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tonta kippuraista koiranunta. Madridin kentällä autonvuokraaminen kestää. Ja kestää. Ja kestää. Espanjalainen
virkailija tutkii papereita kuin olisi niiden kanssa tekemisissä ensimmäistä kertaa elämässään. Odotamme lentoaseman ulkopuolella tukahduttavassa keskipäivän helteessä. Aurinko paistaa luotisuoraan ylhäältä. Vaikka Suomen kesä olisi kuinka kaunis ja lämmin, se ei koskaan vedä vertoja Etelä-Euroopan pysäyttävälle kuumuudelle, joka rentouttaa lihakset ja lamauttaa kaiken turhan ajattelun ja stressaamisen. Tämän tehokkaampaa onnellisuuspilleriä ei ole.
Ajomatkalla Madridista Bilbaoon maisemat ja kasvillisuus
muuttuvat radikaalisti pohjoiseen tultaessa. Tuijotamme
vuoria, peltoja, niittyjä, vuoria, pieniä, käppyräisiä puita
raukeasti auton ikkunoista.
Bilbao tekee meihin vaikutuksen heti ensi näkemällä.
Kaupunki on henkeäsalpaavan kaunis ja jylhä. Getxoon
löytäminen vie aikansa, mutta vene löytyy heti. – Tuosta
mastosta ei voi erehtyä, huudahtaa Roy heti kun satamapoukama tulee näkyviin vuorenrinteen takaa.
Satamassa tapaamme Pablon (Aitol Begolan). Kiipeämme
veneeseen kasseinemme ja reppuinemme. Tämä on siis
meidän kotimme ja maailmamme seuraavat pari viikkoa.
Salonki, hytit, keittiö, vessat. Asettaudumme veneeksi.
Pablo kertoo että he ovat siivonneet sen meitä varten, raportoi sen merkillisestä hitaudesta. Veneen pohja on täyn-

Laivakoiran
päiväkirja

nä kotiloita ja levää – ne on pakko puhdistaa. Vaikka se
viivästyttää lähtöä, voitamme sillä vähintään solmun nopeudessa.
Ihmettelemme Getxon siisteyttä ja tyhjyyttä. Aution sataman yllä hehkuu outo rikinkeltainen valo. Illalla sataa
– kevyttä, lempeää, hellepäivän jälkeistä sadetta. Kaukana
taivaanrannassa salamoi.
Veneen jääkaappi haisee pahaenteiseltä – eikä toimi. Siivoamme kaappeja ja heitämme pois epämääräisiä pilaantuneita klönttejä. Teemme muonanhankintamatkan paikalliseen supermercadoon. Kaksi jättiläismäistä ostoskärryllistä ruokaa. Hedelmiä, vihanneksia, säilykkeitä, leipää, olutta, viiniä, jonka pikantti maku muistutti lähinnä
korkkiviallista retzinaa ja pieni 12 voltin jääkaappi, johon
piti mahduttaa 3 päivän muonavarasto.
Kun illalla lopulta lähdemme etsimään ravintolaa, kaikki
paikat ovat jo kiinni. Päädymme takaisin veneelle ja Tarja
taikoo meille simpukoita, salaattia ja valkosipulileipiä.
Nukumme reissun ensimmäisen yön veneessä satamassa,
väsyneinä, onnellisina, malttamattomina lähtemään.

Day I

Aamu on kuuma ja kaunis. Syömme sataman bistrossa
kunnioitusta herättäviä pinxchoksia aamiaiseksi. Lähtövalmistelut jatkuvat. Fonzie kalastaa laiturilla toiveikkaana muovisella ostoskorilla. Ari sukeltaa raaputtamassa ka-

Kuvat ja teksti:
Heli Harri ja Tarja Byman

Madrid–Bilbao–Helsinki
Kello on viisi aamulla, seisomme kadun varressa aamu-auringossa rinkkoinemme ja
laukkuinemme, jo yli puoli tuntia valmiina lähtöön. Taksia ei näy eikä kuulu. Kun Fonzie
lopulta saapuu, kuulemme että kuski oli nukkunut pommiin. Mielessä käy väistämättä ajatus
jos reissu alkaa näin, mitä kaikkea meillä onkaan vielä odotettavissa.
Aikaisissa aamulennoissa keskellä viikkoa ja ei-sesonkiaikaan on se hyvä puoli, ettei Helsinki-Vantaan suuntaan
ole juurikaan liikennettä. Selviydymme kentälle nopeasti, tapaamme Tarjan, Royn ja Davan, saamme lippumme.
Viimeisellä kuulutuksella, joka tuli oikein nimillä, ehdim4
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me koneeseen. Lento Kööpenhaminaan on lyhyt, ahdas,
aurinkoinen. Tunnin välilaskun aikana ehdimme käydä
kahvilla, vessassa, notkua lähtöportilla.
Nukumme melkein koko Köpis–Madrid -lennon, levoMonirunkovenelehti 4/2006
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tamaraanin runkoja puhtaaksi.

taa kaiken muun.
Tarja: – Roy, kuka tätä venettä oikein ohjaa?
Roy: - Elmeri.
Toisen sivurunkoon kerääntyy pakoputken kautta nestettä moottorista.
-Hätä ei ole tämän näköinen. Se on
pieni, punainen ja pyöreä. Lausuvat
Tarja ja Roy kuorossa.

Roy ja Fonzie taistelevat saadakseen
Never say Never – nimisen vesiskootterin viritettyä roikkumaan veneen takaosan aurinkopaneelin tukipalkkeihin. Ari nostetaan mastoon,
vuorossa sokkien tsekkaus. Tarja taluttaa minut määrätietoisesti satamaan kahville pois näköetäisyydeltä.

Nukun syvää, totaalista, tasapainoista unta. Veneen pehmeä liike, moottoreiden jylinä, lämpö ja kosteus
tuudittavat jonnekin kauas pois. Vajaan neljän tunnin unien jälkeen ensimmäinen vahtivuoro viideltä. Säikähdän kun Fonzie hakkaa ovea ja
huutaa Aria – ensimmäinen ajatus
on, että jotain on sattunut. Mutta se
onkin vain vahdinvaihto.

