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Uusia tuulia ensi vuonna?
On tullut jälleen aika arvioida liitomme toiminnan muotoja
ensi vuodeksi. Tämä kausi on ollut pettymys monessa suhteessa.
Järjestämämme tapahtumat eivät ole saavuttaneet toivottua
suosiota, joka on yhtä harmillista sekä harvoille osallistujille
että aikansa antaneille tapahtumien järjestäjille.
Ranking-kilpailutkin näyttävt kiinnostavan liian pientä
joukkoa jäsenistöstämme.
Miten tästä eteenpäin?
Nyt tarvitsemme sinun mielipidettäsi! Minkänäköiseen
toimintaan toivoisit liitomme panostavan, minkätyyppiseen
tapahtumaan olisit itse valmiina osallistumaan?
Toivoisitko vapaamuotoisia tapaamisia, eskaaderipurjehduksia,
koulutusiltoja, tai jotain muuta ... ?
Meillä on koko talvi aikaa suunnitella ensi kauden toimintaa.
		
		

Tervetuloa vaikuttamaan, odotan yhteydenottojasi!
Martin Hildebrand

Kannen kuvat ylhäällä:
alla vasemmalla:
alla oikealla:
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talaisessa tuulessa, ja illalla taas maston kaato seuraavaa retkeä varten.

Martti Halminen, kuvat ja teksti

Mirrin seikkailut
juomavesillä
s/y

Firebird-katamaraanini
s/y Mirri täytti tänä vuonna
18 vuotta, ja juhlan kunniaksi
päätin vaihtaa alkuperäiset
purjeet uusiksi, ne vanhat
alkoivatkin jo olla vaarallisen
heikkokuntoisia.
Koska vene on ollut Suomen kevyehköissä kesäkeleissä hieman alirikattu,
tulin samantien hankkineeksi metriä
pidemmän mastonkin.
Kun koko riki tuli tässä uusituksi, iski mieleen ajatus lähteä vertaamaan
suorituskykyä muihin veneisiin. Rauman suunnalla ei sopivia kisoja tänä
kesänä ollut, mutta Firebird on trailerilla hinattavaksi suunniteltu, joten
ei muuta kuin paatti palasiksi ja Päijännepurjehdukseen.
Tavaraa tuli tilailtua pitkin kevättä:
iso ja fokka Australiasta GM Sailsilta, vantit heloituksineen Kanadasta
Precourtilta, masto Ruotsista Marströmiltä.
Muuten tavarat tulivat ajoissa, mutta maston toimitusaika venyi heinäkuun puolelle. Koska se oli myyty ex
works, katsoin turvallisemmaksi lähteä itse hakemaan sitä sen sijaan että olisin jättänyt sen jonkun kuljetusliikkeen armoille. Turusta löytyi
11 metrin pituinen traileri vuokralle,
isäukon farmariauto veturiksi ja SeaWindillä yli lahden Tukholmaan.
Yhdistelmä tuotti aika lailla ongelmia laivayhtiöiden lipunmyyntisysteemeille, eikä lastausporukallakaan
tuntunut olevan helpompaa: saimme odottaa rannalla pitkään, kunnes
6

Kuorma taukopaikalla Ruotsissa

meidät juuri ennen laivan lähtöä tilkittiin viimeiseen autokannelle jääneeseen rakoon.
Tukholmassa Värtanilta ulospääsy
tuntui aika sekavalta, mutta sitten
älysimme lyöttäytyä satamasta lähtevän rekka-auton perään. Siinä tuli samalla isolle perävaunulle sopivat ajolinjatkin valmiiksi haettuna; yhden
liikenneympyrän vedimme yli reunakiveyksen mutta niin teki se rekkakin.
Luotsimme kääntyi Södertäljeen, me
jatkoimme kartan kanssa kohti Västervikiä (noin 300 km etelään Tukholmasta). Perille löysimme muuten
hyvin, mutta kaupunkiin kääntymisen viitoitus lipsahti ensi yrittämällä
ohi, joten teimme pienen kunniakierroksen pidemmälle.
Marströmin tontti näkyy olevan vanhaa teollisuusaluetta uusiokäytössä,
tilaa on reippaasti, tosin sekalaisia
mastoja, muotteja, veneitä ja niiden
osia tuntui olevan joka puolella. Paikalla oli varsin rento meininki: saimme konttorista haettua jonkun näyttämään missä mastomme on, mutta

Monirunkovenelehti 3/2007

sen jälkeen saimme pari tuntia rauhassa lastata kuormaa kenenkään häiritsemättä, eikä kukaan perään kysellyt ulos ajaessammekaan, vaikka mihinkään paperiin ei tullut laitettua
kuittausta haetusta tavarasta...
Paluumatkalla kokeilimme taas samaa rekkatemppua. Se toimikin varsin pitkälle Tukholman sisälleajossa,
mutta sitten huomasimme, että kaikki kyltit tarjoavatkin vain Norrtäljeä
kohteeksi. Eipä muuta kuin seuraavasta liittymästä pois moottoritieltä
ja auto ympäri; pohjoisesta tultaessa
löysimme kohtuullisen hyvin opasteita Värtanille. Aikaakin jäi vielä parin tunnin odotteluun ennen laivan
lähtöä.

Sunnuntaina vuorossa oli veneen
nosto ja pakkaaminen trailerille Päijänteen-matkaa varten. Koska veneen
omaa traileria ei koskaan tullut rekisteröityä, eikä se enää nykylainsäädännöllä taida onnistuakaan, vuokrasin
tätä varten Turusta 6 x 2.5 m avolavatrailerin. Painoa yhdistelmälle syntyi sen verran, ettei sitä enää henkilöautolla vedetä, joten vetoautoksi lainasin velipojan maasturin; oma ajokorttinikaan ei tuohon veny, mutta
onneksi miehistöstä löytyi Mikko, joka kesäduuninaan ajelee rekka-autoa
Rauman satamassa.
Kuorman tekeminen oli yllättävän
hankalaa, kun kaikkea joutui miettimään ja kokeilemaan kun kokemusta avolavalle pakkaamisesta ei ollut. Koska tiedossa ei ollut Jyväskylästä nosturia, lastaus tehtiin kärryn
omalla vinssillä ja ajorampeilla. Mastoa varten rakennettiin pukki kakkosnelosesta. Valmiiksi paketti saatiin vasta iltahämärissä. Kuormasta
tuli varsin villin näköinen kun 12metrinen masto laitettiin 8-metrisen paatin päälle, ylijäämä vetoauton
päällä törröttäen. Tämä teki jyrkissä
mutkissa ajamisen mielenkiintoiseksi, kun maston toppi ulottui pitkälle
auton sivulle ulkokaarteen puolella.
Paluumatkalla laitettiin masto perästä metrin yli, jotta keulaylitys saataisiin hieman järjellisemmäksi.
Maanantaina aikainen herätys, ja Mikon kanssa tien päälle kohti Jyväskylää. Reitin olimme valinneet Parkanon kautta kulkevaksi; Tampereen
kautta olisi päässyt 40 km lyhemmällä, mutta pohjoisella reitillä on
vähemmän mäkiä, tietöitä ja liiken-

Ajomatkaa reissulla tuli perävaunun
palautusmatka mukaanlukien aika tasan 1000 kilometria.

Ohjelmassa seurasi kuorman purku ja paatin kasaus pikavauhtia, jotta Mikko ehtisi Raumalle menevään
junaan loppuviikoksi töitä tekemään;
itse olin kesälomalla. Paatti saatiin veteen, mutta mastoa emme tähän hätään ehtineet pystyttää.
Tiistaina sain maston pystyyn värväämällä laiturilta pari ohikulkijaa apumiehiksi. Lopun päivää meni paatin
rakentamiseen purjehduskuntoon;
aika rankkaa tehdä kiireellä yksin,
kun yleensä talkoissa on pari kolme
henkeä ja siltikin viimeistelyä yleensä tehdään pari viikonloppua.
Keskiviikkona sain viimein yhdentoista aikaan paatin irti rannasta ja
matkalle kohti etelää. Tuulta oli puuskissa kymmenisen metriä lounaasta,
joten aloitin ykkösreivillä isossa. Ki-

