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KOMMODORIN KULMA
Seuratoiminta on yhteispeliä

Urheilussa on mukana suuret tunteet ja joskus myös suuret rahalliset panokset. Nämä
Liikuta ja urheilu eri muodoissaan tuotvoivat joskus johtaa ikäviin lieveilmiöihin.
tavat terveyttä ja hyvinvointia ja niillä on
Kilpailumanipulaatioiden ja dopingin lisäksi
positiivisia vaikutuksia. Näin yleisesti ajaolemme saaneet kuulla valitettavan usein
tellaan ja tätä minäkin olen julistanut. Nyt
myös erityyppisiestä epäasiallisesta käytöktoimiessani SUEKin hallituksessa Suomen
sestä. Mikä oli tapana 10-20 vuotta sitten
olympiakomitean edustajana olen joutuei ole enää välttämättä hyväksyttävää tai
nut miettimään asiaa eri näkökulmista.
toivottavaa. YhteiskuntamSUEK toteuttaa Suomessa
me muuttuu ja vaatimukset
kansainvälisten sopimusten
Turun Pursiseura on käyttäytymiselle sen mu(antidoping, kilpailujen mayksi maamme joh- kaan.
nipulointi ja katsomoväkitavia veneilyseuroja.
vallan ehkäisy) edellyttämiä
Meillä asiat ovat hy- Veneilyn voisi olettaa olevan
toimenpiteitä, tutkintaa ja
vin tai monesti vielä laji, jossa me kaikki olemme
mukana hyvällä asenteella.
koulutusta. SUEKin edeltäparemmin.
Todellisuudessa meidänkin
jänä toimi Suomen antidoon hyvä ajoittain miettiä
pingtoimikunta ADT ry.
mitä ja miten toimimme. Erityisesti sosiaalisen median keskustelujen taso ja tyyli ovat
monesti heikkoja. Erityisen ikävää on eri
toisista veneilijöistä sekä veneilijäryhmistä
käytetyt alatyyliset ja halventavat kommentit.

”

Osaltamme voisimme kaikki kokeilla miten
positiivinen ajattelu ja toiminta tuottavat
hyviä tuloksia. Ja tällä en tarkoita teennäistä
yltiöpositiivista esiintymistä vaan pieniä tekoja millä yhteinen harrastamisemme muodostuu meille kaikille miellyttävämmäksi ja
hauskemmaksi.
Turun Pursiseura on yksi maamme johtavia
veneilyseuroja. Meillä asiat ovat hyvin tai
monesti vielä paremmin. Mutta panostetaan yhdessä siihen, että seuramme olisi
jatkossa entistä esimerkillisempi.
Näihin ajatuksiin päätän 25-vuotisen, josta
18 vuotta puheenjohtajana, kestäneen jaksoni Turun Pursiseuran hallituksessa. Turun
Pursiseura on jatkossakin minulle tärkeä.
Kiitos kaikille.

Samuli Salanterä
kommodori 2004 - 2021
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CARPE DIEM.
JUHLIMME YHDESSÄ!

Pyytinkarin länsilaiturilla on veneitä
vieri vieressä. Meidän veneellemme on
varattu paikka salin edustalla, koska
tuomme mukanamme lohikeittotarpeet, arpajaisvoitot, vohveliraudan ja
muuta tarpeellista juhlia varten. Livumme hitaasti Xuxun ja Nostellan väliin.
Joka puolella on käsiä saattamassa viimeisiä metrejä, ja tarttumassa köysiin.
Saamme iloiset tervetulotoivotukset
tutuilta ja tuntemattomilta. Laiturilla on
kiireetön ja huoleton tunnelma.
Huomenna on juhlat. Veneilyjaostossa on
tehty paljon etukäteistyötä juhlien eteen.
On haalittu arpajaispalkintoja, kuohuviinejä,
tehty ohjelmalehtisiä ja käyty hankkimassa
erilaisia ruokatarpeita. Itse olen valmistautunut tutkimalla Ulos Merelle -kirjasta pursiseuran juhlakäytäntöjä sen perustamisesta
lähtien. Olen laatinut puheen. Jännittää,
miten se vastaanotetaan.
On lauantaiaamu. Tuulee idästä. Sen takia
olemme sulloutuneet kaikki länsilaituriin.
Meitä on kohta 24 venekuntaa, osa vanhoja konkareita, ja osa uusia, ensikertalaisia.
Ilmassa on odotuksen tuntu.
Alamme järjestellä saarta juhlia varten. Ensimmäiseksi perustetaan venemaksu- ja arpajaismyyntipaikka juhlatilan ovensuuhun.
Siitä sitä ei voi olla huomaamatta. Hansvantin Heimo ja Hermanni ottavat vastuun
rahastuksesta, ja hoitavatkin homman tosi
tyylikkäästi.
Pilviä on kerääntynyt taivaalle, ja päätämme
sisustaa juhlatilan sisälle. Usean venekunnan porukkaa on mukana. Ilman täyttää hyväntuulinen hyrinä, kun siirrämme yhdessä
pöytiä, leikkaamme liinoja pöydille, levitämme lippuketjua koristeeksi ympäri seiniä,
lakaisemme, luuttuamme ja tutustumme
toisiimme siinä samalla. Elli ja Pihla, mainiot