Käymme syömässä yhdessä sataman
ravintoloista ja periaatteeni tilata listalta ulkomailla jotain mahdollisimman mielenkiintoisen kuuloista ja ennestään tuntematonta, kostautuu. Saamme eteemme jättiläismäiset vitivalkoiset mustekalakumipallot, joista tirskuu tummaa nestettä kun niihin tökkää haarukan (kuva
vieressä!).
Illalla klo 18.30 katkaisemme köydet, edessä n. 1600 nm. Teemme pienen turistikierroksen Nervión-jokea
pitkin sisämaahan, kuvaamme upeaa Puente Bizkaiasta, maailman vanhinta teräksistä riippusiltaa, otamme
lähtöbrandyt. Upea tuulimyllyrivi
nousee merestä ilta-auringossa. Aallonmurtajan järkäleet ovat kuin jostain toisesta maailmasta. Saavumme
Biskajanlahdelle. Tunnelma nousee.
Unohdimme tankata vettä lähtiessä.
– Ollaan sitten ilman, toteaa Roy.
Fonzie: - Eiks me syödä jo? Ollaan
oltu merellä jo pitkään. Mullon nälkä. Ja pissahätä.
Roy: - Tarja, käytkö katsomassa, käykö jääkaappi vielä? Tarja: - Käy.
- Hyvä, syötetään se tänne ja mennään nukkumaan.
Ohjeita kotiväeltä: – Ajakaa lähellä rantaa ja matalilla vesillä älkääkä
ryypätkö siellä.
Olemme raukeita, hyväntuulisia, innoissamme, ja helpottuneita siitä että olemme vihdoin päässet liikkeelle tulikuuman ja työntäyteisen satamassa vietetyn päivän jälkeen. Hengitämme meri-ilmaa, katsomme ho-
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Day II

Aamu alkaa sarastaa vaivihkaa, huomaamatta, utuisena, aavistuksena
pehmeää valoa horisontin yläpuolella. Pilvet idässä hohtavat purppu-

risonttiin, nautimme tuulesta ja iltaauringosta.
Meidän on edelleen vaikea hahmottaa, että olemme veneessä emmekä
kelluvassa rivitalossa.
Ari on saanut reitityksen valmiiksi.
Vahtivuorot sovitaan 3 tunnin jaksoihin.Tarja kirjoittaa kaikkien nimet muovimukeihin. Old skipper.
Laivakoira. Tatsi. Roy komentaa jokaisen hakemaan kaapista itselleen
pelastusliivit, katsomaan että ne ovat
kunnossa ja laittamaan ne tiettyyn
paikkaan josta myös löytää ne tarvittaessa, sekä esittää kainon pyynnön,
että kaikki istuvat vessassa - myös
pojat, riippumatta siitä, mitä tekevät.
- Tähän on nyt sitten totuttava. Täällä ollaan seuraavat 3-4 päivää ennen
kuin päästään maihin.
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ranpunaisina kuin saduissa. Aurinko
nousee merestä hehkuvana pallona,
jonka väriä on mahdoton edes yrittää määritellä. Giganttisissa mainingeissa vene tuntuu yhtäkkiä hyvin
pieneltä, meri äärettömältä.
7.55. Makaan puolinukuksissa salongin sohvalla puolinukuksissa kun
Fonzie huutaa: ”Delfiinejä”. Olen
salamannopeasti hereillä ja ulkona
kannella. Näemme kolmen pyöriäisen hyppäävän ilmaan. Kylmiä väreitä. Aika pysähtyy.
Konehuone on pysynyt kuivana eli
yöllinen korjaus on pitänyt ainakin
toistaiseksi.
Puoliltapäivin nostetaan purjeet. Sitä ennen Fonzie on korjannut lattoja useaan otteeseen, olemme nähneet
lisää delfiinejä, valaan, ja nukkuneet
yhdeksästä yhteentoista kunnes Tarja
herätti meidät aamiaiselle.
Meri on sähkönsininen, kimaltelee ja
solisee salongin lattialuukkujen alla.

Klo 18.00 ensimmäinen vuorokausi
merellä tulee täyteen. Päivä on ollut
raukea, leppoisa, täydellinen. Purjeiden kanssa säätämistä, aurinkoa,
pastaa, kahvia. Tiskasin astiat merivedellä kannella. Trampoliinilla makailua. Täydellinen kiireettömyys –
olemme keskellä Biskajan lahtea, veneestä ei pääse mihinkään, ei tarvitse olla missään eikä keskittyä mihinkään muuhun kuin seuraavaan vahtiin, syömiseen, nukkumiseen.
Olemme tulleet jo 140 mailia. Tällä
vauhdilla olemme Englannin kanaalissa kahdessa vuorokaudessa. Kiikaroimme horisontissa näkyvää suurta
venettä. Mietin, mikä salongin lattialuukkujen alla olevan veden väri
on. Turkoosi? Opaali? Azur?
Olemme sukellusveneiden harjoitusalueella. Mietimme, onko tutkassa ja
paljain silminkin näkyvä noin 150
metriä pitkä alus sukellusvene, lentotukialus vai öljynporauslautta.

Roy esittelee mittarien toimintaa.
Syvyys, tuulen nopeus, kompassi. GPS:ää ei ole integroitu muihin,
koska olisi liian riskialtista olla yhden järjestelmän varassa.
Löydämme salongin laatikoista varasohvannappeja.
Ensimmäinen ateria merellä. Salaattia, sieniä, juustoa, leipää, oliiveja,
tonnikalaa, Riojaa.
Illallisen jälkeen huomaamme mittareista, että oikea kone on syönyt
enemmän löpöä kuin vasen. Ari selvittää, onko jossain mahdollisesti vuoto. Yöllinen korjausoperaatio
roudariteipillä ja nippusiteillä otsalampun valossa.
Ensimmäinen yö merellä on ihmeellinen. Tähtitaivas, rahtilaivojen valoja, pimeys, horisontti. Voisin unoh-
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ju on kuvottava.
Paskarallin jälkeen on vuorossa masto-operaatio. Ari kiipeää mastoon
selvittämään nostinta ja isopurje saadaan taas ylös.

tä ruokaa taksilla satamaan, ja huomaamme että vieressämme on kaksi
isoa jahtia parkissa eli emme pääsekään jatkamaan matkaa illalla kuten
olimme suunnitelleet.

Biskaja alkaa olla plakkarissa. Saavumme Englannin kanaaliin. Edessä on kevyttä keliä, ja Roy varoittelee, että ensi yöstä on tulossa pitkä
ja raskas.
Kannella viritellään onkia ja leikitään vesisotaa.

Illalla lähdemme kaupungille syömään – taivaallisia simpukoita terassilla. Tarja kulkee kipeän jalkansa kanssa potkulaudalla. Paluumatkalla löydämme satamasta ostoskärryt, joita on tietenkin pakko testata.
Päätämme, että aina jos ja kun herätämme pahennusta ulkomailla, kerromme olevamme jostain muualta
kuin Suomesta – esimerkiksi Berlandiasta.

Yö on täynnä ihmeitä. Seisomme
tuntikausia kannella katsomassa tähtitaivasta, linnunrataa, pimeässä kimaltavaa planktonia ja vedenpinnan
hohtavan valkoiseksi värjääviä kalaparvia.

Day V
Radiokohinaa. Ari kysyy VHF:
n kautta, hinaako alus mahdollisesti jotain. Ei vastausta.
Allamme on yli kuusi kilometriä vettä. Mieletön ajatus. Jos putoaisin
mereen ja hukkuisin, kauanko kestäisi kunnes olisin vajonnut pohjaan?