vaa lähteä ensi kertaa elämässään Päijänteelle, yksin, vieraan rikin kanssa;
uusi iso on ns. square top-tyylinen,
jollaisella en ole koskaan aikaisemmin purjehtinut, joten senkin käyttäytyminen oli hieman outoa.
Alkumatka meni hyvin, mutta säätila alkoi näyttää huolestuttavalta, ukkonen kolisi ympärillä vähän joka
suunnalla. Nelisen mailia Kärkisten
salmesta etelään se tuli jo kohdallekin. Olin juuri aikeissa ottaa toisen
reivin, kun hieman kovempi puuska
iski kohdalle ja ykkösrivin reiviköysi katkesi. Ryntäsin mastolle purkamaan tilannetta juuri kun vielä isompi puuska tuli kohdalle: tuuli nousi
hetkessä arviolta yli 20 m/s nopeuksiin, eli kakkosreivillä ei voinut kuvitellakaan pärjäävänsä, ja laiskana miehenä olin jättänyt kolmosreivin köyden pujottamatta paikalleen, joten ainoa mitä pystyin tekemään oli vetää
isopurje kerralla alas. Tilanne alkoi
käydä mielenkiintoiseksi: saari lähellä alapuolella, liikkiurasta vedetty isopurje karkaa lipuksi, tuulta tarpeeksi
ja sadettakin tuli niin, että hetkellisesti näkyvyys putosi sataan metriin. Vedin fokankin alas ja ryntäsin taistelemaan ankkuria veteen. Vesi tietenkin
sattui juuri siinä kohdassa olemaan
tarpeettoman syvää, joten ankkurista ei alkuun suurta apua ollut, paatti painoi saaren nokan rantakivikosta
kölin varassa pompotellen yli; pysähtyi sentään kymmenisen metriä ennen seuraavaa rantaa.
Seuraavan pari tuntia vietinkin siinä,
raivaten syntynyttä sotkua ja odotellen sään paranemista. Jälkeenpäin
ajateltuna olisi ehkä kannattanut
tuossa tilanteessa yrittää ankkuroinnin sijaan jatkaa purjehdusta pelkällä
fokalla tai mastolla, tosin on hankala sanoa olisiko siinä enää mahtunut
jiippaamaan ennen rantaa...
Ukkosen mentyä ohi jatkoin matkaa,
tällä kertaa kakkosreivillä. Yöksi
jäin ankkuriin Vaherin vieraslaiturin
edustalle, laituri oli täynnä.

Kuorma saatiin Raumalle perjantaina aamupäivällä, maston kokoonpanoon ja varusteluun meni lopun päivää, pystyyn se saatiin iltahämärissä.
Lauantaina oli ohjelmassa ensimmäinen koepurjehdus uudella rikillä koh-

nettä. Kuorman ja vaunun ajo-ominaisuudet sallivat noin 75 km/h
maksiminopeuden, sitten se alkoi
osoittaa käsistä karkaamisen oireita.
Matka sujui muuten hyvin, mutta Jyväskylässä ei enää Internetistä tulostetuista ajo-ohjeista saanut selkoa, mitä risteystä mikäkin esitti, ja maantiekarttamme oli liian epätarkka. Onneksi Päijänteen pienoismerikarttasarjassa on teitäkin merkittynä, joten
selvisimme sillä navigoiden Säynätsaloon. Siellä totesin meille ensimmäisenä suositellun Palokunnanrannan vesillelaskurampin liian kapeaksi
(Firebird vaatii 6 m levyisen rampin).
Onneksi kakkospaikassa JVS:n kotisatamassa Juurikkasaaressa oli riittävä ramppi; siihen oli tietenkin lukittu kiinni jollapurjehtijoiden Buster.
Parin tunnin hakemisella löytyi avaimenhaltijakin ennen kuin ehdimme
kokeilemaan miten munalukko pärjää Land-Roverille.

Seuraava aamu oli vaikea, edellisen
päivän paniikissa reuhtomisen jäljiltä oli mustelmia ja revähtymiä siellä
Lähtövalmis kuorma

Monirunkovenelehti 3/2007

7

täällä, ja muutoinkin varsin pehmeä
olo. Liikkelle pääsin vasta puoleltapäivin, tuulta oli edelleen kymmenisen metriä lounaan ja lännen väliltä.
Tällä kertaa otin rennosti ja lähdin
suoraan kakkosreivillä liikenteeseen.
Päivä sujui suuremmitta murheitta,
Tehinselällä pääsin jo sen verran sivutuuleen, että paatti hieman liikkuikin. Virmailanselältä samaan sunttiin
Kelvennen länsipuolelle tuli samaan
kisaan matkalla ollut Platu 25, jonka kanssa tietenkin tuli ajettua pientä
kisaa. Pikkuhiljaa se niissä suojaisissa
sunteissa jäi, mikä oli oikein mukavaa
ottaen huomioon, että se oli liikkellä
täysin purjein ja minä kakkosreivillä.
Sitten tultiin Padasjoenselälle, missä
edelleen tuuli kymmenisen metriä.
Platu räpsähti kyljelleen ja hyytyi siihen, tuossa kelissä pienessä aallokossa
Firebird kulkee löysällä kryssillä tuollaisen 8 - 10 solmua, joten ero kasvoi nopeasti.
Padasjoella satamassa alkoi jo olla
enemmänkin kisapaatteja, mutta löysin sentään laituripaikan.
Perjantai oli lepopäivä, pientä rakentelua, purjeiden mittausta yms. Evätkin tuli tarkastettua, muuten OK
mutta toisen kölin alapää oli silppuna joten kisaan lähdettäisiin vain toista köliä käyttäen. Miehistö (Mikko ja
Jani) saapui Raumalta illalla.
Varsinaiseen Päijännepurjehdukseen
osallistui tänä vuonna 168 venettä,
joista kolme monirunkoisia: Mirri,
Pentti Paatolan Fleuret -trimaraani
Pohjantähti sekä Aimo Yli-Mäyryn
Dragonfly 800 -trimaraani NiceTry, lisäksi samalla radalla kulki myös
omana kisanaan pienempiä monirunkoveneitä, pääosin Hobie Tiger:eitä 2
hengen miehistöllä. Nämä olivat ns.
Raid -säännöillä liikkellä, ts. melominen sallittu, joten niiden tulokset eivät ole aivan yhteismitallisia.

toista kesää, joten niiden suorituskyvystä ei vielä kannata näillä tuloksilla
liikaa päätellä.
Kilpailun lähtö oli tänä vuonna luokittain porrastettu, hitaimmat veneet
lähtivät kolme tuntia ennen meitä.
Tuuli oli jo lähdössä harmittavan hiljainen, aluksi täysmyötäinen. Kohtuullisen pienen spinnumme kanssa emme tässä päässeet naapureista eroon; joissain ns. urheiluveneissä näkyi olevan osatakilassa toppiin
yltävä spinnu, joten ne kulkevat varsin iloisesti. - Rikin uusimisen yhteydessä en ollut vielä hankkinut uusia avotuulipurjeita. Vanha spinnu
toimii edelleen, joskin näytti hieman
pieneltä metriä korkeammalla olevan
fallin kanssa. Screacheria ei saatu istumaan lainkaan, joten sen panos kisaan oli vain 10 kg turhana painolastina toimiminen.
Padasjoenselän jälkeen radassa oli pari
ahdasta salmea, joita olin ennen kisaa
karttaa tutkiessa eniten pelännyt: jos
niitä olisi joutunut kryssimään yhtaikaa köliveneiden kanssa homma olisi mennyt aika hankalaksi. Nyt niistä
mentiin läpi myötäisessä, ahdasta oli
silti: 6 venettä rintaisin reimareiden
välissä, kaikilla spinnut päällä, ja pari
uskaliainta meni reimarien ulkopuoleltakin. Hieman ahdistavaa olla keskellä porukkaa, kun molemmat naapurit ovat pari tonnia raskaampia,
noin metrin välyksellä, ja päälle painaa pieni puuskakin joten joutuu ar-

