Gourmet-nautintojen valmistamisesta, me muut sitten tiskasim-

me. Kokin aikaansaannokset tarjottiin aina vahtivaihtojen yhteydessä. Vuorokausi vaihtui aina kuuman
kaakaon avustuksella, aamiaista tarjottiin kello 8, kevyt lounas kello 12
ja tukeva illlallinen ennen kello 20
vahdin vaihtoa. Ruoka oli loistavaa,

Vene kulki loppupäivinä kevyesti mukavassa sivumyötäisessä, jollon
nostimme ensimmäistä kertaa spinnun. Delfiinit tulivat ihmettelemään
menoamme, mitä kovempaa mentiin, sitä kauemmin jaksoivat leikkiä keulojen edessä. Viimeisenä päivänä tungos keulojen välissä alkoi ol-

Ylhäällä:
Reivattu on!
Alla:
Aamuinen kohtaaminen
kalastusaluksen kanssa
keskellä Atlattia,
puikoissa Jukka
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la melkoista, kun kymmenenkunta
delfiiniä näytti meille tietä Azoreille.
Delfiinien lisäksi matkan aikana
nähtiin pari valasta, lukuisia kilpikonnia, portugalilaisia sotalaivoja ja
lintuja koko matkan ajan.
Melkein joka päivä oli lyhyehköjä, mutta osittain hyvin voimakkaita sadekuuroja. Matkan puolessavälissä oli täysikuu, ja yön aikana saatiin seurata uskomatonta näkyä: täysikuun valaisema sateenkaari, mustaa taustaa vasten kaikkina harmaan
sävyinä!
Neljäntenätoista vuorokautena näkyi
ensimmäistä kertaa taas maata, Azorien läntisin saari, Flores. Saavuimme määräpäähämme, Hortan satamaan, noin vuorokausi sen jälkeen.
Laituri heilui yllätävän vähän, jolloin pääsimme nauttimaan erittäin
tervetulleen suihkun jälkeen eurooppalaista olutta ja Peter’s Sport Baarin sangen mukavasta tunnelmasta.
Tänne täytyy tulla uudestaan!
Teemu ja minä jatkoimme Suomeen
lentoteitse, Jukka ja Pekka lähtivät
vaihtomiehistön kanssa jatkamaan
matkaa Suomeen.

Ja lopuksi vähän
tilastotiedettä:
Purjehdittu matka Bridgeportista
Hortaan: n. 2300 mailia
Montauk – Horta: n. 2170 mailia,
johon meni noin 15 vuorokautta, eli
keskinopeus noin 6 solmua, keskimääräinen vuorokauden matka 145
mailia, lyhyin vuorokauden matka
78.5 mailia, pisin vuorokauden matka 205 mailia.
Yllä:
Tyytyväinen miehistö Hortan satamassa
Keskellä:
Megasadekuuro
Alla:
Tungosta keulojen edessä
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emäsalon lenkki
Tänä vuonna kisaan ehti mukaan vain kaksi venettä, Dione ja
Trou Noir. Köliongelman vuoksi Trou Noir joutui palamaan
takaisin kaupunkiin Vallisaaren ulkopuolelta ja lähti varakölillä
uudestaan matkaan. Tästä huolimatta Trou Noir oli koko kisan
nopein vene.
Sija vene

tasoitusluku

purjehdittu aika

tasoitettu aika

1

FIN-70
Dione

0,96

13:15:22

12:42:27

2

FIN-93
Trou Noir

1,26

11:57:22

14:40:23

Ranking-kilpailut 2006
27.-28.5.          
17.6.                
30.6.-2.7.         
5.8.                   
26.-27.8.          
9.9.                   

Emäsalon lenkki                 HTPS             	
Veritas Pentala Race       
ESF          	
Åland Runt                          ÅSS              	
Sulkaniemen Rapuseiluu
M                	
MMM-kisat                      	 SCTL      	
Henri Lloyd Race        	
HSK               	

Ranking
Ranking
Ranking
Ranking
Ranking
Ranking

Ranking-loppupisteiden laskennassa jätetään pois huonoimman kilpailupäivän tulokset.

Åland Runt 30.6.-2.7.06
Åland Runt tarjoaa jälleen monirunkovenekansalle oivan tavan kilpailla
mahtavissa maisemissa ja mukavassa
seurassa. Tapahtuma soveltuu myös
perhemiehistöllä purjehtiville, sillä
etapit ovat kohtalaisen lyhyitä ja rantaohjelma sitäkin mukavampaa.

maan on tulossa ainakin seitsemän
ruotsalaista venettä. Viime kerralla
mukana oli toistakymmentä venettä,
ja voitto meni muutaman sekunnin
erolla Suomeen. Nyt tarvitaan taas
kaikkien voimavarat, jotta tästä maaottelusta saadaan yhtä jännittävä.

