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Päättynyt kausi on ollut tapahtumia täynnä ja
haluankin tässä kiittää kaikkia monirunkoilijoita
aktiivisesta osallistumisesta liittomme toimintaan.
Kauden aikana on tapahtunut montakin merkittävää asiaa,
joista haluaisin tässä yhteydessä nostaa esiin yhden, nimittäin
yhteistyön Viron monirunkovenepurjehtijoiden kanssa.
Åland Runtin kilpailussa nähtiin suomalaisten ja ruotsalaisten
venekuntien lisäksi ensimmäistä kertaa myös virolainen
monirunkovene. Yhteistyö jatkunee toivon mukaan entistä
vilkkaampana ensi vuonna.
Ensi vuoden suunnitelmia on hyvä lähteä miettimään ajoissa,
joten tervetuloa liitomme syyskokoukseen, joka pidetään 17.11!
Kokouksessa nähdään!
Martin Hildebrand
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MMM-kisoissa, kuvaajana Pirjo Joensuu
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Arttu Heinonen

PULSAR 26
PULSAR 26 on menestyksekäs ranskalaisen
Eric Lerougen suunnittelema mikro-luokan
trimaraani. Tämä venetyyppi on Euroopassa
hyvin suosittu kilpailu- ja retkikäytössä.

Pituus:
LWL:
Leveys:
Purettuna trailerilla:
Syväys:
Kevytpaino:
Kuormattuna:
Masto:
Isopurje:
Fokka:
Spinnu:
Sisäkorkeus:
Ulkolaitamoottori

7,99 m
7,99 m
6,80 m
2,70 m
0,43/1,93 m
1150 kg
1800 kg
12,60 m / 3m²
33 m²
18 m²
65 m²
1,75 m
8 hv

Tällainen on nyt valmistumassa Markus Rantasalmen
verstaalla Pohjassa. Markus aloitti projektin vuosia sitten oman toimen ohella. Alkuun ajatus oli rakentaa vene myytäväksi, mutta projektin edetessä veneestä on
tullut tekijälleen niin mieleinen, että myyntihaaveet
ovat jääneet. Markuksen vene eroaa perusmallista pitemmillä sivurungoilla ja levennetyllä päärungolla.
Veneen rakennusmateriaalina on epoksi-lasi-puukomposiitti, jonka ydinaineena on apassirima.
Rimojen reunat on jyrsitty paremmin yhteensopiviksi.
Markus jyrsi rimat itse ja on sitä mieltä, että vaiva kannatti.
Palkit ovat hiilikuituvahvisteiset. Hiilikuituna käytettiin UD-hiilikuitunauhaa, joka vedettiin epoksointikoneen läpi suoraan palkin päälle. Kovetus tehtiin alipaineessa. Etupalkki on ontto ja siinä on käytetty ydinaineen apassia. Takapalkki on laminoitu styrofoamin
päälle. Palkit kiinnitetään runkoihin pulttiliitoksin, joten vene on purettavissa. Peräsimet ovat sivurungoissa
ja keskirungossa on tukeva kölilaatikko ja pistoköli.
Riki alumiinimastoineen on peräisin Fanda-trimaraanista.
Veneen vesilinjan yläpuoliset osat maalataan vesiohenteisella maalilla niin sanotulla kerrostekniikalla. Väriaine ruiskutetaan primerin päälle. Tuloksena on mattamainen pinta, jonka päälle levitetään ruiskutetaan useita lakkakerroksia. Lopputuloksen pitäisi olla kestävä ja
tyylikäs kirkas pinta.
Sisätilat ovat vaatimattomat, mutta 26-jalkaiseksi
trimaraaniksi hyvät. Keskikajuutassa on kaksi pistopunkkaa, liesi ja pöytä ja keulassa on isompi vuode.
Veneessä voi tarvittaessa yöpyä neljä henkilöä, jos
käyttävät reksonaa.
4
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Hannu Järvelä / Trou Noir
Kuvat: Martin Hildebrand