Yksirunkoisissakin oli mukana ihan
kohtuullisesti kulkevaa kalustoa:
Melges 24, Platu 25, Mumm 30,
UFO 28 jne ja vähän eksoottisemmasta päästä 4 kpl E-Scow:ta ja yksi
Australiasta kotoisin oleva 18-jalkainen skiffi. - Tuo skiffi on Suomessa
ensimmäistä kesää, ja E-scow:t vasta
8
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vailemaan mihin suuntaan kukakin
on lähdössä.
Spinnuttelua jatkui Pulkkilanharjun
lähellä olevalle kääntöpoijulle, siellä
päästiin sivutuuleen, ja tuultakin oli
aluksi 7 - 8 m/s, joten naapurit alkoivat hetken jäämään ihan mukavasti.
Valitettavasti tätä lystiä kesti vain pari
mailia, sitten reitti kääntyi vastatuuleen ja tuulikin keveni.
Tässä välissä saatiin hetken sadettakin, joka tietenkin loppui heti kun
oltiin saatu koko miehistölle raskas
sadevarustus päälle. Siinä kohdin
tuultakin oli mukavasti, ja ajoimme
kryssillä samaa vauhtia kuin Zeus Faber (vanhasta yksitonnarista modattu
kisakone, LYS 1.32). Sitten keli taas
keveni, ja se meni menojaan. Puoli
tuntia sateen jälkeen oli jo hetkittäin
täysi pläkä.
Ensimmäisessä pläkässä paljastui ikävä asia: meillä oli riki vedetty näppituntumalta pystyyn katsoen että
suunnilleen noin vinossa se vanhakin
masto oli. Kovemmilla tuulilla se oli
toiminut mukavasti, mutta hiljaisella
kryssillä vene oli toivoton tuuliviiri,
yritti koko ajan kääntää keulaa tuuleen. Ja uudenkarheat läpilatatkin olivat turhan piukalla, puomia sai mäiskiä tosissaan käännöksissä jotta saisi
purjeen oikein päin kaarevaksi. - Kisareissun jälkeen ehdin kokeilemaan
tätä rauhassa: 10 cm sisään föörstaagista poisti tuuliviiritaipumuksen ko-

konaan. Valitettavasti emme kisassa
älynneet pudottaa seilejä alas ja trimmata rikiä.
Jatkoimme kisaa pieleen trimmatulla rikillä, vauhti hiljaisessa tuulessa ei
päätä huimannut etenkin kun joka
vendassa meni ainakin viisi minuuttia saada vene taisteltua liikkeelle oikeaan suuntaan.
Matka jatkui Tehinselkää vastaiseen
pikkuhiljaa, kilpailijat menivät menojaan. Pahimmillaan takanamme
oli vain kolme venettä, kun tuuli Koreakoivun saaren kohdalla teki ensin
noin 100 asteen suunnanmuutoksen
ja tyyntyi sitten täysin. Puolen tunnin
kuviokellunnan jälkeen tuuli taas virisi, aluksi idän puolelta, joten saimme spinnun ylös. Tuulen nopeus oli
tuollaista 2 - 4 m/s luokkaa, joten nopeusennätyksiä ei juuri tullut, mutta pikkuhiljaa alkoi kesympiä kilpailijoita tulla perä edellä vastaan.
Tuuli kääntyi jatkossa lounaaseen,
jossa se pysyi suuren osan iltaa ja yötä. Jatkoimme suunnilleen sivutuulessa, välillä fokalla, välillä spinnulla
pohjoiseen, vähitellen hitaampia ohitellen. Jonkunverran sijoitukset kasassa vaihtelivat väylän mutkissa, ainakin sen ainoan punaisen Bannerin
ohitimme viisi kertaa. Hitain E-scow
ja yksi Platu roikkuivat edessä pitkin

Iltahämärässä

reissua, mutta ohi niistä ei päästy.
Judinsalon väliaikapisteellä olimme
purjehditussa ajassa 24. sijalla, siinä
vaiheessa 1¬Ω tuntia Pohjantähdestä
jäljessä. Dragonfly tuli puolisen tuntia perässä.
Avotuulta jatkui jonnekin Kuminan
nurkille, siellä jouduttiin taas kryssäämään; samalla tarvittiin nukkumaan
päästetty kolmas mieskin täkille: yksi navigoi, yksi ohjaa ja yksi tappelee
lattoja ojennukseen vendoissa.
Kärkistensalmessa saatiin taas spinnu ylös, väliajoissa olimme sijalla 19.
Nopein kolmen tunnin etumatkalla lähtenyt Lightning ohitettiin vasta tässä. Tässä teimme saman mokan
kuin noin sata muutakin venettä, ja
ajoimme väylää pitkin Neihtyenmäen leehen pläkään. Kateellisina katselimme kun joku yksinäinen kiersi
koko kasan Kallionsaarenselän toista reunaa spinnu vedossa. - Siinä pläkässä oli jokseenkin täydellisen tyyntä, suuri osa paateista oli täysin ohjailukyvyttömiä. Tässä näkyi myös eräs
kevyen veneen huonoista puolista:
Jani työnsi meitä yhdellä kädellä irti
yhdestä naapurista, sen seurauksena
menimme perä edellä parikymmentä metriä kasan läpi ennen kuin sain
paatin käännettyä poikitellen.

Kasa valui pikkuhiljaa suntista läpi
jonkun hetkellisen tuulenpoikasen
avulla, eikä vauhti suuresti sen jälkeenkään kasvanut. Tässä tuli selvitettyä naapureiden kanssa keskusteltaessa syy siihenkin, miksi H-veneet
harvoin keskeyttävät näitä kisoja oli
millainen pläkä tahansa: olivat jättäneet moottorin laiturille, mitäs sitä turhaa painoa laahaamaan kilpaveneessä...
Tässä vaiheessa totesin että antaa
nuorison yrittää ja painuin pariksi
tunniksi nukkumaan.
Heräsin aamukahdeksalta isopurjeen
mäiskeeseen kun pojat taistelivat lattoja ojennukseen Muuratsalon sivussa. Ohjelmassa kevyttä kryssiä kääntyilevässä tuulessa, pojat olivat jo laskeneet noin 80 ohittajaa. Pienen aika-arvion ja kymmenen minuutin ylipuhumisen jälkeen miehistökin antoi
myöten ettei joka kisassa ole pakko
purjehtia katkeraan loppuun asti, ja
vedimme Evinruden käyntiin ja seilit
alas nelisen mailia ennen maalia.
Kilpailussa Pohjantähti voitti Päijänneruorin, tosin ensimmäisenä maalissa oli Raid-kisan Hobie Tiger. Nopein yksirunkoinen, UFO 28, oli
puolisen tuntia Paatolaa hitaampi.
Se Dragonfly näkyy tuloksissa sijalla 31, tosin se on omistajallaan uusi
vene, jonka käyttössä näkyisi olevan
vielä opeteltavaa.
Saavuimme Juurikkasaareen rantaan
yhdeksän maissa, ohjelmassa paatin
nosto, purkaminen ja trailerille lastaus. Rampin vapautumisen odottelua ja muuta hukka-aikaa ehkä tunnin verran, paketti valmis iltapäivällä neljältä. Kylmän suihkun ja lämpimän hampurilaisen jälkeen pääsimme tien päälle viiden nurkilla, perillä
Raumalla klo 23.30.

Tehinselällä

Aamu Rutasalmessa

Maanantai-iltana siirrettiin paatti telakan nosturilla omalle trailerilleen,
että pääsin palauttamaan vuokratrailerin Turkuun, meni perjantaihin ennenkuin olimme toipuneet reissusta
tarpeeksi viitsiäksemme taas laskea
veneen vesille.
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Multikokki

suosittelee

porkkanaa
sipulia
perunaa
kalaliemikuutio
laakerinlehti
sahramia
tomaattipyrettä
tomaattisosetta
valkosipulia
vettä
valkoviiniä
vehnäjauhoja

(vehnäjauhon voi korvata
maizenalla jos keitosta tahtoo
gluteenittoman)

10-12 kpl kuorellisia
sinisimpukoita
1-1,5 kg lohta
200 g
katkarapuja
suolaa
timjamia
mustapippuria
lisää lopuksi joukkoon tilliä

Kuutioi kasvikset ja kuullota ne
tilkassa öljyä. Lisää tässä vaiheessa tomaattipyre ja kysennä pyrettä hieman. Lisää joukkoon
valkosipuli, sahrami,laakerinlehti,
kalaliemikuutiot, vehnäjauhot ja
tomaattisose.
Lisää myös vesi tässä vaiheessa.
Keitä HYMYILLEN, hiljaisella
tulella, kasvikset lähes kypsiksi.
Lisää loppuvaiheessa kalapalat,
katkaravut sekä simpukat.
Viimeistele maku timjamilla ja
mustapippurilla. Anna makujen
tasaantua n. 15 minuuttia ja
tarkista lopuksi suola. Lisää tilli.
Voilà hyvää!
Bon Appetit
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BlueMoon

Englannin Kanaalissa
Vuosia sitten iloinen Ilolinnun perhe teki unohtumattomia
purjehdusretkiä Dragonfly-trimaraanilla pitkin Itämerta. Meitä oli
veneen omistaja Kai ”Einari” Ilolintu Linko, Reiska Ilolintu Laine
ja minä; Anneli Ilolintu Rajala. Jossain ennen Itäsaksan rannikon
näkyviin tuloa ihan hirveässä rodeossa Einari totesi, että täytyisi
varmaan hankkia Ocean-Going-Multi.