Day III

Klo 10.10 nostamme purjeet ja sammutamme koneet. Vauhti 6,9 solmua. Purjeiden trimmaamisella
päästään kohta 7,6:een.
Yöllä heräsin yhtäkkiä meteliin ja
kovaan aallokkoon. Olimme tulleet
matalikolle jossa vettä olikin kilometrien sijaan enää vain 100 metriä,
mistä johtuen aallot olivat lyhyempiä ja terävämpiä.
Vauhti 8,4 solmua. Roy ja Fonzie vetävät sikeitä salongissa, Tarja ottaa
aurinkoa, Ari kaivaa rikkinäistä genoaa etulaatikosta selvittääkseen, saisiko sen vielä korjattua.
Genaakkeri ylös klo 13.00. Falli kat8

keaa klo 14.30. Genaakkeri tungetaan koko miehistön voimin takaisin sukkaan ja etulaatikkoon, ja todetaan, että sitä ei enää esille oteta.
Hurja tuuli, ajetaan juuri matalapaineen läpi. Isopurjeeseen laitetaan ykkösreivi. Salongissa pelastamme painavampia tavaroita pöydiltä penkeille ja kaappeihin. Tiskausoperaatio
ennen kovaa keliä. Muoviämpäristä
katkeaa kahva kun yritämme nostaa
sillä vettä merestä.
Autopilotti piipittää. Tehdään jiippi.
Puretaan reivi. Veneen perässä seuraa
järkälemäinen valkoinen vauhtilaine.
Alkaa sataa. Aallot ovat reilusti yli
kaksimetrisiä.
Ilta on pitkä, hiljainen ja unelias.
Maininki ja aallokko ovat edelleen
kunnioitusta herättäviä. Katsomme
Arin kuvia ARC:stä. Punaviinipullo
lähtee liukumaan pöydällä ja kaatuu
melkein suoraan kannettavan näppäimistölle.
Sää vaihtuu tyypillisen englantilaisen
suttuiseksi ja sumuiseksi. Lähestymme Englannin kanaalia tihkusateessa ja pimeydessä. Tuuli on käänty-
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nyt lounaaseen – juuri sopivasti reitin kannalta.
Puolenyön aikoihin radiosta kuuluu
Mayday. Hälytys, kaikki ylös. pelastusliivit päälle ja kannelle tähystämään. Ensin mitään ei näy, sitten
havaitsemme punaisen valon pimeydessä ja lähdemme sitä kohti. Laskemme isopurjeen, minkä jälkeen
huomaamme hävittäneemme valon
emmekä saa isopurjetta enää takaisin
ylös. Myöhemmin ilmoitetaan, että
tilanne on ohi ja pyydetään ranskaksi lisätietoja.
Fonzie vaihtaa viileän sään varusteet
päälle. Jutustelemme uneliaasti autopilotti Antista ja päätämme tästä
lähtien kattaa pöytään kuudennen
lautasen Antille. Radiossa pyydetään
vielä lisätietoja aiemmasta hätätilanteesta.

Day IV

Aamu alkaa kannen pesulla ja pumppausoperaatiolla. Jostain syystä septitankki oli täyttynyt ja tullut yli. Ha-

Saavumme Cherbourgiin puskettuamme yöllä Englannin kanaalin pahimpaan vastavirtaan 3,1 solmun
vauhtia - täydellä moottoriteholla ja
hyvin vetävillä purjeilla. Vastavirran
loputtua nopeus nousi jossain vaiheessa yli kymmeneen solmuun.

DAY VI

Lähdemme Cherbourgista aamulla. Vettä ja löpöä, septitankin tyhjennyksen yritys, tuloksetta, ajovalot, aamiainen, ja köydet poikki.
Ajamme koko päivän koneella. Fonzie naljailee unenlahjoistamme pyhimyksen sädekehä loistaen. Mitä
kummallista siinä on, että viideltä iltapäivällä ryömitään hytistä suoraan
ruokapöytään?

DAY VII

Aamulla pysähdymme Boulognessa tankkaamassa. Vähän sen jälkeen
kiinnitämme huomiota ranskalaiseen
tullialukseen, joka ajaa perässämme ja alkaa ottaa meitä kiinni. Sieltä
näytetään kylttiä ”6”, ja ymmärrämme, että se tarkoittaa VHF-kanavaa. Meiltä kysytään: Keitä olemme,
mikä on aluksen nimi, mistä olemme tulossa ja minne olemme menossa, kuka aluksen omistaa, montako
henkeä miehistössä on, minkä maalaisia olemme. Sen jälkeen tullimiehet siirtyvät kumiveneeseen ja ajavat
peräämme. Seitsemän miestä kiipeää kannelle ja riisuu pelastusliivinsä, mistä voisi päätellä että kyseessä
ei ole mikään pikavisiitti.
Kaksi miestä istuu takakannella ja
käy papereita läpi, sanelee kaikkien passien tiedot puhelimitse eteenpäin, ottaa ylös nimemme ja ammattimme. Loput tutkivat veneen
läpikotaisin taskulamppujen kanssa, penkovat keittiön maustepurkit,
alusvaatteet, etulaatikot, salongin
sohvatyynyt.

Mukanamme Ranskaan matkustaa
väsynyt pulu. Fonzie on ilmeisen innostunut ja höpöttää jotain tipuista.
Lintu nököttää tuntikausia apaattisena sitloodassa eikä suostu liikahtamaankaan. Epäilemme, että se on
sairas, ja mietimme, mitä kaikkia
tauteja se levittää. Cherbourgin satamassa Ari nostaa sen kumihanskat käsissään ylös, jolloin se pyrähtää
pirteänä lentoon.
Cherbourg on idyllinen, lempeä, uinuva, suloinen satamakaupunki tulvillaan historiaa ja ranskalaista eleganssia. Vietämme koko päivän leikkien turisteja. Käymme suihkussa,
pesemme pyykkiä sataman itsepalvelupesulassa, pyörimme kaupungilla,
shoppailemme, otamme valokuvia,
etsimme nettikahvilaa – tuloksetta.
Täydennämme muonavarastoja; ostamme pienen kaupan lähes tyhjäksi, kuskaamme kolme ostoskärryllisMonirunkovenelehti 4/2006
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Yli tunnin kestävän operaation jälkeen tullimiehet kiittävät, kättelevät
meidät kaikki, pukevat pelastusliivit
päälleen ja siirtyvät kumiveneellä takaisin alukseensa.

– Nyt on jotain vialla.
Tarja miettii ääneen, mitä tekisi ruoaksi ja kyselee, mitä haluaisimme
syödä. Saan kuulla, että on olemassa sekä merellistä että lihaisaa örtsimörtsiä.