Åland Runt 2006
30.6-2.7.2006
Tänä vuonna
monirunkoveneiden rankingsarjaan kuului jälleen joka
toinen vuosi järjestettävä
Åland Runt. Kilpamiehistössä
Trou Noirissa oli tällä kertaa
Fonzien lisäksi Hanski sekä
Trou Noirin webmaster,
H-vene ja jollapurjehtija
Roope Tervo. Kiireinen
miehistö ei kerinnyt lomalle
ajoissa, joten siirtomiehistön
Fonzi + Tarja ohjaamana vene
lähti kohti Maarianhaminaa
maanantaina. Miehistö
tuli perässä lentämällä ja
lauttayhtiön punavalkoisella.
Itse lintsasin töistä yhden päivän,
lensin illalla Martinin ja Minnan
kanssa samalla koneella Maarianhaminaan ja kimppataksi vei rantaan.
Trou Noir oli tässä vaiheessa jossain
Kökarin eteläpuolella selvittelemässä troolausoikeuksia. Roope soitteli laivalta ja ilmoitti olevansa perillä
03.00. Pienen pikaneuvottelun jälkeen todettiin että pelastusveneen
alla ei tarvitse nukkua, vaan voisin
majoittua Flyvernin keulakajuuttaan
yhdeksi yöksi. Otimme pienet haminat Jääkärillä ja siirryimme yöpuulle.
Martinin henkilöstö, siis Minna, lainasi tyynyt kokoelmastaan.
Aamulla Trou Noir oli ilmestynyt
laituriin. Hain orderit ja kuulin, että
startti on siirretty klo 12.00. Herättelin porukan, kävimme kaupassa ja
6

Gepard XL´Acinonyx

Ensimmäinen etappi takana,
Käringsundin satamassa Gabriel von Euler ja Roy Selin

varustelimme veneen polttonesteillä. Tällä kertaa Åland Runtiin osallistui Trou Noir, Dione nuoremmalla perhemiehistöllä, Flyvern, Viron
vahvistuksena toimi Triskell, ruotsalaisista mukan oli Acinonyx. Yksinpurjehduksen mallia näytti Halmisen Martti Firebirdillä.

Startissa pyörittiin
ja haettiin vapaata tuulta. Trou Noirin startti meni vaihteeksi kohdalleen.
Ihan laivan vierestä sai hyvän nosteen, jota hyväksikäyttäen vedimme
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hiukan eroa. Reittimutkassa tuli vastaan yksityispläkä, jossa kilpakumppanit tavoittivat ja siirtokeikasta ilmeisen väsynyt Fonzi vaihdettin pois
pinnasta. Allekirjoittaneen puikottaessa, Roopen trimmatessa ja Fonzin
lukiessa tiiviisti Apparent Windiä,
True Wind Speediä ja Directionia
yms. uusista tuulimittareista löytyvää
dataa hivuttauduimme kohti maalia.
Veneessä kävi jatkuva pulina: Fonzi
kommentoi suuntaa ja liian ylös tai
alas ajamista, Hanski antoi palautetta trimmistä ja oli samaa ja eri mieltä Fonzin kanssa. Roope trimmasi ja

kyseli. Tuulimittarit näyttivät välillä
mitä sattuu ilmeisesti ylätuulen kiertyessä. Maaliin kerittiin muiden kadottua näköpiiristä ja vene pistettiin
kiinni rantaan rantaraadin neuvoessa
ja ihmetellessä mereltä saapuvaa hämähäkkiä.

Seuraavaana 		
ohjelmassa oli suihku,
sauna ja ruokaa
muutkin alkoivat tipoittain saapua
perille. Tuuli oli tyyntynyt lähes totaalisesti, tosin ei sen voimakkuus
paljon ankanpierua suurempi ollut
muutenkaan. Viimeiset kilpasiskot
saapuivat maaliin vasta puolen yön
aikaan, sisukasta sakkia! Lopputuloksissa päivän zemppi oli mennyt
kohdalleen. Tulos oli 1., Fonzi lähti uimaan silkasta ilosta vapaaehtoisesti.

Lauantaiaamuna
ajoimme koneella
ensin starttipaikalle ja siitä sitten koneella sekä purjehtien lähtöaluksen
perässä yli puoleen matkaan ennenkuin starttia varten tarvittava tuuli
löytyi. Keskittyminen ja fokus olivat
pääseet vähän karisemaan auringon
paahtaessa ja startin siiryessä tunti ja
maili toisensa jälkeen.
Startti ammuttiin ja jälleen oltiin
hyvin linjalla. Tynkäetapin purjevarustus oli genaakkeri. Löysässä aallokottomassa lenssissä vauhti ei ollut
kohdallaan ja tuulikin kiersi rikiä siten, että ero muihin ei kasvanut riittävästi. Välillä tuuli shiftasi siten, että päätimme laskea genaakkerin, joka sitten fallin kiertymisen vuoksi ei
suostunut tulemaan alas. Koko miehistön voimalla kiroilu ja manaami-