MMM- kisasoppaa
4-5:lle
1kpl
1 kpl
5 kpl
2 kpl
1 kpl
ripaus
3-4 rkl
2 dl
puolikas
1 1/4 l
1 dl
1 rkl

Anneli Rajala, kuvat ja teksti
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Valkosipulivoi
30:lle
500 g voita
ripaus sahramia
ripaus suolaa
sitruunapippuria
puolikas valkosipuli
murskattuna joukoon.
Sekoita kaikki aineet keskenään,
vatkaa voi vaahdoksi yleiskoneella. Massa lähes kaksinkertaistuu.
Tarjoa paahdetun leivän kanssa.
Tätä soppaa voi siis nauttia ja
tarjota vaikka juhla-aterialla.
Helppo valmistaa vaikka veneessä, riippuen veneen varustelusta!

Niinhän Einari sitten tekikin ja Agrionin myytyään teetti BlueMoonin.
Katamaraanin paapuurin rungossa on
wc ja kaksi tilavaa hyttiä; takahytissä
on kahden hengen leveä tuplabunkka
ja keulahyttiin mahtuu nukkumaan
helposti kolmekin aikuista. Toisessa
rungossa on Owner´s Cabinin lisäksi
suihku/wc ja keulassa tilava työverstas
täydellisine työkaluineen. Paapuurin
keulassa on ulkoa sisäänmentävä iso
purjeiden säilytystila. Runkojen välissä on seisomakorkuinen salonki, jota
hallitsee iso pöytä, jota kiertää keltainen sohva. Navigointipöytä on tilava
ja laitteiden määrä mykistävä.

Mukaan matkaan
Emme tarvinneet Reiskan kanssa paljonkaan harkinta-aikaa, kun Einari
soitti keväällä ja kysyi, lähtisimmekö
purjehtimaan venettä Kielistä Brestiin kesäkuun puolessa välissä. Kieliin
veneen purjehtisivat Einarin lisäksi
Miettisen Janne, Lindfrosin Henkka,
Kauttosen Janne ja Kiisken JP (joka
tosin jäi pois jo Kasnäsissa). Meidän
lisäksemme Kieliin tulisivat Einarin
avovaimo Pirkko ja kaveri Jussi. Erinäisten kommellusten ja tyynen meren johdosta pojat saivat juuri ja juuri
veneen Kieliin siihen mennessä, kun
10.6 iltapäivällä marssimme Holtenaun satamassa BlueMoonin kannelle nauttimaan shampanjaa ja mansikoita 30 asteen helteessä! Olimme

Einari ja Pirkko kesäkotinsa avotilassa

varanneet purjehdukseen aikaa kaksi
viikkoa, Jussi viikon ja Pirkko jonnekin elokuun loppuun.

ti ja rantauduimme yöksi Rendsburgin laituriin.

Ja mieli teki matkaan heti! Köydet siis
irti ja tunnin jonotuksen jälkeen kanava-aukon valo näytti vihdoin meille vihreää ja ajoimme sulkuun. Kiipesin torniin maksamaan kanavamaksun; 35 euroa. Helteinen ja kaunis
ilta oli houkutellut kanavan varrelle kalastajia, kävelijöitä ja retkeilijöitä telttoineen ja asuntovaunuineen.
Ajelimme koneella pimeän tuloon as-

Aamulla heräsimme helteeseen.
Teimme kävelylenkin hiljaisessa pikkukaupungissa ja haimme ruokakauppaa kahden englantilaisen sedän
kanssa. Sellaista ei oikein löytynyt,
mutta saimme kuitenkin aamiaiseksi tuoreet sämpylät ja kahvit. Matka
jatkui koneella +36 asteen kuumuudessa laivoja väistellen ja kello 16 rantauduimme Brunsbüttelin laituriin.

Pohjanmerellä
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punkiin Blankenbergeen syömään
sinisimpukoita. Satamaan kerääntyy
paljon veneitä viikonloppuna järjestettävää kisaa varten. Isossa moottoriveneessä soi Status Quo ja lujaa! Ja
sade jatkuu.

Matka jaTkuu, 		
vihdoinkin

Zeebruggen viihtyisä satama-allas, etualalla venäläinen sukellusvene

Tankattiin sekä dieseliä, ruokaa että
juomaa. Kuuden maissa sulku aukesi
ja suomalaisten turistien huudellessa
hyvän matkan toivotukset ajoimme
pitkin Elben suistoa laivoja seuraten
tyynelle Pohjanmerelle.
Jakauduimme kahteen neljän tunnin
vahtiin; toisessa Reiska ja minä, ja
toisessa Einari, Pirkko ja Jussi. Vuoromme alkoi puoletaöin ja ajoimme
koneella stoora ylhäällä hernerokkasumuun. Laskettiin stoora ja Einari heräsi auttamaan navigoinnissa. Ajoimme poijulta poijulle, kunnes sumu pikkutunneilla väistyi. Jussi heräsi vahtiinsa.
Pohjanmeri näytti meille rauhalliset
kasvonsa; vastatuulta 4-5 m/s ja sumua, välillä sankastikin. Ajoimme
koneella plotterin avulla. Juuri ja juuri näimme öljynporauslauttojen kirkkaat valot.

Lauantaina aamulla anivarhain saatoimme Jussin taksille kohti lentokenttää, niin hän vaan teki purjehdusreissun purjehtimatta kertaakaan!
Sade jatkuu, mutta Zeebrugge on
nähty ja kello 10 irrotimme käydet
ja kisaveneiden seassa ajoimme merelle. Vastatuulta 10 m/s ja kovaa sadetta, aikamoinen aallokko, ei mitään
herkkua! BlueMoon kryssi kuin lentävä hollantilainen fokalla ja stoorassa
kaksi reiviä. Pirkko voi pahoin.

nostivat BlueMoonia. Saimme siirrettyä veneen laituriin kylkikiinitykseen. Sääennuste lupasi navakkaa
vastatuulta, joten päätimme heittäytyä turisteiksi. Vierailimme läheisessä
merimuseossa ja kauhistelimme isoa
venäläistä sukellusvenerotiskoa. Ehdimme takaisin veneelle juuri ennen
raivoisaa ukkosmyräkkää!
Sadetta, ukkosta ja kovaa vastatuulta kestikin sitten koko yön ja perjantain ja seureaavankin yön. Satamapoliisit vierailivat veneessä ja olisivat
viipyneet ties kuinka pitkään, elleivät Einari, Reiska ja Jussi olisi saapuneet paikalle. Reiska ja minä matkustimme raitiovaunulla viereiseen kau-

sen vierasvenesataman ulkopuolella olevaan odotusponttoonilaituriin
kello 1, sillä sulku satamaan oli laskuveden takia kiinni.

Vuorovesiä ja virtoja
Kova tuuli jatkuu, ja vastaisena, totta kai. Sunnuntai-aamupäivällä sulku
vihdoin aukesi ja siirryimme sisempään satama-altaaseen laituriin kylkikiinnitykseen pienillä kylkivaurioilla.
Reiskan kitatessa perää Einari ja Pirkko kuivailivat kastuneita työkaluja ja
verstasta, minne pääsee jostain valumaan vettä ikävästi hyllyille. Sataman
tilat näyttävät upopuusilta ja suihkutilat hohtavat valkoisuuttaan. Hienot tilat baareineen kaikkineen! Tutustuimme Calaisin vanhaan osaan,
nautimme herkullisia aterioita pikkuravintoloissa, täydensimme ruoka- ja
juomavarastoja - ja odottelimme suotuisaa säätä päästäksemme jatkamaan
matkaa.
Hollantilaisen DiDiZ-veneen avulias
ja puhelias kippari opasti meitä vuoroveden ja virtojen saloihin. Hänellä
oli tarkka aikataulutus omalle purjeh-

timiselle lähtöaikoineen ja välietappiaikoineen. Einari kävi keskusteluja hänen kanssaan ja paneuduimme
Reedsin almanakan taulukoihin. Lasku- ja nousuveden ero on täällä 6-8
metriä ja saa koko homman tuntumaan monimutkaiselta ja matemaattiselta. Päädyimme lähtemään aikaisin tiistaiaamuna.
Herätys kello 5.30 ja portista ulos

kello 6.30 muiden veneiden mukana. Hiljaisessa tuulessa ja myötävirrassa teimme matkaa stooralla ja genoalla vauhdikkaasti 10 solmua. Vihdoinkin purjehtimista! Aikeissamme
on purjehtia yön yli suoraan Cherbourgiin.
Illansuussa muutama raivoisa ukkonen hyökkäsi kimppuumme. Vaihdoimme keulapurjetta. Tuuli yltyi.