Kansainvälisyys on taattu, sillä viimeisten tietojen mukaan tapahtu-

Osallistu sinäkin!
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Lasse Jämsä

TARTTIS SAARA
UUSI VENE – uudet kujeet
Työnimellä SAARA
rakennellaan uutta
purjekatamaraania
Hernesaaressa telakkahallissa.
Siitä on varmuuden vuoksi
tulossa leveämpi kuin hallin
ovet, joten sen ulos saaminen
tulee olemaan mielenkiintoista.
Samoin koeajo kahdella 90 hv
perämoottorilla.
Varsinainen kuje on rakennustapa:
tehdään kaarevamuotoinen vene
kuorma-autotehtaalla teollisesti
tehdyistä suorista puolisandwich
-levyistä.

Resepti:
1. Mietitään millainen vene
olisi mukava. Tällä kertaa 36
jalkainen runkokatamaran
(siis ilman hyttiä sillalla).
Veneen kantavuus on hyvin
progressiivinen takaa, niin että
se kantaa suuretkin perämoottorit ja vielä niihin
bensaakin.
2. Sovitaan, että Reiska tekee
veneen, allekirjoittaneen
sählätessä mukana.
Houkutellaan talkoomiehiä.

OSA 1.

3. Etsitään pintamallinnus
ohjelma, joka osaa
laskea levittyvät pinnat.
Sellainen on kovasti
hankalampi käyttää ja
tekee vaatimattomman
näköisiä kuvia kuin
muutamat muut ohjelmat. Kannattaa käyttää
Kamu Stråhlmania
konemiehenä.
4. Tilataan 7 kpl
12 x 2,5 m kokoisia
sandwichs levyjä.
Niistä osa ilman
toista pintaa.
5. Lähetetään Kamulta
saadut veneen levyosien tiedostot purjeneulomoon
(Niiniranta Turku).
Siellä niistä leikataan
laserilla luonnollisen
kokoiset sapluunat.
6. Vuokrataan lämmin
rakennuspaikka
(nykyinen telakkahalli
on kiusallisen kylmä).
7. Rakennetaan pöytä
levyjä varten.
8. Levitetään sapluunoja
levyille ja ruiskutetaan
spray-maalia niin että
tieto siirtyy.
9. Sahaillaan levyt
kappaleiksi ja pannaan
hukkapaloja talteen
vaikka Reiska
vastustaakin.
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10. Laminoidaan kaareviksi
tarkoitetut levyosat taipuisalla 		
lasikuitunauhalla yhteen.
11. Nostetaan ”littu” lattialle
pystyyn muutamien naaraskaarien sisään ja ruvetaan runttaamaan ”litun” sisään
työkaaria ja laipiota, niin että
se pullistuu.
12. Annetaan veneelle työnimi
lähimmän kuppilan
kauneimman tytön mukaan.
13. Kallistetaan tekele vuoron
perään kummallekin sivulle
laminoidaan sen sisäpinta
vakuumilla.
14. Runtataan sisustus sisään
runkoon, jolloin muoto tulee
entistä lähemmäs toivottua.
15. Sovitellaan kylkien yläosat
runkojen kannet paikoilleen
(jälleen ainakin lievää väkivaltaa
käyttäen) ja laminoidaan ne
kiinni.
Tähän asti on päästy ja kevät senkun
edistyy.

Muhu Väina Regatt
Heikki Jürilo, F31 Triskell

Muhu Väina Regatt on
Viron suosituin purjehdustapahtuma, johon osallistuu
noin 50 venettä.
Kilpailu kulkee Viron Länsirannikon
ja Hiiumaa ja Saarenmaa -saarten
ympärillä olevilla vesillä satamasta satamaan. Jokaisessa satamassa on illalla järjestetty hyvää iltaohjelmaa.
Kaikki, joilla vaan on mahdollisuus,
osallistua tähän viikon kestävään kilpailun, riipumatta venen koosta ja
hinnasta, tulevat mukaan!
Osallistujat naapurimaista, jotka ovat
kerran olleet kisassa, ovat tulleet
varmasti seuravallakin kerralla mukaan.
Monirunkoveneitä on Virossa vain
pari kappaletta ja yksirunkomiesten
suhtautuminen niihin jakautuu kahteen: ne jotka tykkää ja ne jotka ei

tykkää. Kukan ei ole neutraali tässä
asiassa, mikä itseasiassa on hyvä asia.
Tänä vuonna oli puhetta järjestäjien
kanssa siitä, että voivatko monirunkoveneet osallistua Muhu Väinaan
omassa luokassaan.
Järjestäjät olivat tästä innostuneita,
koska on sen parempi mitä enemmän veneitä/luokkia kisaan tulee
mukaan.

Mutta!
Ainoa pelko heillä oli se, että me ei
mahduta satamiin! Joissakin pienissä
satamissa on ahdasta jo tälläkin venemäärällä. Mutta milloinkaan ei ole
tapahtunut niin, että veneet eivät
mahdu satamaan. "Hyvä lammas
mahtuu aina ..."
Ensi vuonna Regattassa on luvattu käyttää isompia satamia niin, että monirunkoisetkin pääsee vapaasti mukaan.