nenkaan ei auttanut, suomalaisetko muka Shamaaneja? Fonzi vedettiin mastoon ja kohtuullisen urakan
jälkeen falli oli sen verran selvä, että
purjeen laskeminen olisi ollut mahdollista. Tässä vaiheessa se ei ei enää
kuitenkaan ollut tarpeellista. Maalia
lähestyttäessä vastaan tasan 180 astetta toisesta suunnasta alkoi lähestyä köliveneitä spinnu päällä. Itsekseni ajattelin, että onpas hassun näköistä. Kun uusi tuuli sitten iski, oli
allekirjoittaneella aika nopeiden fellausliikkeiden aika. Falli lyötiin auki, Fonzi ja Roope kalastivat spinnun
takaisin veneeseen. Onneksi olimme
huomanneet tuon fallin kiertymisen
ja laskun mahdottomuuden jo aikaisemmin. Olipas nolo tilanne! Kellään ei valottanut filmiä, vaikka jengi ajaa spinnu päällä vastaan. Huh
huh.
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Toisen etapin satama Hamnsund

Loppumatkan kryssistrekki meni vauhdilla
ja maalissa paukkui. Tosin selvää oli,
että sijoitus ei ollut eilisen tasolla.
Tulokset ilmoitettiin ÅSS:n järjestämän ruokailun yhteydessä ja multijengi tietysti huusi joka tulokseen
”UIMAAN”. Siinä rantasvedut ihmettelivät, että mistä on kyse. Kun
asiaan saatiin valaisu, niin kyllä köliveneilijätkin uivat. Kaiken kaikkiaan
meininki oli hieno. Ohjelmassa sauna ja suihku ja sitten ajoissa nukkumaan. Roopella oli kuumetta ja Fonzin kyynärpää oli turvonnut ja kipeä.
Itse olin vielä ihan kisa-iskussa.

8

Yksin aavalla merellä, Martti Halmisen Firebird "Mirri"

Sunnuntaina pikaaamiaisen jälkeen
lähdettiin
tasan 0-tuuleen. Multimiesten vitsaillessa toisilleen edettiin n. 3 mailia
2 tunnissa. Tuuli virisi ja pääsimme
taas kryssille. Aikasempien tuulen
arvausten ja hyvän slöörin jälkeen
kilpakumppanit katosivat näkyvistä
mutkaisella reitillä. Ylimääräistä ohjelmaa aiheutti Kapellskärin lautat,
jotka tietty tulivat juuri samaan aikaan sisään kun me kryssimme ulos.
Vauhtiongelmaa oli runsaasti. Fokkaa ei saatu vetämään nätisti vaikka koko miehistö mietti ja pähkäili.
Toinen ( väärä ) halssi kulki melkein

Monirunkovenelehti 3/2006

1,5 solmua kovempaa. Ainoa mitä ei
kokeiltu, oli pystyjooga. Tasoituksissakin meillä oli nopeimpana veneenä rasitteena tuo alun 2 tunnin kelluminen. Ei hyvä. Myöhemmin tällä
kaudella sitten nostimme fokan etukulmaa 10 cm dyneematampilla ja
AVOT että toimii.

kyydillä. Allekirjoittaneellla oli hieman kiire. Lento lähti 1,5 tunnin
päästä. Roopen laiva lähti myöhemmin. Moottoriveneellä, taksilla, lentokoneella ja oman mimmin kyydillä kuitenkin kerkisi ja 3 tuntia kisan
jälkeen olin omassa saunassa kalja
kädessä.