Mitä tästä opimme? Esimerkiksi sen,
että veneen nimen tulisi olla näkyvissä rungossa ja kaikissa papereissa,
mieluiten samalla tavalla kirjoitettuna. Veneen omistajan valtakirja olisi
ollut hyödyllinen dokumentti, eli selityksemme omistajan äkillisestä sairastumisesta juuri ennen matkalle
lähtöä ei välttämättä parantanut uskottavuuttamme, niin totta kuin se
olikin.
Illalla syömme taas salongissa ilta-auringossa, juomme taas liikaa punaviiniä, puhumme, nauramme. Olemme olleet kohta viikon matkalla, tässä samassa suhteellisen pienessä tilassa ilman telkkaria, päivittäistä suihkua tai edes koko ajan toimivaa puhelinta – eikä ilmassa ole mitään väsymisen tai kyllästymisen merkkejä,
päinvastoin. Edes minulle ei ole kertaakaan tullut tarvetta olla edes hetken aikaa yksin ja rauhassa. Olemme alkaneet hitsautua yhteen. Meillä alkaa olla yhteisiä juttuja ja vitsejä, pieniä asioita ja heittoja joille kukaan ulkopuolinen ei osaisi nauraa.
Meistä on tullut aidosti crew, tiimi,
perhe.
Tähän voisi tottua. Meri on tyyni.
Pysähtyykö aika, vai lentääkö se, vai
menettääkö se vain merkityksensä?
Pieni saari taivaanrannassa osoittautuu tähän asti suurimmaksi näkemäksemme konttialukseksi. Laskemme, että sen kannella on 12 riviä 40jalkaisia kontteja eli se on lähes 300
metriä pitkä.
Tarja ja Fonzie tekevät kyykkyjä kannella.
Yöllä plankton kimaltaa neonvihreänä ja sinisenä, elosalamat valaisevat
koko läntisen horisontin.
00.00 ohitamme Oostenden
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Meri on täynnä meduusoja, jotka
kelluvat pinnan alla epämääräisinä,
painottomina möykkyinä.

Ari laskeskelee reittiä, merivirtoja, miettii mistä kannattaisi mennä.
Edessä on mahdoton sumppu.
Fonzie kyselee aamutuimaan miten hänelle on nyt viikon ajan natsannut aamuneljän vahti. Roy toteaa
tyynesti, että se on nyt vain sattunut
osumaan niin joka päivä, ja että taximiehenähän Fonzie on tottunut heräämään epämääräisiin aikoihin.

Day VIII

Fonzie on onnistunut kalastamaan
keulasta haavilla meduusan, ja kertoo nähneensä uivan ravun. Taskuravun. Kysymme, uiko se rintauintia
vai kroolasiko.
Fonzie: ”Kyllä mä tiedän ettei ravun
pää käänny sivuun että se voisi kroolata.”
Tukahduttavan kuuma. Ilma seisoo
paikallaan.

miksi vessan pumppu on niin jäykkä, ja kysyn asiasta Roylta. Roy menee avaamaan septitankin korkin.
Paha virhe. Kannen huuhteleminen ja peseminen vielä menisi, mutta ikävä kyllä suihkun luukku sattui
olemaan auki, joten siellä kaikki on
ympäri seiniä. Roy ja Ari ovat sankareita ja siivoavat koko sotkun.
Planktonilotulitus jatkuu tänäkin
yönä. Lattialuukuista katsottaessa
näyttää siltä, kuin ajaisimme valomeren päällä.
Sumu on tihentynyt, näkyvyys on
todella huono. Roskat löyhkäävät
niin ettei hyteissä voi nukkua.
Laskeskelemme, missä minun pitää
hypätä pois kyydistä että ehdin takaisin töihin maanantaina.

Day IX

Iltapäivällä Fonzie onnistuu avaamaan punaviinipullon niin, että
korkki menee pullon sisään ja viini
purskahtaa salongin valkoiseen kattoon. Tulen alhaalta hytistä ja ihmettelen, miten kattoon on mennyt suolaa. Naurulla ei ole loppua.

Aamulla käymme Nordeneyssä tankkaamassa, viemme roskat ja otamme
vettä. Ari pesee veneen kantta letkulla kylmän viileästi kieltokyltin alla.
Joku ehti napata satamasta laatikollisen Becksiä. Roy irvistelee sen maulle. Isopurjeesta meinaa lähteä latta
mutta saamme sen pelastettua.

Paskaristeily

- Ohoh, 8,8 solmua, huudahtaa Roy.
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jatkuu.

Ihmettelen,

Elben suistossa taivas on pilvessä. Ilma seisoo. Rahtilaivoja menee
ohi oikealta ja vasemmalla, mukana
myös yksi suomalainen, Birka Lines.
Teemme matkan hitausennätyksen:
1,6 solmua vastavirtaan. On tukahduttavan kuumaa, kosteaa, nihkeää.
Biskajan lahden jälkeen joki tuntuu
ahtaalta ja tunkkaiselta.
Nautimme rommisnapseja, kahvia,
suklaata ja korppuja.
Ajamme pehmeästi hiekkasärkälle.
Ja peruutamme pehmeästi pois siltä.
Ja me aioimme jäädä odottamaan,
että Elben virtaus muuttaa suuntaa.
Varsinaiset merenkävijät, jep.
Yhden aikaan yöllä, suunta kohti
Kielin kanavan edustalla olevaa ankkurointialuetta. VHF:ssä toivotellaan ystävällisesti ”Gute Fahrt, gute
Wache.” Hyvää matkaa, hyvää vahtia. Pysyttelemme kulkuväylällä,
väistelemme takaa tulevia rahtialuksia,
Yöstä tulee tapahtumarikas. Pyörimme kanavan suulla ja etsimme
ankkurointipaikkaa, ihmettelemme
karttaa, lopulta heitämme ankkurin
säkkipimeässä, minkä jälkeen saamme VHF-yhteyden kanavan valvojiin. Meidät haukutaan lyttyyn. ”Mitä te siellä pyöritte. Näytimme teille
merkkiä. Nyt joudutte odottamaan
vielä ainakin tunnin.”
Sataa tihkuttaa. Alamme nostaa ankkuria – tuloksetta Se on kiinni, köydessä tai kaapelissa. Lopulta se saadaan irrotettua ja ajamme lähemmäs

kanavan suuta odottelemaan. Tulkkaan ja piirrän miehistölle saksankielisestä kartasta kulkuvalojen merkitykset kanavassa.
Joskus pikkutunneilla ajamme sulusta läpi ja suuntaamme pieneen jahtisatamaan, aikomuksenamme nukkua muutama tunti ja jatkaa matkaa
aamulla. Satama on tupaten täynnä.
Lopulta päädymme kiinnittämään
veneen muutaman paketissa olevan
purjeveneen jatkoksi. Olemme juuri
avanneet viinipullon kun viereisistä
veneistä nousee joukko vihaisia keski-ikäisiä saksalaisia, jotka yhteen ääneen ilmoittavat ettemme voi jäädä
sinne, veneemme on liian iso, meidän on parasta pistää köydet poikki
ja häipyä.
Asiasta on turha keskustella. Lähdemme jahtisatamasta ja aamun jo
sarastaessa kiinnitämme veneen vähän matkan päässä olevan proomun
kylkeen. Kello on viisi aamulla, istumme takakannella yliväsyneinä ja
hysteerisinä, olen aivan varma siitä
että viimeistään kahden tunnin kuluttua joku raivostunut satamamestari tai proomunkuljettaja tulee ajamaan meidät pois.