Regatan aikataulu
Alkaa Pärnusta – loppuu Roomassaareen
lauantai
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15.07
		

9.00–20.00 mittaus
12.00–20.00 rekisteröinti

sunnuntai 16. 07
		
		

9.00–11.00
12.30
14.00

mittaus & rekisteröinti
avajaiset
startti Pärnu-Triigi 80 merimailia

tiistai

18. 07

10.00

startti Triigi-Saaremaa 30 merimailia

keskiviikko 19. 07

10.00

startti Saaremaa-Sõru 25 merimailia

torstai

11.00

startti Sõru–Orissaare 30 merimailia

20. 07

perjantai 21. 07 10.00
			

startti Orissaare–Roomassaar
75 merimailia

lauantai

startti Roomassaare ring 20 merimailia
loppu

22. 07
		

12.00
19.00

Tämän vuoden ajatuksena on se, että 3-4 monirunkovenettä käy kisassa (ei kilpailemassa vaan tutustumassa) niin, että tutustuvat Muhu Väina
Regattaan Virossa. Ja saman tien järjestäjät saavat enemmän kokemusta
siitä, että monirunkolaiset ei ole mitään pelättäviä monstereita!
Ideana on, että Åland Runtin jälken
ajetaan suoraan (tai seuraavana
viikonloppuna) Hiiumaalle Lehtman
satamaan. Sieltä on helppo purjehtia
Triigin satamaan, mihin Regatta tulee 17.07.06.
Seuraava lähtö on 18.07.06 Triigilta
Saaremaan satamaan, joka on iso
upouusi cruisingvenesatama.
Ja sieltä edelleen aikataulun mukaan
21.07.06 saavutaan Roomassaaren
satamaan, missä 22.07 on iso tapahtuma, koska pursiseura Saaremaa
Merispordi Selts täyttää 80 vuotta.

tule mukaan
Viron
suosituimpaan
purjehdustapahtumaan!
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Seuraava juttu ilmeistyi Kotiposti-lehdessä no.17 vuonna 1963
Lehtileike on Vode Lindqvistin kätköistä.
Vauhdikkaan artikkelin kirjoittajan nimi ei valitettavasti käy leikkeistä ilmi.

Maailman nopein
purjevene
Purjevene on vanha keksintö, mutta
aina sitä vain jotenkin parannetaan.
Katamaran eli kaksirunkoinen purjevene edustaa viimeisintä villitystä
veden päällä hurjastelemisen jalossa
taidossa. Se on pikkuhiljaa tulossa
meidänkin rannoillemme...
On vaikea suoralta kädeltä sanoa,
paljonko katamarankärpäsen puremia maassamme nykyisillään lienee,
mutta sen seikan voi paljastaa, että Helsingin liepeillä on tätä nykyä
valmistumisvaiheessa ainakin pari,
kolme, neljä huomattavahkoa katamarania. Eräs niistä on ammattikoulunopettaja Reino Karpion kolmitoistametrinen matkakatamaran,
jonka parin metrin pituinen pienoismalli herätti jo toissa keväänä
toiveita päihittämällä rumasti miltei rasvatyynellä merellä sitä kiinni
yrittäneen soutuveneen. Tiettävästi
suunnitelmiin kuuluu myös ainakin
toisen yhtä kookkaan kaksirunkoisen rakentaminen, ei tosin Karpion
pajassa, vaan jossakin liitosalueella; siihen tulee kuuleman mukaan
WC:t, keittiöt, saunat ynnä muut
mukavuudet, joita kyllä varmaan
mahtuukin likimain parin metrin
korkuisiin kuivalaitoihin, ja tietysti teryleenipurjeet. Rakennepiirustusten tulkitseminen kuuluu tuottaneen erinäisiä hankaluuksia tehtävään palkatulle kielenkääntäjälle.
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Mutta millainen on lopultakin tämä vielä vesillämme oudohko lintu,
tuplarunkoinen purjevene?

Kuin irti päässyt
ponttoonilaiturin
pätkä
Kuvitelkaa pienehköä purjevenettä, siis todella purjevenettä, jossa on
kahdesta kapeasta toisista erillään
olevasta kanootinomaisesta ponttoonista sekä niiden välisestä sillasta koostuva kevyt mutta tukeva runko, kaksi peräsintä, ja koko tarjotin
tai mikä lie mattojenpesulava tai irti päässyt ponttonilaiturin pätkä vilistämässä sivutuuleen huomattavasti nopeammin kuin tuuli, kenties tasavertaisena jonkun pariakymmentä
ja yhtä kohisuttelevan perämoottorin rinnalla...
Katamaran on 3-5 kertaa nopeampi kuin tavallinen purjevene, sanoo
purjevenekirja. Se on maailman nopein purjevene.

Katamaranissa on yhteen kytketyt tupla peräsimet, pyörivä, laakeroitu masto ja läpilatoitetut teryleenipurjeet. Kaukana toisistaan
sijaitsevat ponttoonirungot, joiden painopiste on erillään, helpottavat myös haaksen liikuttelua kuivilla. Tavallisen navakallakin
tuulella keskisillalla voisi vielä ottaa erän biljardia. Pojat ovat
lähdössä purjehtimaan.