Maaliin tultiin 		
Rödhamnin väen 		
pällistellessä

Kokonaiskisan vei
Flyvernin venekunta

mereltä saapuvaa hirviötä. Köydet
laitetiin kiinni ja siirtomiehistö vaihdetiin Trou Noiriin. Skabamiehistöstä Hanski ja Roope lähtivät samantien kotia kohti moottorivene-

hyvin purjehditun kolmannen päivän ansiosta. Etappivoittoihin pystyivät tällä kertaa Trou Noir ( 1. päivä ), Dione ( 2. päivä ) ja Flyvern (
3. päivä ) Viron Miehistö Rantarosvo-Roy:n avustuksella paransi suori-

tustaan hyvin loppua kohden ollen
viimeisenä päivänä 2. Ruotsin veljesliiton puheenjohtaja jäi katselemaan
suomalaisten menoa perhemiehistöllä sijoittuen parhaiten ensimmäisenä
päivänä ollen 3. Rauman Multihullu Halminen näytti koko porukalle asennetta ja merellä liikkumistaitoa hoitaen kaikki manooverit rantautumisesta spinnujiippeihin yksinään Firebirdissä ilman autopilottia.
Toisen päivän 2. sija oli erittäin hyvä
suoritus yksin purjehdittuna.
Ei hullumpi reissu.
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Sunnuntaina tuuli sitten vähän reippaammin ja homma toimi jo paremmin. Lähdöt onnistui paremmin, tiimi toimi ja vene kulki. Oltiin kakkosia maalissa jokaisessa lähdössä ja
Trou Noirin peräpeilin pienetkin
textit oli luettavissa ylämerkillä, joka
kertoi siitä, että lasketussa ajassa ollaan johtoasemassa. Siinä noin 8m/
s tuulessa Rebel luovii kun unelma
multilukuunsa nähden.

Thomas Hongell, kuvat Pirjo Joensuu

MMM 2006

Jos lopuksi pitäisi analysoida kisaa ja
keksiä joku syy miksi voitettiin.
- Olosuhteet olivat veneelle
ihanteelliset tässä kisassa
- Tuomaksen tietämys ja taito
- Petrin kokemus ja
paikallistuntemus
- Arin tehokkuus ja taisteluhenki
- Ehkä se pinna sitten sopii
minun käteen?
Loppulause: Tiimi ja vene toimi eikä
tehty mitään isoja mokia varsinkaan
toisena päivänä. Kiitos tiimille!
Kiitos järjestäjille.
Terv: CATSAILOR
Silloin kuin aloin suunnitella MMM
kisoihin lähtöä selvisi aika nopeasti,
että kaikki vakiogastit jää pois syystä sun toisesta.
Eikun muutama puhelinsoitto purjehtijatutuille ja homma oli niin nopeasti selvä, että jouduin jopa soittamaan parille kaverille ja perumaan
kutsun. Martin Hildebrand ja Ari
Känsäkoski olivat ne, joiden kautta
sain miehistön kasaan. Tuomas Hiismäki, Ari Känsäkoski ja Petri Järvi
olivat ne herrat, jotka saapuivat perjantaina iltapäivällä Pellinkiin seilaamaan Rebeliä Espooseen, missä vene
oli tarkoitus punnita.
Punnitus täytyi tehdä multiluvun
laskemisen takia. Saavuttiin ajoissa punnitukseen, vaikka tuuli tilttasi ja ajettiin koneelle pari viimeistä
tuntia.
Rebelin painoksi tuli 2290 kg, joka
oli minulle pieni yllätys (noin 100kg
10

liikaa). Jonkin verran tavaraa jätettiin tahallaan veneeseen koska sisustustahan Rebelissä ei vielä ole, veikkan että lopullinen tyhjä (kilpailu)
paino tulee olemaan noin 2300 kg.
Tämän jälkeen Lassen laituriin, mittamiehet hommiin ja itse jännittämään mikä tulee olemaan Rebelin
mittaluku (oli siinä muutama muukin jännittäjä). Mittaluku selvisi vasta ekan kilpailupäivän jälkeen, koska
silloin vasta paikalle saatiin matematiikan osaajia.
Ensimmäinen kilpailupäivä oli heikkotuulinen ja se sopi vieraalle tiimille vieraassa veneessä erinomaisesti.
Jos ekaa päivää lähtee pilkkomaan,
voisi mainita, että starttaaminen oli
minulle vaikeaa ja kaikki 4 lähtöä
meni penkin alle. Rebelin hiljaisen
tuulen ominaisuus ei ole paras mahdollinen.