apulaiset, keräävät käpyjä somistukseen.
Pian salin keskellä oleva pylväs on kiedottu
metsiköstä taitetuin oksin ja varastosta löytyvin rusetein. Kuohuviinilasit täytetään, ja
venekunnat ovat kohta valmiita odottamassa lipunnostoa.
Kello lähestyy kahtatoista. Seisomme katselemassa lipputankoa, josta saari-isännät
yrittävät saada viiriä alas nostaakseen kohta
lipun sen tilalle. Alasvetoköysi on katkennut, jonka vuoksi viiri tanssii villinä tuulessa.
Katselemme tuulen tekemää koreografiaa
jännittyneenä. Saadaanko se lassotuksi
syliin, ennen kuin se viiltää vettä? Suomen
lippu odottaa juhlallisesti Balladyn Merjan
käsivarsilla valmiina nostoon.
Tasan kello kaksitoista lippu saavuttaa lipputangon nupin ja haitarinsoittaja soittaa
lippulaulun alkusoinnut. Tämä traditio
herkistää mielen. Sitten kilistämme juhlan
kunniaksi, ja toivotamme toisemme tervetulleeksi.
Juhlapuheessani kerron suutari Emilistä,
joka sai TPS:ltä varoituksen epäsopivasta
käytöksestä vuonna 1907. TPS toimi juuri
niin kuin Me Too-kampanja vaatii – yli sata
vuotta ennen Me Too:ta. Samoin kerron
ensimmäisistä arpajaisista, jotka menivät
täysin pieleen. Kerron korkokengistäni, joille
tuli sittenkin käyttöä ensimmäisellä purjehdusreissullani. Juhlakansa heittäytyy myötäelämään historian vaiheita kanssani. Suotta
jännitin. Laulamme puheen jälkeen yltiöromanttisen Aamu Airiston, mieli kohonneina,
uskoen siihen. Sen jälkeen vedämme mastoon omat juhlalippumme.
Hyvissä juhlissa kannattaa lyöttäytyä aina
keittiöporukkaan, sillä siellä kuulee mielikuvitusta kutittavimmat jutut, ja pääsee
ensimmäiseksi haistelemaan herkullisia
tuoksuja. Vastuuta ottavat Sophien kippari
Veijo sekä Madden Heidi. Ruoan valmistaminen alkaa aina sipulin kuullottamisesta.
Mutta minnekäs paistinpannu on hävinnyt?
Etsiminen on turhaa, sillä se on hävinnyt
jo jonkun aikaa sitten. Mielikuvitus alkaa
heti työstää tarinoita häviämisen ympärille:
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Venemaksu- ja arpajaismyyntipaikka valmiina.

Suomen lippu odottaa juhlallisesti s/y Balladyn Merjan
käsivarsilla valmiina nostoon.

Juhlapuhetta pitämässä.

Traditioita kunnioittaen; lippulaulu yhdessä haitarin
säestyksellä.

Keittiössä ruokaa tarjoilevien kasvoilla olevat ”ruttonokat”
ovat vielä muistutus pandemiasta.