Tässä yhteydessä ei toki saa unohtaa sitäkään seikkaa, että myös eräs
nuorukainen Veijo Saarinen oli kavereineen pannut talven mittaan kasaan opettaja Karpion johdatuksella
Vallilan ammattikoulun venekerhossa pienehkön Yachting World -luok-
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kaan kuuluvan englantilaisen täysverisen "liitävän pesulaudan", jonkalaisen askartelun muuten luulisi
kiinnostavan muitakin nuorukaisia,
jotka haluavat saada halvalla oman
veneen.

Miksei kukaan meillä aikaisemmin
ole ruvennut liittämään kanootteja
pattinginpätkillä ja pulteilla toisiinsa? Niin yksinkertaista ei venesuunnittelu kai sentään ole, siitä kelpaavat esimerkeiksi monet rannoillamme viime vuosina päivänvalon nähneet tökeröt ja avuttomat katamaran-luomukset, jotka joko kömpelyyttään, kulkemattomuuttaan, keinutuolimaisuuttaan tai rekimäisyyttään ovat kaikki järjestään susia.
Kuinka paljon yksinkertaisempaa
olisi ollut tutustua ohjekirjallisuuteen tai tilata pätevät ammattimiehen suunnittelemat piirustukset työohjeineen jostain ulkomailta, vaikka
ne vähän maksaisivatkin, ja tietää siten työskentelevänsä ainakin kannattavan tavoitteen eteen. Purjehduk-

sessa, jos missä kaikki, kerrassaan
kaikki vaikuttaa kaikkeen...
Kattu Maram eli sidottu puu on
alustyypin nimi Ceylonissa ja Ison
Valtameren saaristossa, mistä sen esiisä kylkiäispuukanootti on kotoisin.
Meillä ja muualla sivistyneessä maailmassa sitä sanotaan vain katamaraniksi. Kolmirunkoinen on jo luonnollisesti trimaran ja nelirunkoinen
– niin, mutta sehän on osoittautunut epäkäytännölliseksi ja toivottavasti latinalaisia lukusanoja ei tarvitse enää jatkaa.
Katamaran on menotuulella niin sanottu "kostea vene". Se on näet parhaimmillaan niin silmitön menijä,
että vesisuihkut vain purskahtelevat
korkealle molempien kellukkeiden
sekä päästä että välistä!
On siinä ihmettelemistä monelle
vannoutuneelle ja vähässä uskolliselle huvipurjehtijalle, jonka raskas ja
voimattomasti kallisteleva yksirunkoinen on aina tuomittu kilpailussa
häviämään.
Jo kapteeni Cook aikoinaan ihmetteli polynesialaisten kylkiäispuukanoottien sutjakasta menoa ja kirjoitti
niistä päiväkirjaansa.

Katamaran 		
ei kallistele
Ollessamme hiljan Veijo Saarisen
Yachting World -katamarania koeajamassa saimme sen käsityksen, ettei nopeampaa vesipeliä juuri voi ollakaan, nimittäin purjeilla kulkevaa.
Lisäksi se tuntui olevan erittäin vakava, takapuolituntuma aivan erilainen kuin sivusuuntaan lullaavissa yksirunkoisissa. Kaikille niin sanotuille ei-akrobaateille tämän luuli-

si olevan paras venemalli aina siihen
hetkeen asti, kun kriitillinen piste on
sivuutettu eli jolloin yleensä kaikkea
muuta kuin kiikkerä katamaran kaikesta huolimatta kaatuu.
Katamaraneissa, ainakaan pienimmissä, ei ole koskaan tavanomaista
painoköliä tasapainon takia.
Mutta sen maston huipussa on usein
noin metrin pituinen pisaran muotoinen kääntyilevä vaahtomuovinen
sieni, kelluke, joka veteen koskettaessaan estää veneen kerta kaikkisen
ympäri kellahtamisen, ja alus voidaan jälleen nostaa pystyyn, kuitenkin niin, etteivät nostokölien päällä
seisovat partaasta kiskovat miehet jää
takaisin pystyyn mäiskähtävän rungon alle.
Vasta kova tuuli on kuitenkin varsinaisesti omiaan nimenomaan katamaraneille. Silloin nämä kattiluokan
veneet näyttävät todelliset kissankyntensä kun taas parahultaisessa ja hiljaisessa parin pesuvadin purjetuulessa ne eivät ehkä juuri tavallisiakaan
purjeveneitä pahemnmin ohittele.
Kun tuuli on niin kova, ettei pienemmillä purkeveneillä ole enää ulos
asiaa, silloin toteaa helposti, että katamaran on todella luotu kulkemaan.
Nykyaikaisista vaneri- ja muovilaminaattirakennusmenetelmistä johtuen
katamaran on äärimmäisen kevyt eikä se lasikuidulla päällystettynä koskaan edes vety, rungot ovat umpinaiset ja vedenpitävät ja sijaitsevat kaukana toisistaan niin, että katamaranin alkuvakavuus, siis vakavuus pystyasennossa, sen kyky kestää purjeisiin kohdistuvaa tuulen painetta, on
erittäin suuri. Tuulenpuuskan osuessa vene kiihtyy nopeasti vauhtiin!
Harvoin vedestä kohoavan tuulenpuolen kellukkeen päällä on mukava
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lekotella kuin kreikkalainen puolijumala ja nauttia ohikiitävän saariston
vaihtelevista näkymistä.