Monirunkovenelehti 3/2006

Positivista oli se, että meidän genakkerimme osoittautui luultua litteämmäksi, jonka ansiosta pystyimme
ajamaan paljon ylemmäs ja säilyttämään vauhdin hiljaisessa tuulessa.
Lauantai-illalla oli sitten Lassen ja
Sirpan vieraanvaraisuus taas kerran
ylitse kaiken. Saunat ja muut systeemit ihan kohdallaan ja mies itse ei
ole edes paikalla vaan jossakin karhuja kaatamassa. Kiitos! Lohikeitto
oli erittäin hyvää, olkoot sen kulutus
todisteena siitä. Kiitos Tarjalle!
Niin sitten selvisi, se Rebelin luku‚
112, ei sopivampaa lukua voi palomiehelle osua kuin hätänumero!
1,12 oli minulle positiivinen yllätys
kun taas kilpailijoiden kasvoille tuli
sellainen huolestunut ilme.
Fonzien otsalle ilmestyi ihan selvästi
pieniä hikipisaroita kuultuaan Rebelin multiluvun.

Viereisellä sivulla:
Rebel vauhdissa
Tällä sivulla ylhäältä alas:
Trigonia painottamassa
Henri ja Jaska
Martin ja Minna Flyvernillä
Reiska tähyilee tuulta
Trou Noirin verkolla
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Kansainvälinen
Monirunkovenetapaaminen
IMM 2007

30tis-

vuo juhla en!
n
i
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a
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19.-22. heinäkuuta 2007
Fredrikstad, Norja

kuvakertomus
siitä, Kuinka
TietoEnatorin
levankikisko
kesken kaiken
otti ja irtosi

Lat. N59 12,12 Lon. E010 56,80

Alustava ohjelma:
Torstai 19. 7
Saapuminen paikan päälle
	Ilmoittautuminen
	Tervetuliasjuhlat
Perjantai 20. 7	Opastettuja retkiä Fredrikstadiin
	Vesikisoja
Lauantai 21.7	Kisat ja illanvietto
Sunnuntai 22.7	Aaamiainen
	Kotiinlähtö
Lisätietoja Fredrikstadista ja sen tapahtumista:
www.opplevfredrikstad.com
Norsk Flerskrogseilklubb, Pb 53, 1324 Lysaker
www.flerskrog.org

www.imm2007.net
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Pertti Kaarte

KAUNOTAR
s/c ”HANSASILVER”

keet esimerkiksi kannettaville tietokoneille ja muille kokousvälineille
sekä täydellinen keittiövarustus ja astiasto 12-hengelle.

Siirtopurjehdus alkoi
La Rochellesta
pari päivää aiottua myöhemmin,
15. heinäkuuta. Odoteltiin muuten matkavalmiissa veneessä ankkuriketjua, jonka tehdas oli unohtanut ajoissa tilata. Nelihenkinen miehistö oli innoissaan, kun köydet viimein irrotettiin ja matka kohti Helsinkiä alkoi. Biskajanlahden ylitystä
oli odotettu mielenkiinnolla ja hivenen jännitettiin tulevia sääoloja.
Kuitenkin, hienoiseksi pettymykseksi, Biskajan lahti oli päättänyt näyttää itsestään jotain muuta kuin mitä kirjoissa varoitellaan ja matka yli
lahden taittui tyyntäkin tyynemmissä oloissa. Ehkä jo hivenen pettynyt
tunnelma vallitsi veneessä, kun tuulta ei tuntunut löytyvän vielä kolmen
seilatun päivän jälkeenkään. Koneita
oli jouduttu purjeiden sijaan käyttämään aikataulussa pysymiseksi.

Alkavan siirtopurjehduksen viimeisiä silauksia ennen köysien irroitusta. 11.7.2006

Onneksi kuitenkin
Englannin kanaali
näytti omat juttunsa. Tuulta saatiin
vihdoinkin reilut 10 m/s ja tuntui
hienolta viimeinkin rikkoa 10 solmun maaginen raja. Vuorovesi näytti myös puolensa siinä määrin, että

päätimme pysähtyä Cheurbougiin
hiukan selventämään kirjallisuudesta, kuinka vuorovesivirroista voisi hyötyä eikä pelkästään kokea ongelmana. Pysähdys ja pikku opiskelu
kannatti. Saimme oikealla aikataululla 5 m/s tuulella reilut 10 solmun
vauhdit. Tämä oli tietenkin nopeus

Lavezzi No 148 tehtaan altaassa kuukautta ennen vesillelaskua.