Ilppo Ainolan jälkikasvu Alina ja Antti viihdyttivät lauluillaan ja soitoillaan.
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joku on ajanut toista takaa paistinpannu
kädessään joko rakkaudesta tai suuttumuksesta, paistinpannu on lainattu grilliin ja se
on palanut pohjaan, tai sillä on molautettu
käärmettä, ja kahva on irronnut. Kaikissa tarinoissa se päätyy aina lopuksi mereen. Eikä
ole tullut vielä hetkeä, jolloin voisi punastelematta sujauttaa uuden paistinpannun
kaappiin... Sitä odotellessa kuullotamme
sipulit kattilassa, ja sekin onnistuu varsin
hyvin.

Seitsemältä alkaa orkesteri soittaa. Aamu Airistolla: ulappa, tuuli, lainehilla, hopeavälke,
aallokko…suloinen armaani, onneen vaipuminen, lumojen valta. Juhlakansan valtaa
heti hurmio, ja pian liitelemme tanssilattialla
huoletonna, kuin vene hyvässä sivumyötäisessä tuulessa.

Illan kohokohta on tietenkin arpajaiset.
Hansvantin Antti toimii seremoniamestarina ja Xuxun Elli onnettarena. Antti keksii
palkinnoille mitä ihmeellisimpiä käyttötarkoituksia sen ilmeisimmän lisäksi, ja me
On mielenkiintoista tavata eri alojen ihmisiä,
kaikki odotamme naurusta helmeillen ja
joita yhdistää veneily sekä tällä hetkellä ruohenkeä pidättäen, osuuko palkinto kohdalan laitto. Onneksi nykymaailmassa on mahlemme. Ei haittaa, vaikka arpaonni ei suosi,
dollista ostaa ruokatarvikkeita puolivalmiina
sillä tästä hauskasta kannattaa
ja kasviksia pilkottuna,
maksaa. Jokainen, joka pokkaa
muutenhan tässä pitäisi
Tänä vuonna kaik- palkinnon saa kannustushuukaikkien venekuntalaisten
osallistua ruokatalkoisiin!
ki nauttivat yhdessä toja ja taputuksia. Koska koirat
eivät osaa taputtaa, niin CaramNyt toisille jää aikaa hatekemisestä tai vain ban Akukoira haukkuu suosionkata puita, sillä halot ovat
päässeet vähiin. Tuskinpa
oleskelusta laiturilla. osoitukset.
ne ovat mereen päätySoitto ja tanssi jatkuvat. Jossain
neet, vaan saunan pesään. On juhlaa kokoontua
vaiheessa tanssisalin alkaa täytJostain syystä saunanläm- ja vaihtaa sana siellä ja
tää hurmaava vaniljan tuoksu.
mittäjät ja saunojat eivät
Ensin nuorimmaiset livahtavat
toinen täällä.
ole ymmärtäneet hakata
keittiöön, ja tulevat sieltä vohvepuita tilalle.
lilautanen kädessään takaisin.
Vähitellen yksi sun toinen ei voi vastustaa
Aika kuluu nopeasti ilman sen kummempia
tuoksua. Keittiössä on Madden Matilda ja
ohjelmannumeroita. Tänä vuonna kaikRasmus paistamassa vohveleita.
ki nauttivat yhdessä tekemisestä tai vain
oleskelusta laiturilla. On juhlaa kokoontua ja
Roomalainen runoilija Horatius on kirjoittavaihtaa sana siellä ja toinen täällä. On juhlaa
nut: ”Nytkin puhuessani julma aika rientää.
nauraa yhdessä, kertoa kesän kommellukTartu hetkeen, luota huomiseen mahdollisista tai iloista ja suruista.
simman vähän ( ”Carpe diem quam minimum credula postero”). Olen nähnyt tänä
Ruokaa tarjoilevilla on ruttonokat kasvomaskesänä monta venettä, joiden nimi on Carpe
keina. Se on järjestäjien taholta konkreettiDiem.
nen muistutus pandemiasta: pitäkää nyt ne
turvavälit ja käyttäkää käsidesiä! Keskiajalla
Jos tämä ilta olisi vene, niin sitä voisi nimitruttolääkärien nokissa oli yrttejä. Meidän
tää Carpe Diemiksi. Meitä ei ole paljon, mutnokissamme tuoksuu pippuri, silmissämta täytämme veneen heittäytymällä tähän
me välkkyy pilke ja kauhoissamme höyryää
iltaan suurella sydämellä.
herkullista lohi- ja punajuurisoppaa.
Veneessä on tilaa myös ensi vuonna.
Ilppo Ainolan jälkikasvu Alina ja Antti viihOuti Hyytinen
dyttävät lauluillaan ja soitollaan ruokailua.
s/y Sophie
Ulkona alkaa ropista sade. Mitä tuosta:
kippistä! Pilvet vetävät iltapäivän hämärään,
mutta pöydillämme palaa kynttilöitä.