Sivutuulessakin 		
vastatuuleen...
Erikoista katamaraneilla purjehtimisessa on, että niiden suuresta vauhdista johtuen ne joutuvat sivutuuleenkin purjehtiessaan ajelemaan
kuin vastatuuleen. Heiluttakaapa vain nenäliinaa edestakaisin vastatuulessa! Katamaran kyllä pystyy
kipuamaan yhtä tiukasti vastaiseen
kuin muutkin purjeveneet, mutta
näin menetellen niiden vauhti heikkenee, ja edukkainta onkin lasketella luovissa hieman loivemmassa kulmassa, jolloin vauhti säilyy ja tuplarunko voittaa jokaisen kilpasille sonnustautuvan purjeveneen. Pienemmillä perätuuppareilla ja vakaasti
syksyttävillä kalastajaveneilläkin on
siinä perässä pysyttelemistä.
Katamaranin kesyttely kysyy jo joltistakin kilpa-ajurin luontoa ja temperamenttia. Ja kaikki tämä on tosiaan pelkkää purjehtimista: ei mitään
kätkettyä salakavalaa moottoria tai
muuta kontrollilta kätkeytyvää katalaa vilppiä, vaan taidokasta ja taitavaa peräsimen käyttöä ja jyrkästi ahvenselkäisten, läpilatoitettujen, hohtavanvalkoisten teryleenipurjeitten
hallintaa. Katamaranin taipumukseen koukkailla ja nöykkäillä pitkittäissuuntaan on keksitty este sijoittamalla runkojen keulaan pitkittäis-

Katamaran on kova kulkija – se hakkaa melkein minkä tahansa purjeilla
kulkevan kaukalon vesillämme. Tuplarunko ei pahemmin puhurissa kallistele, mutta onpa myös niin nopeakin,
että saavuttaa helposti parinkymmenen
solmun vauhdin! Suurimmat katamaranit kulkevat siinä kolmeakymmentä
somua...Vaahtomuovinen metrin
pituinen kääntyilevä "lentävä lautanen" maston huipussa takaa, ettei
hätä ole merellä nurinajon näköinen.

16
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Ammattikoulunopettaja Reino Karpion itse rakentama ja suunnittelema matkakatamaran Mau-Mau oli vaihtanut omistajaa
ja pojat olivat tehneet sillä parintuhannen kilometrin Gotlannin
lenkin. Keuloissa on ankkurinheittäjää ja purjeenkokoajaa varten
"pulpetit" ja keskisillan avarassa kajuutassa oli hyvä levitellä
merikortteja.

suuntaan vinottaiset levyt, jotka vastustavat keulan uppoamista aallon sisään. Samasta syystä on myös keuloja yhdistävä leveä lankku asetettu vinoon – ettei vain pitkittäissuuntaista
kuperkeikkaa satu. Myötätuulessa ei
katamaran muutenkaan tunnu olevan parhaimmillaan.

Kävivät 			
katamaranilla
Gotlannissa
Edellä mainittu opettaja Reino Karpio on oloissamme harvinaislaatuinen, ennakkoluuloton ja itsenäisiin
ratkaisuihin pyrkivä kokeilija ja etsijä.

Ensimmäisen hänen rakentamansa suuremman veneen, katamarantyyppisen 12 metrin risteilijä MauMaun omistaa nykyisillään kaksi nuorukaista Jorma Simpanen ja
Voitto Lindqvist. Pojat olivat suorittaneet hiljan parintuhannen kilometrin mittaisen railakkaan Itämeren-purjehduksen. Olivat käyneet
Gotlannissa, Visbyn raunioita kurkistamassa.
Koko matkalla ei nähty ketään toista purjevenettä – liekö johtunut kovista ilmoista – mutta toisaalla tarjoutui tilaisuus oman perusteellisesti
uusitun ja kunnostetun aluksen menon seuraamiseen.

Matka Hangosta Helsinkiin – noin
91 mailia – hujahti yhdeksässä tunnissa. Keskinopeus oli siis noin 10
solmua. Lokimittaria ei matkalla ollut mukana, mutta edellisinä kesinä 15 solmun mittari oli kuulemma
joskus ollut pohjissa. Ja entäs sitten
Itämerellä, Ruotsin rannikolla?
– Ei sitä aina tiennyt, kun nukkui,
mutta kyllä mä luulen, että se vesi
joskus hujahti täkille ja kävi noissa
ikkunoissa...
– Toinen runko oli siis ilmeisesti ilmassa?
– Niin, kai...
– Niin, kai...
Niinpä niin, toden totta hurjapäistä
purjehtimista!
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Purjehtijaliiton MR - rekisteri
N:o
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
20
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
18