Reiska navigoi

Pimeän tullen tuuli voimistui 14-15
m/s. Laskimme purjeet ja puskimme
koneella kohti Calaisin vilkasta satamaa, minne kiinnityimme varsinai-

Keskiviikkoiltana rantauduimme
Belgian Zeebruggeen. Satama ei ollut kovinkaan houkuttelevan näköinen; betoninen ja venäläisen näköinen pitkulainen ja kapea satama-allas. Kiinnityimme suuren moottoriveneen kylkeen.

Jumissa Belgiassa
Aurinkoisen helteisessä torstaiaamussa kävimme Pirkon kanssa ruokakaupassa ja miehet tankkasivat ja kun12
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BöueMoon Calaisissa

Monenkokoista vesikulkuneuvoa Calaisin satamassa
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Ukkospilviä näkyi joka puolella. Seurasimme säätiedotuksia ja vähän joka puolelle annettiin tuulivaroituksia. Yö merellä ei tuntunutkaan enää
houkuttelevalta, kun vielä Pirkkokin
oli meritaudissa.

Jaakko Lipasti, kuvat ja teksti

Juuri ennen säkkipimeää ajoimme
koneella DiDiZ:n perässä tosihuimaa sisäänmenoa pitkin Fecampin
pieneen satamaan.

Temosen Harri osti käytetyn ranskalaisen Aquilon 800-katamaraanin
Etelä-Englannista ja mainitsi asiasta allekirjoittaneelle ohimennen
puhelimessa. En malttanut jättää kysymättä tarvitseeko hän
lisämiehistöä siirtopurjehdukselle. Tuumailtuaan hetken Harri vastasi
myöntävästi ja siitäkös minä innostuin. Päästä ihan Englannin
kanaaliin purjehtimaan! Kunhan vain vaimo suostuu… ja suostuihan
hänkin. Kiitos vaan Harrille ja kotijoukoille, jotka tekivät tämän
matkan mahdolliseksi.

Apacan hakureissu

Jumissa Ranskassa
Kovaa vastatuulta ja varoituksia! Ehdimme hyvin tutustua tähän viehättävään kaupunkiin, jonka rantarinteet
ovat kuin Välimereltä pieninen taloineen. Kävimme Palais de Benediktine -luostarissa, missä vieläkin valmistetaan Benediktiinilikööriä. Söimme
taskurapuja, kierresimpukoita, ostereita...herkullisen siiderin ja roseviinin huuhtelemina. DiDiZ oli laskenut suotuisan lähtöajan torstaiseen
merelle lähtöön, vasta puolelta päivin. Kävelimme valkoisella hiekkarannalla ja satama-aukon majakoilla.
Mitkä näkymät! Doverin kalliot hehkuivat valkoisina horisontissa.

Cherbourgiin
Torstaina merelle! Laskujemme mukaan Cherbourgiin on saavuttava
viimeistään klo 22 päästäkseen satamaan sisään. Reippaassa etelätuulessa nostimme fokan ja stooraan kaksi
reiviä. Täydellisessä purjehdussäässä
hihkuimme riemusta kun BlueMoon
tahkoi merta hyvässä sivumyötäisessä!
DiDiZ jäi kauas taaksemme.
Tuuli moinasi. Ohitimme nollameridiaanin ja olimme nyt läntisellä pallonpuoliskolla. Suulia kaarsi ympärillämme. Hauskuus loppui ensin tuulen moinaamiseen ja kääntymiseen
vastaan (totta kai) ja nousemiseen, ja
sitten alkoi sade. Huonossa näkyvyydessä rantauduimme odotusponttooniin Cherbourgiin yhdeksän maissa illalla kammottavaan teknojumputukseen, joka kuului jostain rannan bilepaikasta! Apua! Pian DiDiZ
kiinnittyi peräämme ja Reiska ja minä kävimme siellä haminoilla rupattelemassa todella mukavan pariskunnan kanssa!
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Osa 1

Fecampin idyllisen kaunis satama

Juhannus
Juhannusaaton kunniaksi Reiska
paistoi aamiaiseksi munia ja pekonia.
Odoteltiin ja odoteltiin, ja vihdoin
siirryimme sisempään satama-altaaseen hyvään ja suojaiseen laituripaikkaan ihan suihkun ja wc:n viereen,
ja valtavan supermarketin. Kävelimme Cherbourgissa, missä maineensa
mukaan satoi, satoi ja satoi. Nautimme Juhannusaterin paikallisten suosimassa täpötäydessä ravintolassa, missä Einari ainakin söi vatsansa täyteen
lähes puolikkaalla possulla!
Juhannuspäivän vietimme tutustuen
Cherbourgiin. Reiska ja minä kävimme upeassa La Cite de Merissä, missä
oli nähtävää jos jonkiin verran. Merellinen keskus oli rakennettu vanhoihin hangaareihin ja nähtävyytenä
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oli mm. valtava ranskalainen ydinsukellusvene! Oli vähän erilainen kuin
se Zeebruggen venäläisrotisko!
Kaksi viikkoa oli mennyt kuin siivillä. Sääolosuhteiden takia emme päässeet Brestiin asti, kuten suunnitelmissa oli. Mutta pääsimme aika lähelle.
Kamalassa sateessa kävelimme aamujunalle ja vietimme päivän aurinkoisessa Pariisissa ennen lentoa kotiin.
Pirkko ja Einari viettivät muutaman
viikon tutustuen Kanaalin saariin ja
Ranskaan. Seuraava miehistö (Janne
ja Teemu Miettinen ja Micke Enoksson) saapuivat heinäkuussa ja vene
purjehdittiin Kanarian saarille kovassa tuulessa. Siellä BlueMoon nyt
odottelee pääsyä uusille merille ja
seikkailuihin!

Kyllä tällä
nälkä lähtee!

Tämä tarina koskee siis Apacan (Aquilon 800) hakureissun alkuosaa Emsworthistä Amsterdamiin, jolloin allekirjoittanut oli veneen miehistössä.
Lensimme Harrin ja Antin (Harrin opiskelukaverin) kanssa Lontoon
Stansteadin kentälle 16.5. iltalennolla. Saimme sopivasti Helatorstain vapaaksi ja useimmat varmaankin pitivät myös perjantain vapaana (esim.
tekemällä tunnit sisään), joten puolentoista viikon reissusta selviäisi vain
viikon lomalla. Matkatavaroiden painot oli laskettu tarkkaan ja isompi kassi oli kaikilla vain muutaman kilon yli
20, joten mitään ylipainomaksua ei
joutunut kukaan maksamaan. Harrilla oli mukana mm. 12kg karttoja jotka hän oli lainannut Atlantinylipurjehtija Jukka Kalliolta. Lisäksi Harri oli ostanut hienon GPS-plotterin,
jossa oli kaikki matkaan tarvittavat
kartat kahdella muistikortilla. Itselläni oli mukana makuupussi (veneessä ei ollut lämmitintä), termospullo,
20m jatkojohto englantilaisella sovittimella, auton 900W sisätilalämmitin, vara-GPS, puosuntuoli ja paljon
purjehdusvaatteita.
Saavuimme Stansteadiin paikallista aikaa n. klo 20, ja vuokrasimme auton lentokentältä n. 4t Emsworth ajomatkaamme varten. Emsworth sijaitsee Englannin etelärannikolla muutama kymmenen kilometriä itään Portsmouthista. Ajomatka
oli mielenkiintoinen koska Harri na-

Apaca pohjassa, mutta kuitenkin laiturissa kiinni.

vigoi kotimaisella puhelin+GPS-moduliyhdistelmällä ja itse olin ensimmäistä kertaa ajamassa oikein väärällä
puolella tietä. Parkkipaikalla ajoimme harjoituskierroksen, kun tulkitsimme navigaattorin ohjeita hieman väärin ensimmäisessä ympyrässä. Homma rupesi sujumaan, kun
kaikki kolme keskityimme joko ratinpyörittelyyn ja neuvomiseen, kukin tehtävänsä mukaan. Suurin ongelma tuntui olevan vaihteiden vaihtaminen vasemmalla kädellä. Ajaminen sujui, kun vain halasi tien va-
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senta reunaa koko ajan. Toinen kuriositeetti oli se, että ympyröitä tuli
vastaan oikein olan takaa. Ne tuntuvat olevan englantilaisten sydäntä lähellä. Ensin pienempään ympyrään,
josta sitten päästään seuraavaan isompaan ja sieltä vielä kolmanteen pienempään, ja sitä rataa.
Stanstead sijaitsee Lontoon pohjoispuolella ja Emsworth eteläpuolella,
mutta onneksi pystyimme ajamaan
kehätietä kaupungin ympäri, ilman
ruuhkia. Valitettavasti päästyäm-
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Kirjoittaja elämänsä ensimmäistä
kertaa paukkuliivit päällä.