”
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ROOPE-VINKKI
Näin helppoa on siirtyä myrkyttömiin menetelmiin veneen pohjan
puhtaana pitämiseksi
Haluatko lopettaa veneesi käsittelyn haitallisilla eliönestomaaleilla? Myrkkymaalit pilaavat ympäristöä ja lisäksi niiden käyttöä tullaan rajoittamaan merkittävästi lähivuosina.
Nykyisissä myrkkymaaleissa tehoaineina käytettävät sinkki ja kupari ovat haitallisia Itämeren eliöstölle. Aineet myös pilaavat herkästi venetelakan maaperää ja satama-altaan
sedimenttiä. Myrkkymaalien käyttö ei ole taloudellisestikaan perusteltua, sillä esimerkiksi veneen pohjan pohjapesu muutamasti kaudessa ei ole maalausta kalliimpaa.
Vaihtoehtoiset, myrkyttömät menetelmät eivät häviä tehossa myrkkymaaleille. Turvalliseen eliönestoon kannattaa tutustua heti. EU:n biosidiasetus tulee lähivuosina tiukentamaan eliönestomaalien käyttöön liittyviä säädöksiä, ja siksi muihin vaihtoehtoihin
kannattaa siirtyä jo nyt. Biosidiasetuksen myötä astuvat voimaan myös tiukat velvoitteet
koskien myrkkymaalattujen pohjien pesua, maalausta ja maalinpoistoa.
								Teksti: Nora Forsman
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Tee näin:
Hio pohjasta pois vanha myrkkymaali. Jos hiot pohjan
itse, muista käyttää hiontaimuria, jossa on säiliö ja viedä
maalijäte vaarallisen jätteen keräykseen. Muista myös suojata
hengitystiesi.

Myrkkymaalien sijaan pohjassa voi käyttää biosiditonta maalia.
Nämä kovat pinnoitteet suojaavat venettä ja helpottavat
pohjan puhtaana pitoa. Usein biosidittomien maalien rinnalle
tarvitaan mekaaninen puhdistusmenetelmä, kuten veneen
pohjapesu.

Tavallisesti pesun tarve on 2–3 kertaa kaudessa, joskus kerta
kaudessa riittää. Kasvuston kiinnittymiseen vaikuttaa myös se,
kuinka pitkään vene on vedessä kerrallaan. Pienemmän veneen
voi esimerkiksi nostaa välillä trailerin päälle maihin.

Tarkkaile veneesi pohjaa merirokon tarttumisen aikaan
keskikesällä. Kun merirokon toukat alkavat kiinnittyä,
kannattaa ne harjata pois ennen, kuin ne kovettuvat kunnolla.
PSS ry:n Rocco-palvelu ilmoittaa tekstiviestillä, milloin
merirokon toukat kiinnittyvät Saaristomerellä.

Muista, että haitallisten myrkkymaalien käyttö on
kielletty sisävesillä ja niiden tarve vähenee merelläkin
mitä pohjoisemmaksi mennään. Lue kaikkien valmisteiden
käyttöohjeet ja rajoitukset huolellisesti.
Tutustu tarkemmin myrkyttömiin menetelmiin Pidä Saaristo
Siistinä ry:n nettisivuilla www.pidasaaristosiistina.fi
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SÄHKÖMOOTTORI
VENEESEEN ?
Viime aikoina on sähkömoottorin käyttö myös veneiden voimanlähteenä ollut voimakkaasti esillä. On kehitetty hybridejä ja monenlaisia extrem-luokan sähköveneiden prototyyppejä. Hyvä niin, sillä se vie kehitystä eteenpäin. Sähkömoottoreita on itse asiassa käytetty veneissä jo vuosikausia. On järviä ja muita vesialueita,
joissa polttomoottorin käyttö on täysin kielletty. Siksi sähkömoottoreita on tarvittu.