Day X

Roy herättää meidät kymmeneltä.
Proomun laituria ympäröivä maaalue osoittautuu aidatuksi. Uskaltaudumme takaisin jahtisatamaan, uskomme ja toivomme että kiukkuiset yövieraat ovat jo lähteneet, löydämme hyvin tilaa sataman perältä
ja jätämme veneen sinne. Lähdemme kävelemään uneliaaseen saksalaiskylään, syömme aamiaista, käymme apteekissa, Aldissa, jäätelöllä ja
oluella, ja jatkamme matkaa.
Kielin kanavan läpi ajamiseen menee
päivä. Fonzie esittää kannella Gallian kukkoa. Aldista ostettu kumikana
ei lakkaa naurattamasta. Me nukumme trampalla. Päivä on tukahduttavan kuuma, kanavan varsi täynnä

kävelyllä ja piknikillä olevia perheitä ja mummoja, jotka vilkuttavat ohi
ajaville aluksille. Roy ja Fonzie kilpailevat mummojen suosiosta, Tarjan vuoro on olla ruorissa. Olemme
päivän ohjelmanumero – tai viikon.
Tai kuukauden. Tai vuoden. Maksaessaan kanavamaksua Roy saa kuulla
ansaittuja kommentteja kanavan valvojilta. ”Aiotteko mennä oluelle tämän jälkeen?” ”You bet.”

Terveisiä Berlandiasta.
Pysähdymme pieneen satamaan Holtenauhun, jossa vastaanotto on tällä
kertaa huomattavasti ystävällisempi.
Tutustumme hollantilaiseen Wilhelmiin ja kutsumme hänet salonkiin
viinille. Suureksi ihmetykseksemme
Wilhelm on heti messissä älyttömissä jutuissamme, nauraa mukana, pudistelee päätään. Istumme salongissa, juomme viiniä, yöllä päätämme
vihdoin lähteä kaupungille. Taksin
saaminen osoittautuu haasteellisemmaksi kuin koskaan. Lopulta illan
viimeisen bussin kuljettaja, joka ei
voi jäädä odottamaan jonnekin hetkellisesti hävinnyttä Wilhelmiä, soittaa meille taksin.
Kielin yöelämä osoittautuu vaisuksi.
Odotamme ruokaa yli tunnin, syömme, pyörimme ympäriinsä etsimässä
jotain klubia joka on kiinni, luovutamme, hyppäämme taksiin ja takaisin satamaan. Istumme taas salongissa auringonnousuun asti.

Monirunkovenelehti 4/2006
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Day XI

Minna Ryynänen

Seitsemältä aamulla Hafenmeister
tulee hakkaamaan nyrkillä veneen
kylkeä ja vaatimaan satamamaksua.
Käymme kävelyllä ja lounaalla läheisessä kalaravintolassa, otamme ryhmäkuvia itselaukaisijalla. Aurinko
on polttavan kuuma, kesä kauneimmillaan.

Gotska Sandö
– Kölit ylös!

Lähteminen on uskomattoman vaikeaa. Veneestä on tullut koti, minusta osa porukkaa. Muut ovat huolissaan tiskivuoroista. Ilmeisesti loppumatkasta käytetään vain kertakäyttöastioita.

Faktaa

Lounaan jälkeen hyppään bussiin,
ajan Kielin keskustaan, sieltä edelleen bussilla Hampurin lentokentälle, koneeseen, Helsinkiin, kotiin, ja
seuraavana aamuna töihin.
Maa keinuu jalkojen alla vielä melkein viikon.

Days XII–XIII

Matka jatkuu yhtä vähemmällä miehistöllä ja uudelleen järjestely töiden jaossa. Suuntaamme keulan
kohti Kristianstadia, mieli tietenkin
apea kun Heli lähti porukasta. Matka etenee Kalmaria kohti, jossa pistäydymme harrastamassa historiaa ja teemme retken Kalmarin-linnaan. Ari lähtee etsimään matkatoimistoa ja Fonzie ensimmäistä kertaa
omatoimisesti pesemään pyykkiä, salaisena agendana syntymäpäivälahjan etsiminen. Illalla Arin on jätettävä vuorostaan meidät. Käymme yhdessä ruokailemassa idyllisessä pikku
kylässä.

Day XIV

Kalmar- Visby, nyt alkaa tuntua että
koti on lähellä. Pistäydymme tankkaamassa ja syömässä Visbyssä, väsyneinä ja päätämme jatkaa matkaa.
seuraava etappi on sitten Hanko. Il-
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masta huomaa, että olemme kotia
kohden tulossa. Sää muuttuu radikaalisti, vene hakaa tyrskyisessä aallokossa.
Aamuyöllä herään Royn vahtiin,
otamme aamutömsyt jos toisenkin ja
Roy kyselee että oliko painajaismainen yö. Ei, totean. Alkaa nukuttaa ja
iltapäivän puolella pojat tulevat pyytelemään ruokaa.
Teen todella hienon päivällisen,
ranskalaista sipulikeittoa ja lämmintä vuohenjuustosalaattia, johon poijjaat toteavat että eka ruoka joka pitänee jättää syömättä. Liekö kosto
kun unohtivat syntymäpäiväni.

Day XV

Hankoon saavumme aamun sarastaessa. Roy soittaa tulliin ja tiedustelee, tulemmeko passintarkastuk-
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seen. Olemme tulossa Visbystä, johon tulli vastaa ettei tarvitse tulla.
Käymme aamupesulla ja aamiaisella haminassa. Roy ostaa kauan kaivatun HK Bleun ja muutaman suomalaisen oluen. Lähellä kotia ollaan. Iltapäivällä saavumme Lähtelään, jossa Dava odottaa auton kanssa meitä. Vaihdamme kuulumiset ja luovutamme hyvässä kunnossa olevan
aluksen omistajalleen.
Kotimatkalla pistäydymme Trobergin Tommin varpajaisiin, josta saimme epämääräisillä päivämäärillä varustetun viestin merelle. Liekö pikatoimitus ”haikaralla”.
Kiitos ihanasta ja mieleen painuvasta reissusta koko miehistölle, johon
kuuluivat Roy Selin, Jukka "Fonzie"
Jousjärvi, Ari Känsäkoski, Heli Harri ja Tarja Byman. Sekä siis Davalle !

Gotska Sandö on Itämeren eristynein saari. Saari on 9 kilometriä pitkä ja 6 kilometriä leveä. Aikonaan
saaren ensimmäiset kävijät olivat
Fåröstä tulleita valaan pyytäjiä. Aikojen kulkiessa saarella on asunut
mm. lampaankasvattajia, maanviljelijöitä ja laivanrakentajia. Sitkeät huhut kertovat myös saarella asuneista merirosvoista, mutta tätä asiaa ei ole voitu varmistaa. Parhaimmillaan saarella on asunut vuosina 1780-1860 lähes sata saarelaista.
Saarella elettiin pääasiassa kaatamalla puita ja rakentamalla niistä laivoja. Tämä aiheutti runsaasti hiekan
siirtymistä kohti saaren sisäosia, jolloin valtion otettua saaren haltuunsa
1860 aloitettiin suunnitelmallinen
kasviston uudelleen istutus. Saari alkoi toipumaan kuitenkin vasta kun
saaren puolivillit lampaat päästettiin
pehmeimmille laitumille.
Vuodesta 1860 lähtien saarta asuttivat lähinnä majakanvartijat perheineen. Saarella oli jopa oma koulu.
Jo vuonna 1910 osa saaresta rauhoitettiin kansallispuistoksi ja nykyään
koko saari on kansallispuistoa. Tämä on säilyttänyt saaren luonnonvaraisessa, turmeltumattomassa tilassa.

sa saari on luontoa rakastavien vaeltajien ja merenkävijöiden paratiisi. Saaresta riittää kilometrejä patikoitavaksi useita päiviä. Tai erilaisia
rantoja kahlattavaksi. Pohjoiset rannat syvenevät nopeammin, kun taas
länsipuolella riittää matalaa turkoosia missä peuhata. Jokaiselle löytyy
varmasti oma privaatti hiekkadyyni
missä voi rauhassa korventaa ihoaan
auringolla ja avomeren tuulella.