Nimi

tyyppi

suunnitelija

rak.vuosi

Mau-Mau
katamaran
R. Karpio
1959
Yoki-Mono katamaran
R. Karpio
1968
Mira
Cross24
N. Cross
1969
Duo
Hirondelle
C.-O. Ganfelt
1974
Duett
Hirondelle
C. Hammond
1970
Octopus
Calypso
A. Simpson
1971
Atalante, ent. Katinka,
ent. Pohjantähti Iroquis
A. Mac Alpine Downie 1972
Nerissa
katamaran
1972
Taaroa
katamaran
Korttila&Karpio
1972
Ohotea
Trimaran
R. Karpio
1971
Salt
katamaran
Karpio&Rikama
1973
SailCat
Snowbird 32
F. Pelin
1977
Tuu-Tikki
Hirondelle
C. Hammond
1973
Tusitala
Hirondelle MK II
C. Hammond
1973
Chinook V, ent. Bikini,
ent.Manana Hirondelle Mk I
C. Hammond
1974
Maya II
Iroques
A. Mac Alpine Downie 1974
Rosvo-Roope I Buccaneer 24
J. Pietiäinen
1969
Vetehinen
Buccaneer 24
		
1975
Arkkienkeli
katamaran
J. Pölkki
1975
Marihiki
		
1975
OY
Trimaraani
		
Tehani
katamaran
Lappalainen&Karpio 1977
Tursas
Trailertri 680
1979
Negrita
Nimble
Piver/Karpio
1977
Vanessa
Tri
R. Karpio
1978
Trigon
Tri
R.&K. Karpio
1982
Freyia
Bobcat
Selina, ent OK Buccanneer 32
L. Crowther/Karpio
1980
Piver
		
1958
Rani
Menopeli
Tri
T. Rantanen
1981
Triona, ent. Slowfox Trident 27
B. Quorning
1979
Hämähäkki II A.Simpson
Portugali
Pii
Snowbird muun.
1982
Amanda
Poly-katamaran
Warram
1982
Newcat
		
1984
Hobie Cat 18
1984
Fata Morgana
ent. Syndikatti Katamaran
R. Laine
1985
Lost & Found,
ent. Rauma Repola Tri
R. Karpio
1984
Sini
Minicat
Hobie Cat 16
1985
Trio
Pinta
I.P. Nielssen
1975
Marakatti
C-kat
		
1972
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50
Seura

51

HSK

Joutsa
Hamina

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Venettä ei ole enää olemassa

72
73

Nykyinen omistaja
Venettä ei ole enää olemassa
Venettä ei ole enää olemassa

Harri Hienonen
Sten Sjögren Naantalissa

Leo Manninen

Kim Kaustell
Erwin Fischer Kiviniemi

Holtman
Pekka Miettinen

ESF

B. Stellberg
M. Brenner

M
NJK

Tuomo Rantanen
Myyty Ruotsiin 2002

VP

Simo Makkonen

EPS

D. von Flittner

NSS

Ilkka Malmgren
I. Ketola Saimaa

M

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Linta, ent. Kaarina,
ent. Selina
Pinta
I.P. Nielssen
1972
Vesihiisi, ent Lentävä Matto,
ent. Soucoupe volante My Cat
L.Oudrup
1986
Viadana
Tri
R. B. Harris
1986
Wenda
Snowgoose 37
1986
Hobie Cat 16
1984
Dispans 52 kat.
1972
Barbara
Hobie Cat 16
1986
Balacehe
Snowbird
		
1986
Fanda
tri
R.Karpio
1987
Scorpion
tri
H. Koskela
1988
Doublesse
Guycat 130
G. Lönngren
1984
Ilolintu
Dragonfly 800
B. Quorning
1988
Hobie Cat 17
1988
Ipajapu
Katamaran
L. Jämsä
1989
RK-Tek
Crocodile F28
N.O Nielsen
		
Catina
Katamaran
		
1973
Rosvo-Roope III Micro-Kat one-off J. Pietiäinen
1991
Elisabeth II
Maldives
		
1991
Emilia III
Maldives
		
1991
Mira 35
Mira 35 kat.
		
1994
Dione
Snowbird 32
		
1975
Kvick Killer,
ent. Killer Loop FanTan26
		
1996
Macarena
Tri
		
1996
Tarantella,
ent. Loutec
Micro-Tri
Karpio
1998
Bonito
Blue 2
		
1987
Agrion
Tri
Peignet
1982
Päivänsäde
One Off tri
R. Laine
2000
Trimie
Dragonfly 25
B. Quorning
1986
Forsale
FanTan26
		
1999
Micro-Tri
			
Küpsis
F40-tri
vPeteghemPrevost
1988
		
TIKI 21
J. Wharram
2000
Meriuikku III Dragonfly 920
B. Quorning
2000
Lauha
Tener Cat 5
L. Jämsä
2000
Pirske
Pixie Cat
		
1999
Flyver’n
Trident 27/31
B. Quorning
1978
Seacat
Athena 38
		
2001
Scarab
Scarab 680
Kendrick
2002
Pohjantähti
Fleuret
I.P Nilsen
1977
Silver Dolphine Athena 38
		
1998
katamaraani
		
2000
Mirri II
Firebird
Martyn Smith
1989
Blodughadda Tobago 35
		
1997
Trou Noir
Pulsar 30 Baltic
E. Lerouge
2002
Be Inspired
Baltec 49 RC
2002
Nefertari III Belo 33
Bertil Lorentzson
1988
Fearless
SolCat 18
		