me jo oikealle moottoritielle Portsmouthiin, allekirjoittanut seurasi vasenta reunaa liian hanakasti ja päädyimmekin Southamptoniin vievälle moottoritielle. Tilanne oli alkuun
hankalahko, kun GPS-navigaattori käski vaan tekemään U-käännöksen, vaikka olimme moottoritiellä ilman mitään ylikulkuja. Päädyimme
n. 10km ajelun jälkeen paloaseman
pihaan, jossa pidimme hieman hengähdystaukoa. Siinä vaiheessa Harrin nimeltä mainitsematon kotimainen puhelin rupesi reistailemaan pahasti, emmekä saaneet navigaattoriohjelmaa enään käynnistymään.
No, ei auttanut muu, kuin navigoida kylttien avulla. Onneksi löysimme takaisin motarille ja ajettuamme
takaisin Lontoon suuntaan pääsimme
taas Portsmouthin motarille. Matka
jatkui ja pääsimme Emsworthin lähellä olevalle Haylingin saarelle, jossa Bed&Breakfast –yöpymisemme sijaitsi. Onneksi Harri muisti kadun ja
löysimme perille. Isäntä piti herättää
kännykkäsoitolla, koska kello oli jo

Englantilainen aamiainen New Havenissa, alkaa maistua jo puurolle!
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yhden maissa yöllä. Onneksi häntä
oli varoitettu etukäteen ja hän suhtautui asiaan ymmärtäväisesti.

Englannista löytyy yhdestä satamasta enemmän monirunkoveneitä kuin
Suomesta konsanaan!

Ensimmäinen päivä
(17.5.)

Illalla istuimme iltaa veneessä ja Jonathankin ehti perhekiireidensä jälkeen käymään ja vedimme alas muutaman kylmän oluen. Vene vajosi
vuoroveden kera pohjaan ja jäi hieman vinoon asentoon, kun toinen
runko oli parrun päällä. No, ei se
mitään, kyllä monirunkoilija pienen
kallistuksen kestää.

Ensimmäinen päivä oli pääasiassa varustelupäivä. Veneestä puuttui kaikenlaista katsastusvarustetta ja kävimmekin heti veneen edellisen omistajan, Jonathanin opastuksella paikallisissa venetarvikeliikkeissä. Hänen
ansiostaan saimme n. 15% alennuksen hinnoista, jotka olivat muutenkin
edullisia Suomen vastaaviin nähden.
Mukaan tarttui mm. kiikari, fendareita, sammutin, sammutuspeitto, sakkeleita, raketteja, punasoihtuja, ensiapupakkaus (-180min, eli sillä pitäisi pärjätä 3t ennen kuin ambulanssi tai mediheli saapuu paikalle), paristokäyttöiset kulkuvalot, jne.
Seuraavaksi Jonathan ja Harri ajoivat veneen poijusta ponttoonilaituriin, johon olimme
saaneet satamamestarilta luvan kiinnittyä seuraavaksi
yöksi. Antti ja minä menimme sillä välin hakemaan
autoa, joka oli jäänyt lahden toiselle puolelle toiseen
satamaan. Kun vene oli turvallisesti
laiturissa Jonathanin pitikin jo mennä hakemaan lapsia
hoidosta, hän kun
on koti-isä. Kun vaimo on hyväpalkkainen lakinainen Lontoon Cityssä
niin miehen ei tarvitse tehdä töitä!
Tämän jälkeen lähdimme käymään
Multihull World:n konttorissa, josta löytyi kaupan välittäjä. Saimme
paperit ja hieman pohdimme, kun
erillistä ALV-todistusta ei löytynyt
pakasta, vaikka semmoista Harri oli
erikseen pyytänyt. Papereista löytyi
kuitenkin tullitodistus siitä, kun vene oli tuotu Ranskasta Englantiin. Ilmeisesti tämä paperi epäsuorasti todistaa, että ALV on maksettu. Paikassa oli paljon monirunkoveneitä ja vietimmekin hieman aikaa ihailemassa
paatteja, joista osa oli vielä pukeilla.
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nuutilla (meiltä hajosi sakkeli ja palasimme takaisin suojaisalle väylälle
korjaamaan vikaa). Ilmeisesti he olivat yrittäneet tavoittaa meitä VHF:
llä, mutta me emme olleet olleet kuulolla. Saarnasta viisastuneina yritimme aina vastaisuudessa pitää vekotinta päällä ja jopa kysyä sisääntulolupaa
tullessamme satamaan, tosin vaihtelevalla menestyksellä. Ajoimme koko
päivän hyvin kevyessä vastatuulessa peltigenualla ja ehdimme jo luulla saavuttaneemme Doverin nähdessämme liitukallioita muutamaan otteeseen, mutta tosiasiassa olimme perillä vasta yön tullen, n. klo 1 Doverin satamassa. Etsimme poijualuetta,
mutta emme tietenkään löytäneet sitä, pimeätä kun oli. Tyydyimme lopulta ankkuroimaan ankkurointialueelle lähelle rantaa.

Toinen päivä (18.5.)
Seuraava päivä olikin jo lähtöpäivä. Jonathan piipahti vielä antamassa viimeiset ohjeet suiston läpi ajamisesta. Tuuli oli valitettavasti etelästä
(siis vastainen) ja kova, joten meillä
tulisi olemaan ongelmia ajaessamme
suistoalueen matalikolta avomerelle,
koska virtaus olisi korkean veden jäl-

Neljäs päivä (20.5.)
Apaca Calaisin altaassa. Takana Shackletonin jalanjäjissä
purjehtineiden ruotsalaisten vene, jossa oli mm. valtavat
köysikelat takana (köyttä vedettiin perässä ajo-ankkurina).

Aamiainen Doverin satamassa.

keen myötäinen. Ongelman tiedostaen lähdimme hetken emmittyämme matkaan siinä klo 13 maissa (korkean veden aikaan). Laiturista lähtö oli hankalaa, kun ensin piti siirtää vene laiturin toiselle puolelle köysien avulla. Tämän onnistuttua lähdimme koneella ajamaan vastaiseen,
mutta myötävirassa. Suistoalueella oli
kymmeniä veneitä poijussa ja puikkelehdimme niiden välistä väylää etsien. Harri intoutui kokeilemaan veneen ajokäyttäytymistä ajamalla ympyrää molempiin suuntiin, päästyämme hieman avonaisempaan veteen.
Totuuden hetket koimme avomeren
matalikolla jossa tosiaankin oli vasta-
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tuuli ja myötävirtaus, joiden seurauksena aallot olivat jyrkkiä. Tuulta oli
ehkä 11m/s ja puuskissa vielä enemmän ja luoviminen ei oikein tahtonut sujua ahtaalla väylällä. Otimme
purjeen alas ja jatkoimme koneella suoraan vastaiseen. Hetken tuntui siltä, että aallot ovat turhan jyrkkiä kun olimme kylki tuulen suuntaan, eli että pysyykö paatti pystyssä? Uudessa veneessä, kun ei tunne
rajoja, niin meno voi tuntua pelottavammalta kuin se onkaan. Hetken
kuluttua keulapuomin kiinnitysnaru
petti puomin osuessa jyrkkiin aaltoihin. Kömmin keulaan ja hetken taisteltuani sai puomin irti kiinnityshelastaan ja vedettyä trampalle. Valitettavasti siinä ehti jo muutama aalto
pyyhkäistä sen verran päältä, että palattuani avotilaan uudet paukkuliivini laukesivat ja täyttyivät. Aika hyvä
suoritus, kun huomioi että kyseessä
olivat ensimmäiset paukkuliivini ja
vasta ensimmäistä kertaa päällä! Olo
oli hieman tukala kaulan ympäriltä,
mutta ei siinä auttanut muu kuin istua koko loppumatka New Haveniin
niska suorassa ja katse suoraan eteenpäin. Olisi sittenkin pitänyt ostaa ne

kalliimmat hydrostaattiset liivit…
Loppumatka sujui mukavammissa merkeissä, varsinkin kun olimme
päässeet tarpeeksi kauas rannan matalikoista ja käännyimme itään ja aallokko muuttui myötäisemmäksi. Saavuimme illalla New Haveniin, jonka olimme valinneet sen helpon lähestymisen vuoksi. Ajoimme joen
vartta sisään mailin verran ja kiinnityimme kelluvan satama laiturin päätyyn kylkikiinnityksellä. Vieressä oli
200m pitkä matkustajalaiva ”Mancheferries”.