Fountaine-Pajotin sarjavalmisteinen katamaraani
s/c HansaSilver on luxusluokan
matkapursi. HansaSilver
on 148. Fountaine Pajotin
valmistama 40-jalkainen
Lavezzi. Vene valmistui
Ranskassa La Rochellen
tehtaalla heinäkuussa
2006, jonka jälkeen alkoi
välittömästi upouuden veneen
siirtopurjehdus Helsinkiin.
Veneen valmistanut ranskalainen
Fountaine Pajot on yksi johtavista
ja suurimmista matkakatamaraanien valmistajista. Sarjatuotannossa on
tällä hetkellä Lavezzi-mallin lisäksi viisi muutakin purjekatamaraania
14

sekä lisäksi neljä moottorikatamaraania. Lavezzi on yksi uusimmista malleista, jonka on suunnitellut kaksikko Joubert ja Nivelt.

ja oleskelutilaa on reilusti myös etukannella sekä verkoilla vaikka auringonottoon.

S/c HansaSilverin tilat
ovat ylelliset

Veneen pituus on 11,9 metriä, leveys
6,5 metriä ja vaadittava purjehdussyvyys 1,1 metriä. Maston korkeus
on 17,56 metriä ja veneessä on kaksi
Volvon 30 hp:n moottoria. Polttoainesäiliön tilavuus on 250 litraa ja vesisäiliön 560 litraa. Isopurjeen pintaala on 55 m2, genuan 35 m2 ja spinaakkerin 104 m2 Veneessä on täydellinen navigointivarustus, tutka ja
turvavarusteet kaikille matkustajille, tehokas lämmitysjärjestelmä sekä
lämmin painevesi ja oma WC/suihkutila molemmissa rungoissa. Lisäksi veneessä on 220 voltin virtapistok-

ja taso täyttää korkeimmatkin vaatimukset. Veneeseen mahtuu päiväpurjehduksille mukavasti 8-12 henkeä ja pidemmillä matkapurjehduksilla on tasokkaat yöpymistilat 8:lle
hengelle. Salongissa ja takakannella
on isot pöydät, joiden ääressä isompikin porukka voi viettää yhdessä aikaa keskustellen ja herkullisia aterioita nauttien. Ylätason pentry toimii tarjoilutilana sekä salonkiin että ulkotiloihin. Koko takakansi on
suojattu kiinteällä biminikatoksella,
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mittatietoja

Cherburg. 14.7.2006 Tiukkaa vuorovesitaulukoiden opiskelua.
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tattua, mutta purjetestaukset jäivät
muutamaa pikkupyrähdystä lukuun
ottamatta, Suomen vesille.

Ensimmäinen kausi

Hollannin edustalla. Vilkas liikenne mietitytti päänavikoitsijaa
ennen sekaan sompaamista.

maan suhteen. Vuorovesivirran voimakkuus oli meille kaikille aikamoinen yllätys. Tuli kuitenkin varsin selväksi, että vuorovesitaulukoihin kannattaa paneutua ja aikataulu suunnitella luontoäidin metkujen mukaan.

Englannin kanaalin
jälkeen
meiltä puuttui paperikartoista pyöreät 70 NM. Homma oli huomattu kyllä aikaisemmin ja yritimme ostaa puuttuvaa pätkää Cherbourgista.
Se ei kuitenkaan onnistunut, koska
sattui olemaan Ranskan kansallispäivä. Kapakat olivat auki, mutta kaikki
muut puodit kiinni. Niinpä jatkoimme matkaa ilman puuttuvaa karttaa
ja turvauduimme pelkästään plotterin tietoihin. Tietenkin tämä pätkä
sattui keskelle pimeää yötä. Puuttuva pätkä oli Rotterdamista ylöspäin.
Tutka näytti melkoisen valomeren.
Emme laskeneet paljonko aluksia oli
12 mailin säteellä. Kuuden mailin
säteellä niitä löytyi jatkuvasti useita
kymmeniä. Pikkuisen kyllä jännitti,
kun ei saatu plotterista täysin selvää
kielletyistä ja sallituista vesistä. Niin
sitä pujoteltiin parhaamme mukaan
kielletyn ja sallitun veden välimaas-

tossa. Näin niitä maileja tuli reilut
20 enemmän kuin olisi pitänyt.