1985

Marco Rosengren

Tampere

Mika Koski

Myyty Ruotsiin (Göteborg) 2001
Markus Rantasalmi

Jukka Holopainen
myyty Norjaan
myyty Viroon
Haakon, Mäkilä
Myyty Saksaan
Myyty Ruotsiin
Myyty Italiaan

FS

Robert Hagström

IVK

Kai Kvick

N

Kauko Kanerva
myyty Ruotsiin
Jukka Kallio
Myyty Ruotsiin
Jonny Mattson Loviisa
T. Troberg
Myyty
Teemu Uimonen
L. Jämsä
I. Ketola
M. Hildebrand
J. Niemi
Kari Karpio
Pentti Paatola
Jukka Hörkkö Turku
Martti Halminen
Tom Tötterström
Jukka Jousjärvi
Baltec Finland
Harri Temonen
Robert Hagström

KVP

ESF

LPS
WS
HSK
BSF
YVK
JVS

RPS
HSK
HSK
NSS
HSS
IBK
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Kinie-Ger
Cosmos 1100
2003
Pirskatti
Cosmos 1100 			
Evita
Iroquois Mk I
1962
Wiking
Catalac
		
1979
Kiva
Dragonfly 920 Extreme
2004
Chili
HP 680
		
1989
Nieida
Pinta 33
		
Kapal
		
Roger Simpson
1993
Elisabeth III Athena 38
		
2000
Lilly Speed
Outremer 40
1991
Annamare
Lagoon 440
		
2006
TriAnna
Dragonfly 1000
1993
Sterna Paradisaea
		
2006
Blue Moon
E. Lerouge
		
2006
Chinook VI My Cat
		
1985

Keijo Niemistö
KLV
Pekka Jaakkola
LPS
Anita ja Carl-Olof Granfelt HSS
Sonja Ring
YP
Simo Lehtinen
SMK
Thomas Petroff
HSK
Mikko Syrjänen
Smer
Seppo Y. Särekoski
SV
Pekka Narko
HSK
Jukka Kallio & Jean Gordon BS
Teemu Uitto
LPS
Mika Harju
Saaristomeren PS
Björn Lax
WSF
Kai Linko
WS
Sture Erickson
WSF

Fonzien
TAXI
0400 400 424
Kuljetukset
Pikkujouluista,
Juhlista ja Haminoista
ympäri vuoden!
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MULTI
JA MUUMISAtu
Lasse Jämsä
LEIJALLA PURJEHDUSTA
Miksi ostaa hirmuisen kallis pyörivä hiilikuitukeppi, kun koko mastoa ei purjehdukseen
tarvita: Ranskan tyttö, Anne Quemere aikoo
ajaa leijapurjeella Atlantin yli. Hän on suunnitellut lähtevänsä New Yorkista tämän vuoden kesäkuussa ja aikoo Bretagneen. Tämä
tyttö on hankkinut kokemusta soutamalla saman lätäkön yli. Annen takana oleva suunnittelija on tehnyt myös monirunkojen designejä ja hänen sivuiltaan löytyy mm. käytettyjä
multeja myytävänä.
Paattina on 5,5 metriä pitkä ja 2,15
leveä lähinnä silitysraudalta näyttävä lättäpohja mopo. Siinä on nostoköli, mutta pystyssä
pysyminen on varmistettu sisäisellä painolastilla ja kelluttavalla targa-kaarella. Kaikkiaan
punaiseksi maalatun valtavilla sardiinin kuvilla koristellun aluksen painoksi on ilmoitettu
300 kg.
Leijat ovat tavallisia pumpattavia
surffi-leijoja. Kuitenkin uudempaa neli (tai
viisi) siimaista, vetovoimaltaan säädettävää
tyyppiä. Niitä on mukana ainakin koot 8, 12
ja 25 m2.
Systeemi toimii niin, että paatin annetaan ajelehtia perä tuuleen. Leija pumpataan keulakannella ja päästetään irti. Kun siimat ovat suorana tartutaan kapulaan, vedetään leijaan poveria ja ohjataan se ylös. Ajettaessa istutaan tuolissa niin, että mahan edes-

sä on poikittain ”harjanvarsi”, jossa vetoköysi
on kiinni. Käsiä käytetään leijan ohjaamiseen
ja sen voiman säätämiseen. Jaloilla käännellään peräsintä ja ohjataan venettä. Ohjaamossa näytti olevan myös jonkinlainen köysikela,
varmaankin leijan siimoja varten, mutta sen
käyttötapa ei nettisivujen videoista selvinnyt.
Veneen meno näytti jo kevyellä kelillä (valtameren reunassa) möykkyiseltä ja märältä, tyttö parka.
Ihan uutta leijapurjehdus ei kuitenkaan ole. Engelsmanni, captain Cody on seilannut 5 n2 silkkileijalla Calaisista Doveriin
jo 1903. Hänellä ei ollut kelluvaa leijaa, vaan
masto johon uponnut leija vedettiin uutta
lentoonlähtöä varten.
Toinen muoto leijapurjehdusta ovat
Dave Culpin kehittämät leijaspinaakkerit. Ne
ovat levän symmetrisen spinaakkerin näköisiä
purjeita, joita kuitenkin ajetaan esimerkiksi
20 metriä löysäksi jätetyllä fallilla ja skuuteilla.
Ne lienevät useimmissa kilpaluokissa sallittuja
ja mitattavissa aivan kuten muutkin spinnut.
Ne vain sattuvat viihtymään parikymmentä
metriä ylempänä, missä tuulee enemmän. Kehittämisessä Dave on käyttänyt alustana avolava autoa hiekka-aavikolla, niin että tyynellä ilmalla haluttu ”myötätuuli” saatiin aikaan
peruuttamalla (auton lava leikki veneen istumalaatikkoa, siellä oli vinssitkin) ja toisaalta
moottorikattia merellä.
www.anne-quemere.com
www.kiteship.com