Saaren syvät hiekkarannat ja kirkas turkoosiin vivahtava meri tuovat saarelle eksoottisen ilmeen. Saarta ympäröi lähes kauttaaltaan hiekka, yhteensä 30 kilometriä. Yhdessä
ainutlaatuisen sisäosan metsän kans-

Kamera tai vaihtoehtoisesti maalausvehkeet kannattaa ottaa mukaan.
Pienikin taitelijasielu saa väristyksiä ylitsevuotavista väreistä jotka alati muuttuvat aina auringon noususta iltaruskoon. Saaren kasvillisuus on

ainutlaatuisen elävä ja runsas. Myös
taivaan eläjät palvovat saarta. Rannoilta tapaa yksinäisiä lintuja sekä
laumoittain erilaisia lentäjiä rentoutumassa hiekkarannoilla. Ikimuistoisia olivat myös miljardit pienet kärpäset jotka heti asettuivat kodikkaaseen trimaraaniin. Niitä sitten salakuljetettiin sivurunkojen suojissa iso
musta perhe aina Fårösundiin asti.
Saarella ei ole minkäänlaista kauppaa
tai kioskia, vaan kaikki tarvittava on
tuotava mukanaan. Vettä saa leirintäalueelta. Saarella saa yöpyä enintään 7 yötä.

Monirunkovenelehti 4/2006
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Huvudskärin suojainen majakkasaari

Miten sinne
pääsee?

Me lähdimme ylittämään merta Huvudskäristä, joka kartalla näyttää pieneltä majakkaluodolta, mutta onkin
varmasti yksi kauneimmista ja avomerimäisimmistä Ruotsin saariston
saarista. Karttaan on muuten merkitty yksi kivi keskellä rantautumiselle suotuisaa kallionpuolta, ja me
toki onnistuimme sen löytämään.
Ainoa vapaa paikka nimittäin.
Gotska Sandötä lähestyttäessä kannattaa olla tarkkana kardinaalimerk-

kien suhteen; näiden jälkeen alkaa
matala. Matala on tietysti suhteellinen käsite monirunkoveneelle. Saaren ollessa keskellä merta käy rantaan varmasti aina maininki. Meidän
reissulla köliveneet olivat ankkuroituneet saaren pohjoispuolelle, kauas
rannasta. Itse olimme kuulleet sekalaisia faktoja saareen rantautumisen
laillisuudesta, ja päätimme tietysti
kokeilla lain rajoja. Köli ylös ja trimaraani kohti hiekkarantaa, sellaista on jollattoman elämä. Kirkas vesi
teki kepposet. Arvioin veden syvyydeksi reilusti alle reiden, mutta sinne
hypätessäni molskahdin rintamusta

myöden veteen. Eipä siinä mitään,
vesi oli lämmintä kuin tropiikissa.
Meren lämpötila yllätti, sillä edellisenä päivänä Huvudskärissä en tohtinut varpaitani veteen uittaa. Köysiviritelmä hiekkkadyynien yli puuhun kiinni, laittomuuksista ei tietoakaan. Paikallinen metsänvartija huristi ohi maasturillaan eikä kiinnittänyt meihin mitään huomiota, tämän
vuoksi huojensimme omantuntomme. Myöhemmin meille selvisi monta muutakin asiaa joita olimme faktoiksi luulleet. Saari ei tosiasiassa ole
autio, sieltä löytyy pieni kylä, leirintäalue punaisine mökkineen ja majakoita. Fårösundista on säännöllinen laivaliiikenne. Toki majapaikkojen rajallisuus rajaa myös turistien
määrän kohtuuteen. Saarella pätevät
muuten kansallispuiston säännöt,
paitsi että hylkeiden rannalle ei ole
kenelläkään asiaa. Siellä saavat harmaat kaverit laiskotella rauhassa.

50 m keulaköyttä riittää
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Huvudkärin laguunissa

Miksi me
menimme
sinne?

Tarkoitus oli lähteä Gotlantiin, jonnekin saaren kolkista. Monirunkovene kollega Ruotsista näytti viettäessämme yhdessä iltaa kuvan Gotska Sandöstä, ja se sai unelmat lentämään jo kohti aution näköistä keskellä merta uinuvaa paratiisisaarta.
Tosin paikallinen oppaamme epäili ettei saareen saa rantautua, mutta meitä se ei haitannut, päätimme
tehdä sen vaikka salaa mikäli tuulet
olisivat suotuisat. Tukholman koillispuolelta purjehdimme vauhdilla Huvudskäriin, josta olimme myös
kuulleet samaiselta alkuasukkaalta.

Huvudskärissä saimme lisävahvistusta halullemme lähteä Gotskaan toiselta paikalliselta joka jälleen esitteli meille samaista opasta. Näiltä oppailta saimme myös kullanarvoisen
vinkin mennä Gotlannin sijasta Få-

röseen. Onneksi kuitenkin pienien
öisien navigointierheiden takia päädyimme Fårösundiin tullessamme
Gotska Sandöstä. Mutta tästä reissusta toisen kerran.

Jollattoman elämää
Gotska Sandössä

Monirunkovenelehti 4/2006
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Pekka Jaakkola

Tämä tarina
on tosi
osa 7

Peräpeilin peitereunukset. Oli vähän
tiukalla jo balsalevy, viimeisin reunakaista piti tehdä neljästä palasta liimaamalla.

Jutun aiemmat osat ilmeistyivät Monirunkovenelehdissä
4/2000, 4/2001, 1/2003, 4/2003, 4/2004 ja 4/2005.

Nyt passaa nojailla jo kalusteisiin, eivät enää kaadu kuin korttitalo.

Tusina reikiä lisää... kuusi runkoikkunaa. Lewman avattava A1 luokitus.

Ikkunoiden sisäkehykset ovat kaksinkertaista vaneria...

Puoli tusinaa kansiluukkuja. Lewmar medium Atlantic. Muistattehan, avomeripurjehdus on reikä meressä johon raha katoaa...

jotka liimataan kajuutan kyljen
muotoon ennen viimeistelyä. Pakkausteippi alla estää tarttumisen.

Kylppärin pesuallaspöytä sopi niin
kuin pitikin

Eteen se homma tulee kuitenkin.
Olin laiskuuttani jättänyt pari ahdasta paikkaa ”sitten joskus” aikataulutukseen. Tässä kölikuilun yläreunan ulkoreunan sauma sisäpuolelta. Oli muuten ahdas.

Cosmos 1100 projekti,
alkuvuosi 2006
Kalusteiden viimeistelyä koko kevät.
Pyöristetty kulma märkävaatekaappiin, sama tekniikka keulan vaatekaapeissa myös.
Terän paikalle soviterenkailla pyörösahaan junailtu timanttilaikka mahdollistaa näinkin kapeat uravälit, jolloin säteeksi saa runsaan sata milliä.
Kovametalliterällä tulisi päreitä.