Tuulet eivät olleet
loppumatkallakaan
suotuisat
ja matka taittui lähes tulkoon kokonaan erittäin heikkoon vastatuuleen.
Matkasta tuli siis tyypillinen siirtopurjehdus; 12 päivää merellä, lokiin 1825 NM. Moottoreita tuli tes-

tai oikeastaan puolikas kausi Suomen vesillä on mennyt veneen varustelussa sekä Helsingin edustalla ja
Kemiön saaristossa purjehtien. Henry Lloyd-kisa oli HansaSilverin ensimmäinen kunnon testi. Vene on
varusteltu cruisailuun eikä kisoihin,
mutta HansaSilver toimi hienosti
vaikka tuulta oli parhaimmillaan reilut 17 m/s. Tällä tuulella ja täysillä
purjeilla rupesivat vinssit, näin äkkiseltään, tuntumaan hiukan pieniltä.
Kisa meni kuitenkin tyylikkäästi ja
ennen kaikkea erittäin turvallisesti.
Kolmas sija oli ensikertalaiselle HansaSilverille hieno saavutus. Onneksi
ensikaudella tätä sijoitusta voidaan
parantaa sentään parilla pykälällä.
Vene onkin näin ehtinyt näyttää jo
hyvät puolensa ja saanut sekä kokeneet purjehtijat että kokemattomatkin vesillä liikkujat mieltymään sen
tasaiseen ja sulavaan menoon säässä kuin säässä. Sopiva matkanopeus
”seurustelupurjehduksissa” on 7-10
solmua, mutta onpa veneen lokiin
kirjautunut jo reilut 16 solmua.

HansaSilver levossa,
odottamassa ensimmäistä
telakointiaan.

S/c Hansa-Silveriä on mahdollisuus vuokrata
erilaisiin tapahtumiin sekä vielä kuluvana, että tulevana purjehduskautena. Veneellä voidaan järjestää myös huviveneen kuljettajan pätevyyskokeita. Pätevyyskokeen tärkeä merkitys korostuu tiukentuneissa EU
tulkinnoissa. Esim Tallinnassa on alettu soveltaa lupakirja säänttöä entistäkin tiukemmin.

Tiedustelut ja varaukset
www.hansasilver.com ja
pertti.kaarte@hansasilver.com
tai gsm 0400-107022.

Fonzien
TAXI
0400 400 424
Kuljetukset
Pikkujouluista,
Juhlista ja Haminoista
ympäri vuoden!

Itämerellä olikin sitten erittäin rauhallista.
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sulkaniemen
rapuseiluu 2006

Martin Hildebrand

Elokuun lämpimänä päivänä lähtöviivalle oli kerääntynyt
neljä trimaraania(Trigon, Nieida, Trou Noir, Flyver’n) ja
kolme katamaraania (Dione, Lilly Speed, Rebel).
Ennen lähtöä tuuli oli todella kevyttä, mutta nousi pikkuhiljaa idän ja kaakon väliltä, niin että kisasta tuli yhden halssin strekki. Erot yritettiin etsiä enemmän tai vähemmän rohkeilla reittivalinoilla.

SCTL:n kauden
päättäjäiset

Anneli Rajala
Kuvat
Martin Hildebrand

Jakobshamnissa 30.9-1.10
Vaikka sade
peitti maiseman
harmaaksi,
terassilla oli
viihtyisä nauttia
makoisia eväitä.

Trou Noir voitti kisan, Dione oli toinen ja Flyver’n kolmas.
Ilta jatkui perinteiden mukaan rapujen, saunomisen ja
koottujen selitysten kera.
• Multitunnelmaa
Sulkaniemessä
• Voittaja uimassa
• Kilpailun tuoksinaa

Reiska oli sopinut Royn kanssa kalareissusta avovene-Arvilla ennen
kuin rantautuvat monirunkoilijoiden kauden päättäjäisiin, jotka oli
sovittu pidettäväksi Inkoon Jakobshamnissa. Olin siis kovin iloinen,
kun Jukka soitti ja kutsui minut mukaan LilySpeediin yhdessä Jeanin,
Tinkan, Miettisen Teemun ja Leevin
kanssa. Matka Inkoon kotisatamasta kyseiseen saareen ei ole kummoinenkaan, joten ihan vaan huviksemme nostimme purjeet ja seilailimme
ensin kohti Helsinkiä, hiukan odottaen näkevämme siltä suunnalta tulevat TrouNoirin ja Flyvernin. Tuuli
oli kuitenkin kovin heikko, ja käännyimme takaisin kohti Inkoota jo
ennenkuin Fonzien ja Martin olivat
näköpiirissämme.
18
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Miettisen Pekka taiteili yksin Trigonin laituriin juuri ennen meitä. Tilaa oli hyvin, ja kiinnityimme kyljittäin laituriin. Pian jälkeemme paikalle saapui Dionne ja koeajo-Bavarialla Trobergin Tommi ja Enokssonin Micke. Trou Noir ja Flyvern seilasivat satamaan, minne oli tässä välissä eksynyt jo yksi hämmentynyt
muumikin.

dessä), Markus Rantasalmi kipparinaan ja varsin vauhdikas multimiehistö matkassaan!