Kolmas päivä (19.5.)
Heräsimme aikaisin ja kävelimme
maihin etsimään aamiaista. Löysimme paikallisen työmiesruokalan,
jonka ruoka oli samanlaista kuin aiemmatkin englantilaiset aamiaiset,
eli hieman turhan proteiinipitoista
ja rasvaista. Tyydyimme kuitenkin
osaamme ja jatkoimme hyvin lyhyen
kävelylenkin jälkeen takaisin veneelle. Lähtö n. klo 13, tosin ehdimme
saada kunnon nuhteet satamakapteenilta, kun olimme viivästyttäneet
Mancheferries-laivaa n. 10:llä mi-

Aamulla heräsimme myöhään ja
puolen päivän maissa ehdimme nähdä, kun sunnuntai-uimarit suhahtivat veneen ohitse molemmin puolin.
Olimme selkeästi heidän uintireittinsä keskellä! Onneksi uimarit tyytyivät kiertämään veneen ja sanakopua ei päässyt syntymään. Lähdimme
Doverista maissa käymättä vähän ennen klo 15. Kanaalin ylityksen teimme hyvällä näkyvyydellä ja moottorin
voimin, koska tuulta ei ollut nimeksikään. Kanaalin ajoväylillä saimme
toki väistellä melkein yhtenä solkena
tulevia rahtilaivoja. Kanaali on tässä
kohtaa vain n. 15 mailia, joten saavuimme Calaisiin jo 18:45. Onneksi
ehdimme juuri tällöin satamaan, koska muuten olisimme joutuneet viettämään koko yön ulkosataman poijussa, nimittäin sisäsataman sulku
avattiin seuraavan kerran vasta seuraavana aamuna. Joskus satamakirjan
etukäteen tavaamisesta voi olla merkittävää hyötyä, mutta tällä kerralla
pärjäsimme onnella.
Illalla kävimme kävelemässä keskustassa ja söimme eräässä ravintolassa.
Valitettavasti ranskalainen gourmet ei
tällä kertaa vakuuttanut, vaikka olimmekin juuri tulleet Englannista. Päätimme seuraavana päivänä viettää ns.
välipäivän, eli huolehtia veneestä ja
käydä mm. ostoksilla.
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Laiva uppoamassa! Ei kun ruoppaamassa Oostendessa...

Viides päivä (21.5.)
Seuraava päivä kuluikin maissa varsin toimeliaasti. Vuokrasimme auton
ja lähdimme etsimään sopivaa Tohatsun bensatankkia. Soitimme Dunkerquen veneliikkeisiin ja yhdestä luvattiin, että semmoinen löytyy. Ajomatka sujui ranskalaisella moottoritiellä sutjakkaasti, mutta perillä meidän
ajo-ohjeet eivät riittäneet. Ei muuta, kuin neuvoa kysymään vakuutuskonttorista. Siellä ihmiset olivat
varsin avuliaita, ja antoivat neuvoja ja kartankin mukaan. Ihmettelivät varmaankin mistä moiset kielitaidottomat veneilyturistit pulpahtivat keskellä arkipäivää. Uusilla ohjeilla löysimme satama-alueelle ja sieltä
yhdestä liikkeestä saimme lisäohjeita toiseen paikkaan, joka oli sataman
toisella puolella. Sieltä löysimme haluamamme liikkeen vielä yhden puhelun jälkeen. Valitettavasti kävi ilmi, että innokas myyjämme oli myymässä meille ei Tohatsun, vaan geneerisen liittimen omaavan polttoainesäiliön. Harri kohteliaana miehenä osti sen kuitenkin. Palasimme Calaisiin ja illallisen jälkeen menimme
hyvissä ajoin nukkumaan, seuraavan
päivän aikaista lähtöä ajatellen. Lähtö tapahtuisi klo 7.20, koska silloin
sulku olisi auki. Seuraava avaus olisi
vasta klo 15 jälkeen!

poijuun odottelemaan ja syömään
aamiaista. Pääsimme lähtemään vasta klo 8.30, kun valot vaihtuivat, tai
sitten me vain menimme (en enään
muista kummin päin). Yritimme toki VHF:llä saada satamakapteenilta

kulkulupaa, mutta valitettavan usein
(ainakin Ranskassa) nämä eivät jaksaneet vastata veneilijän kutsuihin. Tällä kertaa tuuli ei ollut vastainen, vaikkakin hyvin heikko. Pääsimme ajamaan koneavusteisesti purjeilla, ainakin osan matkaa. Ajoimme näköetäisyydellä rannasta koko päivän. Liikennettä oli aika vähän, mutta näimme yhden isomman ketsin, jossa oli
paljon porukkaa kannella. Jatkoimme matkaa myöhäiseen iltapäivään
asti, jolloin saavuimme Oostendeen,
joka sijaitsee hollanninkielisessä Belgiassa. Valitsimme pienen pohdinnan jälkeen Royal Yacht Clubin, joka sijaitsi kauimmassa satama-altaassa teollisuusalueen perukoilla.
Klubirakennus oli oikein tyylikäs,
mutta valitettavasti muu miljöö ei
ollut enään viehättävä (mm. taustamölynä ruoppausta ja kivenmurskausta iltamyöhäiseen asti). Klubirakennuksesta löytyi suihkut ja sitten
kävimme ”yhdellä” oluella klubirakennuksen yläkerrassa. Valitettavasti Van Hoesenit & Leffet maistuivat
niin hyviltä kylminä, että päädyimme juomaan useammat. Tarjoilijakin oli ystävällinen ja jutusteli kanssamme. Lähdimme kuitenkin reilun
tunnin päästä kävelemään keskustaan. Matka kesti n. 20min, ja matkan varrelta löytyi palanen historiaa,
eli vanhoja rautatiesiltoja ja ensimmäisen maailmansodan muistomerkki (laivankeula). Päädyimme vanhan
kirkon vieressä olevaan Beethoven
Bistroon, josta saimme erinomaista
ruokaa.

Seitsemäs päivä (23.5.)

Kuudes päivä (22.5.)
Aamun lähtö sujui hyvin, paitsi että sisäsulun jälkeen jäimme odottelemaan toisia valoja. No, ei muuta kun
Calaisin vuorovedelle avoin veneallas, veneessä tulee olla vahva pohja!
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Ijmedelin sulussa, jossa
melkein kadotin Apacan
poijuhaan.

Seuraavana aamuna herätys tuli varhain, kun ruoppaaja kävi kääntymässä 10m metrin päässä meidän veneestä (olimme laiturin päässä kylkikiinnityksessä). Pelkäsin jo että se
ajaa päälle. Sitten hoitamaan ruoan ja varusteiden hankintaa. Löysin
Lidlin muutaman korttelin päästä ja
Harri kävi ostamassa venetarvikkeita (mm. sähköliittimiä yövaloja varten). Olimme ajaneet vain päiväsaikaan mm. siitä syystä, että meillä oli
vain paristokäyttöiset ajovalot. Bensaa saimme lähiasemalta, joka aukesi

vasta klo 9 (kyltissä luki klo 6!). Ystävällinen britti selvitti Acapan alkuperän, eli peräpeilin TL tarkoittaa
todennäköisesti Toulouse (Ranskassa). Lähtö sujui hitaahkosti, väistellen ruoppaajaa, ja odotellen vihreitä
valoja (samainen britti ajoi isohkolla
purjeveneellään aika uskaliaasti ulos
omin lupineen).
Päivä oli samanlainen kuin edeltäjä,
paitsi että tuuli oli vastainen, joten
ajoimme taas koneella. Tällä kertaa
emme rantautuneet illan tullen, vaan
jatkoimme läpi yön. Jännitystä saimme kokea Antwerpenin ja erityisesti
Rotterdamin kohdalla ohikulkevien
laivojen vuoksi. Rotterdamin rahtisatama oli kuin kirkkaasti valaistu kaupunki, joka näkyi kymmenien mailien päähän. Rohkeana miehenä uskalsin mennä nukkumaan juuri ennen Rotterdamin väylää kansivuoroni
päättyessä, muistan vaan kun moottori huusi välillä niin kovaa, että päättelin olevamme laivaväylällä.