MIHIN VENEISIIN SÄHKÖMOOTTORI
SOPII?
Sähkömoottorilla ja niiden vaatimilla akustoilla on tiettyjä rajoituksia kapasiteetin,
koon, painon ja hinnan vuoksi. Kuitenkin
sähkömoottorit sopivat moniin veneisiin,
kun otetaan rajoitukset huomioon.
Soutuveneet. Suomessa on järvillä ja
saaristossa satoja tuhansia soutuveneitä.
Niillä harvoin tehdään kovin pitkiä matkoja.
Käydään vain mökin rannasta katiskalla tai
uistelemassa. Lähes kaikki niistä voisivat
käyttää sähköllä toimivaa perämoottoria.
Markkinoilla on muun muassa Aquamot,
E-Spirit ja Torqeedo, joissa on päällä kasettimallinen litiumakku. Nämä soveltuvat
soutuveneisiin hyvin.
Pienet avofiskarit voivat myös käyttää
akseliin kytkettävää sähkömoottoria. Tehon
tarve on pieni ja moottorin ja akkujen paino antavat vakautta tällaiselle veneelle. Tällaiseen veneeseen voidaan asentaa myös
kääntyvä pod-moottori, jolloin peräsintä ei
tarvita lainkaan ja veneen ohjailu satamissa
on helppoa.
Purjeveneet, joilla oikeasti purjehditaan
sopivat myös sähkömoottorille. Tällaiseen
purjeveneeseen voi sopia sähköperämoottoriksi, keskimoottori akselivedolla tai ns.
pod-moottori. Pod-moottorissa moottori ja
potkuri ovat yksi kokonaisuus, joka voidaan

12
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asentaa veneen pohjasta läpi esimerkiksi
vanhan sail-drive vetolaitteen tilalle. Aquamot Trend pod-moottoreihin on saatavana
valmis adapteri, joka pultataan vetolaitteen
aukkoon. Suomalainen Oceanvolt on kehittänyt sähkömoottorin ja siihen sail-drive
-vetolaitteen. Siinä itse moottori on rungon
sisäpuolella ja vetolaite on vastaava kuin
dieselmoottoreissa käytettävä sail-driven
alaosa.
MITÄ ETUJA ON SÄHKÖMOOTTOREILLA
VERRATTUNA BENSA- TAI DIESELMOOTTORIIN?
•

Sähkömoottori on lähes äänetön,
saasteeton ja erittäin helppo käyttää.

•

Sähkömoottori ei tarvitse vuosihuoltoa.

•

Sähkömoottorissa ei esiinny polttoaineym. teknisiä ongelmia.

•

Sähkömoottori on helppo asentaa.

MITÄ VAATIMUKSIA TAI RAJOITUKSIA
SÄHKÖMOOTTOREIHIN LIITTYY?
Itse sähkömoottorin asennus on helppo. Se
on kooltaan pienempi kuin vanha bensa- tai
dieselmoottori. Jos valitaan pod-moottori, se
vain pultataan veneen pohjasta läpi. Mutta
akkujen valinta ja niiden vaatima tila tulee
suunnitella huolellisesti. Akut ovat siis ratkaiseva kysymys.