Jean ja Jukka olivat, jälleen kerran,
varustautuneet mahtavilla eväillä
kaikille ja saimme vatsat täyteen makoisaa kanachiliä tykötarpeineen ja
jälkiruuaksi vielä marinoituja persikoita maljoissa! Kun jo oli ihan pimeää, laituriin rantautui vielä yksi
multi; upouusi kiiltävänsininen Pulsar Pohjasta (josta on juttu tässä leh-

Sunnuntaina tuuli painoi ikävästi laituriin, eikä veneitä ollut ihan helppo
saada pienillä perämoottoreilla irtautumaan rannasta. Kaikilta se kuitenkin ennemmin tai myöhemmin onnistui, kenellä kuivempana, kenellä märempänä. Kausi saatiin päätökseen kunnialla, ja jäämme odottelemaan uutta, yhtä upeaa kesää!

Ilta sujui saunoen ja jutustellen eri
veneissä ja laiturilla. Yötä myöten alkoi tuuli nousta ja hiukan sadellakin,
mutta se ei kuumaverisiä härvelipurjehtijoita haitannut – ja joillakin jutustelu jatkui aamuun asti!
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sctl ranking 2006

MULTI

Einari Lingon ylpeys BlueMoon laskettiin Pohjassa vesille
ja tämän kunniaksi pidettiin tietenkin juhlat. Veneen rakennushan aloitettiin Latviassa, mistä se ajettiin Suomeen
ja työtä jatkoi Jukka Henttu, veneen on suunnitellut Eric
Lerouge. Masto ja purjeet haettiin Ruotsista. Tällä hetkellä Blue Moon on takaisin Pohjassa, missä se viimeistellään
talven aikana, ja keväällä keulat suunnataan kohti maailman meriä!
Kuvissa BlueMoon multihemmojen tarkastelussa ja
onnellinen seilaajapariskunta Pirkko ja Einari.

JUTUT			

BLUE MOON VEDESSÄ

Kuukauden Multimiehet jokunen
vuosi sitten harjoittelevat yhteistä
lauluesitystä SCTL:n Syysiltamiin.

(Kyllä, näitte samat miehet työn touhussa
MMM-kisojen Komiteavesselissä!)

uusia jäseniä

SCTL toivottaa tervetulleeksi:
Johannes Keinänen
Aleksi Luukkonen
Valtteri Rahkonen
Lars Selin
20
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Trou Noir trimaraanin etu- ja takapalkki
7.70 m maks. leveys, lasikuitu/epoksi/Divinycell. Hp. 5 000 €.

SOLAR PANEL 33W Puoleen hintaan!
Genaakkeri 80 m2,

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

Screacheri 38m2,

etuliikki 13,26m, alaliikki 6,81m. Hp 750€. Molemmat on sisäänajettu.
Fonzie / Trou Noir m93 p.040 5230424

'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

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.

22
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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.

Ohotea trimaraani,

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

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

Hp. 1 000 €.

MYYDÄÄN

Trou Noir trimaraanin 		
etu- ja takapalkin muotit
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Suomen Catamaran ja Trimaran Liitto ry:n
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

pidetään Ravintola Blue Peterissä			
HSK:lla Lauttasaaressa
pe 17.11.2006 alkaen klo 19.00
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
• hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja
tulo- ja menoarvio tulevalle vuodelle
• vahvistetaan jäsenmaksut
• valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet
• käsitellään SCTL:n rankingkilpailut vuodelle 2007
Virallisen osuuden jälkeen epävirallinen osuus,
joka sisältää yleistä ilonpitoa ja pulinaa,
herkullista ruokaa ja juomaa, palkintojenjakoja ja
arvauskilpailu, arpajaiset ym.

Tervetuloa!