Perhepotretissa osa kalustuksesta.
Osa on menossa pohjamaalaukseen,
osa tulossa. Ei ihme, että oli välillä
ahdasta työpajassa. Mihinkähän nämäkin saa veneessä mahtumaan?

Jukova Oy:n pojat tekivät ihan kivan
näköiset liukuovet mittatilauksena.
Pitihän niitä sovittaa. Yläkisko täytyy vielä muotoilla ja sovittaa ulkokulmien osalta. Tässä vielä valeasennuksena pätkillä ripustettuna vähän
sinnepäin.

Pesupöydän etusarjassa käytetty samaa tekniikkaa, paitsi levy on omatekoinen divinycell ydinlevy.

Lattioiden aluspalkisto syntyy laipiomateriaalin jämäpaloista. Keulakajuuttojen lattianaluset.
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Maalauksessa piti käyttää vähän
ronskimpia otteita: lastalla levälleen.
Epoksimaali näköjään vähän kärsii
kolmen vuoden varastoinnista, piti
houkutella lämmittämällä purkista ja
sekoittaa myyjän ohjeita noudattaen
vähän kirkasta epoksia sekaan. Myöhemmin tilattu tuore maali käyttäytyy aivan moitteettomasti. Käy tämä ensimmäisestä pohjamaalauksesta hyvin näinkin. Menossa keulakajuuttojen kattolevyt.

Sama sisältäpäin katsoen. Lasitettu
tummennetulla akryylilla.

Kajuutan kattoa vähän tukevammaksi. Alkuperäisen puupalkin tilalle laitoin samaa mitä on siltakannen
alla: muoviputki ja yksisuunta lasikuitua. Putkeen on hyvä uittaa sähköjohtoja piiloon.

Lattian aluspalkistoja. Olivat polvipehmusteet varsin tarpeen.

Peräpeilistä puuttuu vielä palat. Kiinnitin uimatikkaiden kiinnityshelojen
vastakappaleet sisäpuolelle vaahtolevypaloihin upotettuna, jolloin saa
ulkopuolelta tehtyä kierteet, eikä vesi pääse kuitenkaan suljettuun tilaan,
vaikka pultit vähän falskaisivatkin.
Nämä ovat kaksi niistä yli kahdestakymmenestä suljetusta tankista, jotka pitävät häkkyrän pinnalla vaikka
metrin pätkä pohjasta puuttuisi. Kas
kun se muutama tonnia lyijyä pohjassa ei ole tarpeen monirungoissa.

Eräskin metri saumaa tuli peräkajuutan ja kylppärin kaappien väliseinistä. Pitäisi vielä kuituakin läträtä
sama metrimäärä. Etummaisin väliseinä on balsaa. Sen etupuolelle tulee akku, eikä oikein tuntunut paperikennolevy sellaiselta, jonka varaan
jättäisi mielellään kymmeniä kiloja lyijyä, vaikka kennolevy onkin uskomattoman jäykkää suhteessa painoon.

Monirunkovenelehti 4/2006
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Aina maston välihionnan pölyn laskeutuessa sisäkalujen kiinni lätkimistä:
Keulabunkan porrasaskelmia, vaatekaappeja, seinäkaappeja.

Loppuvuosi 2006

Veskin kalustuksen sovitusta. Septitankki on muovinen valmis moduuli, eikä kovin kookas. Saas nähdä miten käytännössä toimii. Pytty tietenkin keveyden takia muovia. Kolmitiehanalla voi valita septin tai ulos
pumppauksen, joka tulee kyseeseen
avomerellä.

Koska lattialevyt tulevat pysyvästi
kiinni laminoiduiksi, asensin jokaiseen lattian alaiseen umpilokeroon
yksinkertaisen vesianturin. Siihen
kelpaa valmiin raitalevyn palanen,
jonka joka toinen raita on kytketty
+ ja joka toinen – johtimeen. Pinnan
kastuminen on helposti havaittavissa
yksinkertaisella elektroniikalla. 8-napaisella johdolla sai 4 anturia yhdellä johdolla. Liittimistä toisessa päässä tullee aika viritys, saa nähdä.

Seuraavaksi vantin- ym. kiinnikkeiden kimppuun. Spinnun, genaakkerin, screecherin tms. nostimen
yläplokin D-sakkelin kiinnitys: putkenpätkä ja lujasti suunnattua kuitua päälle. Tulikohan liioteltua? Em.
purjeet ovat lentäviä, ilman staagia.
Märkävaatekaappi käytävän varrelle.
Tätä ei ollut alunperin piirretty, tietäähän ne Aussit, pelkkää hellettä ;-)
Kaappiin tulee oma tuuletuksen- ja
lämminilmaputkien sivuhaarat.

Lattioiden ja punkkarakenteiden alle katosi uskomaton määrä kolmiorimaa. Yli 80 juoksumetriä! Eikä hukkaa juuri ollut, koska osa pätkistä oli
vain kymmensenttisiä. Varsinainen
palapeli, taas ;-) Päivässä sai pätkittyä, sovitettua ja liimattua hädin tuskin yhden kajuutan verran rimoja. Ja
oli vielä hikikin...

Kipparin hytin punkkarakenteita. Pohjalevy ei mahtunut enää väliseinän lisäyksen jälkeen ulos, piti taiteilla kajuutassa. Etuosan levy
on vain viitisen senttiä kapeampi ja
sen sai ulos. Tämäkin alusta jää kellutustankiksi, tosin teen siihen miehen mentävän ilmatiiviin tarkistusluukun.

Lattialevyjä kannattaa hillitön määrä kolmiorimaa. Ja lokeroita riittää.
Kaikki umpilokerot laskien niitä on
yli 20 kummassakin rungossa! Lattialevy liimataan kiinni notkealla
epoksikitillä.

Siltakannen pohjan etuosa on vaahtopäiden kiukun kohteena kovemmassa kelissä. Siksi äänieristysmatto
on hyödyllinen keulapunkan pohjalevyn alle.

Kulmat pyöristetään ja päälle biaksiaalinauhat

Samaan aikaan toisaalla: ylimääräiset maston latvasta pois. Kuviosaha
metalliterällä leikkaa mukavasti hiilikuitulaminaattia.
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Ja Hei, taas me spaklataan... Niuho
kun olen niin piti ottaa vielä täydennyskierros uusintana.
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Spaklauksen kovettuessa vaikkapa
vesi- ja viemärilinjojen kotelointia
lattianrajaan. Puolikas jonkun vanhan sadevesirännin yli jäänyttä muovista syöksyputkea toimittaa kotelon
virkaa.

Tuleekohan sitä vanhuuttaan laiskaksi, kun en viitsinyt yksin laminoida pohjajäykkeiden siltakannen
alle tulevia suunnattuja kuituja, vaan
piti kutsua minitalkoot.
Tiukka mutru huuleen, sanotaan
laulussakin.. Miksi en ole aiemmin
keksinyt esiliinaa. Helpottaa huo-

mattavasti housujen riisumista illalla.

mutkainen nostimen reitti mahdollistaa toivottavasti helpon isonpurjeen laskun, siksi nostimet suoraan
mastolla eikä vedettynä ohjaamolle.
Tämä toimivaksi havaittu niksi on
pihistetty, eikun benchmarkattu Reijon Lagoon 40:stä.