JUTUT			

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
202

ULOSLIPUTUKSIA

uusia jäseniä

Oletettavasti halvempien palkkakulujen takia on viime aikoina monirunkoisiakin ulosliputettu Suomesta.
Snyffe Nykäsen KŰpsis meni hyvään mutta pienipalkkaiseen kotiin takaisin Ranskaan triolle Cahiere Fabrice, Corfec Philippe ja Daniel Olivier. Ei mitään uusia multihemmoja!
Enatorin pojilta liputettiin myös vene Ranskaan. Veneen osti omilla
tai muiden rahoilla Steve Ravoussine. Hän osallistuu Orangen väreissä
Route de Rum -06 -kisaan (vain yksi palkattava purjehtija!).

SCTL toivottaa tervetulleeksi
eteläisen naapurimaamme
monirunkomiehet:
Gerdt Hirsch
Heikki Jürilo
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Screacheri 38m2,

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

'Chili', HP 680

6.80 x 5.17 m. Deck gear renewed
(Harken). All ropes renewed (dynema, kevlar). GRP centerhull and
amas, alloy beams in good working
condition. Centerhull partly renewed, Leevene. Working sails Gransegel, three sesons of limited usage,
checked every year at WB-Sails.
Roller furling gennaker North Sails, code 0, (cuben fibre). Johnson 3.5
HP outboard, one year old. No mast (however, broken carbon mast and
all rig parts included). Place: Helsinki, Helsingfors segelklubb (HSK).
Thomas Petroff. Tel.: +358 40 5558340 thomas.petroff@elisanet.fi

'Tarantella', Trimaran K8 One-off,

Vm.1998. Valmistaja: R & K Karpio. 8 m x 7 m x 0,3 / 1,3 m
Moottori: Yamaha 4HD 4-T, teho 4 hv, vm. 2000.
Katsastusvarustus, rantakärry, yms.
Nopeus purjeilla n. 20 solmua!!! Vene Päijänteellä.
Hintapyyntö: 11 000 €.
Kake Kanerva, p. 0400 434 495, kauko.kanerva@suomiforum.com

Päivänsäde, cruiser/racer trimaran,

Winner of Aland Runt 2004, one-off trimaran 9.10m x 7.25m, built by
professional Reiska Laine , launched year 2000. Hulls made of epoxy
sandwich, beams of carbon fiber carbon mast,carbon boom and carbon bowsprit from Sailcenter. Sails kevlar Kinberg Sailmakers, mainsail
40,5m2 , selftacking jib 14 m2, gennaker. 61m2. Engine 8hp ob, compass, log/depth, gps, autopilot. Sleeps 3(4), Wallas heater, Origo two flame cooker, watertoilet, solarpanel, battery. The boat is in good condition
and visible in Inkoo.
Price : 74 000,-euros. Contact Jukka Kallio, +358 40 838 2414.

Trailertri 680, vm. 1983.

Kuljetettava ja kooontaittuva trimaraani. Mukaan tulee rek. traileri ja uusi 4hp 4-tahti Mariner! Lisätietoja: www.nettivene.com Vene Id: 237079.
Hp. 5000 €. Ari Pärnänen, Imatra. Puh. 050-5250010.
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Pinta 33, vm 1975,

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

Ohotea trimaraani,

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

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

Trou Noir trimaraanin 				
etu- ja takapalkki.

7.70 m maks. leveys, lasikuitu/epoksi/Divinycell. Hp. 5 000 €.
Jukka Jousjärvi, 040-5230424

Pohjantähti,

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

Doublesse,

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

Katamaraani Tiki 21,

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

Pahi 42 katamaraani.

13 x 6.5 m, 1988. 17000 €. Teuvo Hälinen, puh 02-230 8841.
Lisätiedot: http://personal.inet.fi/atk/vene/

MYYDÄÄN

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

MYYDÄÄN

Genaakkeri 80 m2,
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ka ikki m u k a a n
mmm-k iso i h in!
Tervetuloa mukaan jo perinteeksi
muodostuneisiin MMM-kisoihin.
26.-27.8 kaksipäiväinen turnee, joka huipentuu
illanviettoon Suvisaariston multikeskuksessa.
Koe ratapurjehduksen hektinen tunnelma ja
matkapurjehduksen navigoinnin tärkeys.
Luvassa LIVE MUSIIKKIA.
Grilli on kuumana ja olut kylmänä.
Tätä et halua jättää väliin!
Ilmoittautumisohjeet elokuussa netissä.