Kahdeksas päivä (24.5.)
Saavuimme klo 5 aamulla Scheveningeniin, josta hankimme lisää polttoainetta ja ruokaa. Itse yritin etsiä pankkia, jotta saisin Visa-korttini taas toimimaan. Ongelmaan löytyy yksinkertainen ratkaisu, pitää soittaa Luot-

tokuntaan ja pyytää kuukausikäyttörajan nostoa. Ehdin talsia kaupungilla jonkin aikaa ennen, kuin tämä selvisi. No, ei muuta kun nopeasti takaisin veneelle ja menoksi.
Saavumme klo 16 Ijmedeliin, josta
yhden sulun kautta pääsimme Amsterdamiin menevään Nordsee kanaliin. Sulkuja oli useita rinnakkaisia, ja
osa tehty valtamerilaivoille. Käytimme eteläisintä sulkua, joka oli tarkoitettu mm. huviveneille. Sulkujonossa takanamme oli pari matalaa 200m
pitkää proomua, jotka onneksi menivät viereiseen hieman isompaan
sulkuun. Sulussa onnistuin pudottamaan poijuhaan veteen tarttumalla seinän kiinnityskoukkuun turhan
hanakasti ja lopulta vain muovikahva jäi käteeni. Onneksi takana tuleva
vene poimi haan vedestä ja toimitti
takaisin meille. Merimiestaidoissa on
selvästi vielä petraamisen varaa.
Sulun jälkeen avautui alava ja avara
maasto ja kanaalin molemmin puolin
oli tiet. Yhtään siltaa ei oltu rakennettu kanaalin yli ja tämähän on tärkeä
edellytys isolle laivaliikenteelle. Myöhemmin katsoin kartasta ja näin, että
useat moottoritiet menivät kanaalin
ali tunneleissa, eli poikittaisliikenne
oli hoidettu mallikkaasti. Kanaalis-
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Antti ja Harri matkalla Oostendestä eteenpäin

sa vastaan tuli pitkiä ja matalia proomuja, joissa joskus hinaajat, isoja laivoja (tyyliin isot Ruotsin laivat), huviveneitä ja kantosiipialuksia. Proomuissa oli aika usein henkilöauto ohjaamon takana. Oman auton kuljetus
on ilmeisesti työsuhde-etu.
Saavuimme Amsterdamiin n. klo
17. Ajettuamme Shellin konttorin
ohi ajoimme rautatieasemaa vastapäätä olevaan WVDS Sixhaven huvivenesatamaan. Kontrasti oli valtava - puistomainen ympäristö, jossa kelluvia taloja ja rauhallinen pieni venesatama vain muutaman sadan
metrin päässä metropoliin sydämestä, eli rautatieasemasta. Suosittelen,
jos joskus käytte veneellä Amsterdamissa. Rautatieasemalle pääsi n. 20
minuutin välein kulkevalla ilmaisella lautalla, eli kulkuyhteydet pelasivat varsin hyvin.

kantamisessa ja pääsin kätevästi lautalla rautatieasemalle, josta oli suora
junayhteys lentoasemalle. Lentoasemalla töppäsinkin oikein kunnolla,
kun kadotin ostamani lasten tuliaiset
kirjakaupassa (unohdin muovikassin
lattialle kun lueskelin kirjoja). Muuten paluumatka sujui hyvin.
Kiitos Harrille ja erityisesti Antille,
joka salli minun nukkua styyrpuurin rungon tilavassa punkassa koko
matkan ajan. Matka oli ehkä purjehduksellisesti kevyt kokemus, lukuunottamatta ensimmäisen päivän
kovaa tuulta. Muutoin jouduimme

Veneenä Apaca oli ihan mukava tuttavuus. Vene on kevyt konstruktio
(kerrosrakenne vaahtoytimellä) ja
purjeita on riittävästi vauhdikkaaseen
menoon. Ainoa suorituskykyä haittaava tekijä on matalat kiinteät kölit.
Oma purjehdukseni oli riittämätön
selvittämään näiden vaikutusta luovikulmaan. Toisaalta vuorovesialueella ymmärtää kyllä miksi kiinteät
kölit ovat hyviä. Sisätiloiltaan vene
on mikroluokan katamaraaniksi varsin tilava. Rungoissa on melkein seisomakorkeus ja leveyttäkin sen verran
että pariskunta nukkuu peräpunkissa
ihan mielellään. Veneessä on erillinen WC-tila ja avotila on turvallinen
ja toimiva. Kaiken kaikkiaan vene on
ihan mukava lisä Suomen monirunkovenekantaan. Kiitokset Harrille
ennakkoluulottomasta valinnasta!

Sixhavenissa jouduimme etsiskelemään satamapäällikköä ennen, kuin
saimme venepaikan sovittua. Suihkut olivat kolikkokäyttöisiä ja kestivät mainostetun 8 minuutin sijaan
vain 3 minuuttia (shampoo jäi päähän ekalla kerralla). No, nämä olivat
onneksi vain pieniä vastoinkäymisiä.
Illalla kävimme keskustassa syömässä.
Seuraava päivä olikin lähtöpäivä allekirjoittaneelle. Harri auttoi laukun

Fonzien TAXI
0400 400424 tai
050 3920200
Proomun työntöalus. Huomaa työsuhde-etuihin
kuuluva henkilöauton kuljetus.
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ajamaan koneella melkein koko ajan.
Harri toki pääsi kokemaan koviakin
tuulia, mutta siitä enemmän jatkoosassa. Vuorovesi ja virtaukset olivat
mielenkiintoinen tuttavuus. Pienellä suunnittelulla vuorovesi ei ole mikään iso ongelma ja kannattaa välttää
satamat, joissa on voimakkaat virtaukset aallonmurtajilla (tai vähintäänkin valita joko ylä- tai alavesi sisääntulo- tai ulosmenohetkeksi). Virtaukset toki vaikuttavat myös matkantekoon avovedessäkin, mutta näistä
emme jaksaneet välittää.

Kuljetukset Pikkujouluista,
Juhlista ja Haminoista
ympäri vuoden!

Tervetuloa
uudet jäsenet:
Ulla-Maija Kulju
Miikka Ylikoski
Tom Forsström
Ari Känsäkoski
Tero Väli-Mattila
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MYYDÄÄN

Katamaraani LB261

Aft cockpit model - 1993. 9,4 x 6,84/2.5 m. Double axle galvanzied Dutch KalfTrailer Year 2000 and never put in seawater. The boat is in perfect condition and
has many extras. For more information, equipment-list and photos please contact
Anette and Norman Karsch, phone +46-40-414439 or +46706215670, email
anettekar@yahoo.se Boat is lying in Malmö. Price: 85.000 Euro (incl. VAT).

vm 2005. 9,43 x 4,55 m, paino 2,5 t, syväys 0,9 m. Runko 3-kerroksinen epoxy
liimattu vesivaneeri, ulkopinta 3-kerroksinen lasikuitu. Saranoitu hiilikuitumasto
ja puomi, lazy jacks, 6 purjetta. NAVMAn loki, kaiku, tuuli, GPS, VHF. Sähköiset merikartat, sääasema ja myrskyvaroitin, 2 kompassia. Maistaotto ja akkulaturi.
Jääkaappi, painevesi, spriikeitin, merivesi WC ja septitankki, Tohatsu 15 hv 4-taht
perämoottori, kumivene + 3,5 hv p-moottori, pelastuslautta. Tehdastakuu voimassa
15.6.2007 asti.
Hinta 98.000 €. Kts kuvat www.lbyachts.sk. Matti Pösö tel 0505 585 4301

Tarantella, Trimaraani K8.
Vm. 1998. R&K Karpio. 8 m x 7 m 0.3/1.3m. Moottori Yamaha 4HD
4-t, vm2000. Katsastusvarustus, rantakärry, yms. Vene Päijänteellä.
HP 11.000 €. Kake Kanerva 0400-434 495.

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.
New price : 59 500,-euros. Contact Jukka Kallio, +358 40 838 2414.

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

Nacra Inter 20, vm. 2000.
Erittäin hyvässä kilpailukunnossa, traileri, rantakärry, 3 fokkaa,
2 genaakkeria, uusia köysiä yms. Hp. 10.500 €. Vene on Helsingissä.
Lisätiedot (in english) Michiel de Moel, 040-500 3224.

Prout Snowgoose
11,3*4,65m, still first owner, just sailed by him, built 1979, engines and sails
partly shortly renewed, radar, 2* Echolot, 2 GPS, 2 solar panels, 3 anchors,
div sails, full batten main, ready to sail, lying north-west Germany,
Tel 00494216396409, cat@imail.de, 79.000 Euro

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
22
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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.

Trou Noir
Hinta 55.000 - 85.000 €. Fonzie. Puh 040-523 0424.

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

Screacheri 38m2
etuliikki 13,26m, alaliikki 6,81m. Hp 750€. Sisäänajettu.
Fonzie / Trou Noir m93 p.0405230424

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

MYYDÄÄN

OSTAC F-31

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
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Suomen Catamaran ja Trimaran Liitto ry:n
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään Ravintola Merimakasiinissa		
pe 16.11.2007 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 2008
Virallisen osuuden jälkeen epävirallinen osuus,
joka sisältää yleistä ilonpitoa ja pulinaa,
herkullista ruokaa ja juomaa, palkintojenjakoja ja
arvauskilpailu, arpajaiset ym.

Tervetuloa!