Tutun näköisiä tyyppejä, taas. Kolmen miehen ryhmä: yksi kastelee
edeltä ja lopuksi jäljestä, toinen levittää märän päälle valmiiksi kaistaksi rälläköityä suunnattua kuitua rullalta ja kolmas pitelee kuitua kiinni
ja huutaa apua.... (jotenkin niin se
muistaakseni meni)

Tarkastuslaskennassa selvisi, että
mastossa on tosi paljon neliöitä. Kehämitta ei ole kovin kaukana metristä ja pituutta viisitoista metriä. Tulihan se tyvi sieltä vihdoin vastaan.
Retale on niin kevyt, että pystyin
yksin siirtelemään ja kääntämään
mastoa ilman isompia ponnisteluja. Masto on tuettu viidestä pisteestä pukeilla.

Porrasaskelmia rungon ja salongin
välille kumpaankin runkoon. Alin
ja kuvasta vielä puuttuva ylin askel
ovat kiinteitä, keskimmäinen on irroitettavissa parilla siipimutterilla.
Keskelle tulee hätäpoistumisluukku, jonka saa auki myös ulkopuolelta tarkastusluukun kautta ilman työkaluja, samoin porrasaskelman. Avomerikatsastus A1 luokkaan vaatii tällaiset luukut ja ne ovat alkuperäisissä
piirustuksissakin.

Pohjamaaliksi liuotteetonta epoksimaalia, hiilikuitu kuultaa vähän läpi.
Koivut sirottelivat koristeita tuoreeseen pintaan. Sitä kyllä hiotaan vielä monesti.
Luukkujen alustat piti saada suoraksi. Sallittu toleranssi kaartumiselle
1 mm! Kovalla spakkeliseoksella ja
suoralla levynpalalla sai parilla työstökerralla siitä kelvollisen.

Kaiken aikaa ankara maston välihionta jatkui. Kohoutumat ovat päälle
laminoituja nostinvinssin ja nostimien köysilukkojen alustoja. Ylempänä
näkyy yhden nostimen ulostuloaukko, tässä vielä ilman heloja. Vähä-

Huulletut luukut saa ilman erityisiä
sisäkehyksiä siistiksi sisältäkin, vähän silitystä ja maali päälle.
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Suorat ruudut saa valmiiksi pelkällä
sahauksella. Tässä vielä suojakalvot
molemmin puolin naarmuttumista ja likaantumista vastaan. Akryylit, kuten luukutkin, irroitetaan vie-

lä pintakäsittelyn ajaksi. Nyt ne ovat
alipaineteipillä (eli -massalla) miten
kuten tiivistetty talven ajaksi. Takaseinän suorien pintojen ikkunoiden
sisäkehykset ovat vähän paksumpaa yksinkertaista vaneeria, viistosaumoilla jatkettu ja liimattu yhdeksi kappaleeksi, kuten myös kajuutan kylkien kehykset. Yhden kerroksen käsittely vaatii vähemmän työtä ja takalasit ovat aika hyvin suojassa myrskyssäkin. Kaartuvat kehykset
on pakko laminoida kahdesta vaneerista muotoonsa. Kaikkien kehysten
sisäkulmat on pyöristetty yläjyrsimellä ennen kiinni liimausta.

Siitä se etenee, nyt vähän talven lepokauden hidastetulla vauhdilla. Ensi kesänä loppusuora, toivottavasti.
Yritys on saada ensi elokuun alkuun
kippo veteen, saapas nähdä....

Fonzien TAXI
0400 400 424

MULTI
Tunnelmia SCTL:n vuosikokouksesta HSK:n terassilta

Yllä:
Juhlakansaa HSK:n
vilpoisalla terassilla,
onneksi oli huovat
talon puolesta.
Vieressä:
Roy Selin ojentaa
kiertopalkinnon
SCTL:n rankingkilpailun 2006
voittajalle Jukka
"Fonzie" Jousjärvelle.

Kuljetukset
Pikkujouluista,
Juhlista ja Haminoista
ympäri vuoden!

uusia jäseniä

Onnellisen voittajan
hymy!
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JUTUT			

Keulakajuutta oli vähän hämärän
oloinen ja tein salongin etuikkunoiden alle pienet valoaukot alakertalaisia varten. Toistaiseksi kiinteät ikkunat 8 mm akryylistä, mutta valoaukko on täsmälleen Lewmarin pienimmän avattavan avomeri-ikkunan aukon kokoinen. Tarvittaessa se on helposti vaihdettavissa. Muovikalvo alipaineteipillä kiinnitettynä tiivisteeksi valeasennukselle. Kondenssia kun
tahtoo talvella tippua aikalailla. Vuotojahan ei tietenkään huolitellussa
katoksessa ole ;-)

Kiinteiden ikkunoiden kehysrakenteet teettivät kaksikerroksisina melkoisesti töitä. Etummaiset kulmaikkunat kaartuvat aika lailla. Toistaiseksi on kaarevissa ikkunoissa tilapäinen 4 mm akryyli. Lopullinen
versio etukulmissa on 10 mm akryylia ja sivuilla sekä takana 8 mm.
Niin paksu akryyli ei suostu taipumaan paljoa ja vaatii siis lämpömuovausta. Muotteina toimivat mainiosti aukoista pois leikatut kappaleet.
Kaksikerroslaminoitu kajuutan kylkivaneeri jossa on molemmin puolin
vielä ohut lasikuitukangas, säilyttää
muotonsa irti sahattunakin.

SCTL toivottaa tervetulleeksi:
Pertti Kaarte
Ahti Lindstedt
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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, 79.000Euro
Katamaraani LB261, vm 2005.
9,43 x 4,55 m, paino 2,5 t, syväys 0,9 m. Runko 3-kerroksinen epoxy liimattu vesivaneri, 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
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.0405230424
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.
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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.
HobieCat 16,
3600 euro eller högst bjudande. Finns i Vasa. Gula skrov gjorda i Frankrike
1988. Välhållen.Färgade (Sunburst), segel i fullt segelskick, se bild. Dubbla
trapets & trapetsgördlar, strandkärra med luft/gummihjul. Ställningar för
transport på bilsläpvagn medföljer. Två ca 5 år gamla Helly Hansen
torrdräkter storlek L säljes separat. Nya gummi manchetter.
Rainer Nyberg, Vasa. Tel/puh 0500 163259.
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

MYYDÄÄN

FANDA-trimaraani 8.5x7.5m 760kg.
Vene on projekti, myydään ilman mastoa jne eli pelkät rungot. Harrastajalle hyvin edulliseen hintaan. Lisätiedot Ale Luukkonen 040-5559041.

MYYDÄÄN

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.
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Suomen Catamaran ja
Trimaran Liitto ry
toivottaa kaikille
multipurjehtijoille
hyviä tuulia vuodelle 2007!