Akuiksi voidaan valita joko ns.
trukkiakut, AGM- tai litiumakut.
Tavalliset ns. starttiakut sopivat
huonosti näihin vaatimuksiin.
Trukkiakut ovat hyvin suurikokoisia ja korkeita. Käytännössä niille
on vaikeaa tai mahdotonta löytää
sopivaa paikkaa.
AGM-akut ovat myös lyijyakkuja, mutta niissä akkuhappo on
hyytelönä eikä nesteenä. Ne ovat
toki paljon suurempia ja raskaampia kuin litiumakut, mutta
sopivat muuten venekäyttöön
varsin hyvin. Veneen akut ladataan
pääsääntöisesti yön aikana maasähköstä, joten litiumakkujen nopeasta latautumisesta ei ole kovin
paljon hyötyä. Akkujen sijoittelussa
on syytä muistaa, että veneen sähkömoottorien käyttöjännite on 24 V, 48 V tai
vielä korkeampi. Se tarkoittaa, että sarjaan
kytkettynä tarvitaan 12 V akkuja 2 kpl , 4 kpl
tai useampi. AGM-akkujen kapasiteettiä
laskettaessa on kuitenkin muistettava, että
todellisuudessa käytettävissä oleva kapasiteetti on noin 60 - 70 % ilmoitetusta.
Litiumakut ovat akkuteknologian tämän
hetken viimeisin sana. Veneissä käytettävien
tulee olla litiumrauta-akkuja eli Li-FePo4.
Niillä ratkaistaan akkukapasiteetin tarve
melko mukavasti. Ne ovat huomattavasti pienempiä, kevyempiä kuin lyijyakut
ja niiden kapasiteetti on lähes kokonaan
käytettävissä. Ne ovat kuitenkin hinnaltaan
huomattavasti kalliimpia vaativat ehdottomasti ns. BMS-systeemin eli akkujen
latausta ja purkausta valvovan elektronisen
järjestelmän. Litiumakku muodostuu 3,2
voltin kennoista. Voi valita 12 V kiinteän akun
tai erilliset kennomoduulit, jotka kytketään
yhteen tarvittavan jännitteen ja kapasiteetin
mukaisesti. Vaikka litiumakut ovat kalliimpia, ovat niiden edut kiistattomat. Niiden
kestoikä lasketaan latauskerroissa, eikä vuosissa. Käytännössä venekäytössä litiumakut
saattavat kestää 20 vuotta tai enemmän.

MITEN AKUT LADATAAN?
Oleellinen kysymys. Lataus tulee seuraavista
lähteistä:
1.

Maasähkö ja akkulaturi. Veneen maasähköjärjestelmän tulee olla oikein
asennettu ja sulakkeiden koon riittävän.
Ota myös huomioon, että satamien pistorasioiden sulakkeet ovat yleensä vain
10 A kokoisia. Maasähkön asennuksessa
on huomioitava se, että sähkövuotoa
veteen ei synny. Sellainen aiheuttaa
korroosiota vedenalaisille osille.
Akkulaturissa kannattaa käyttää ak-		
kujen valmistajan suosituksen mukaista
mallia. Aquamotin AGM-akkujen laturion ns impulssilaturi, joka lataa akkuja
sykäyksittäin. Näin saadaan akut nopeammin ja paremmin täyteen. Litiumakuille on myös olemassa omat laturit.

2.

Aurinkopaneelit ovat hyvä lisä lataustarpeeseen. Ne vaativat kuitenkin varsin
suuren pinta-alan, jotta niillä saataisiin
merkittävää tehoa. Jos aurinkopaneelin
teho on esimerkiksi noin 200 W/m2, niin
tarvitaan noin 5 m2, jotta saataisiin 1 kW
latausteho. Ilman erityistä katosta 5 m2
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paneelien sijoitus veneeseen on hankalaa, ellei mahdotonta.
3.

Lataus potkurista purjehdittaessa on
kuin olisi ”ilmaista” sähköä. Sen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin aika
paljon:

•

Sähkömoottorin tulee olla sellainen, että
se toimii myös generaattorina. Esimerkiksi Lynch ja Oceanvolt sopivat tähän.

•

Sähkömoottorin tulee olla varustettu
alennusvaihteella, joka purjehdittaessa
lisää generaattorin kierroslukua verrattuna potkurin pyörintänopeuteen. Alennusvaihde myös kuluttaa jonkin verran
tehoa, eli sähkömoottorin hyötysuhde
on hieman huonompi.

•

Potkurin tulee olla kiinteälapainen tai
säädettävällä nousulla, kuten Oceanvoltin järjestelmässä. Kiinteälapainen potkuri tietenkin jarruttaa ennen kaikkea
kevyillä tuulilla.

•

Latausta saadaan vasta kun veneen
nopeus on yli 5 solmua. Tämä johtuu
siitä, että potkuri luistaa moottorilla
ajettaessa noin 50 % ja kun sitä yritetään
hyödyntää generaattorin pyörittämiseen, niin luistoa on vielä enemmän. Eli
vain osa veneen nopeudesta saadaan
hyödynnettyä lataukseen. Käytännössä
potkurin käytöstä lataukseen saadaan
hyötyä nopeissa veneissä ja avomerellä.

4.

Generaattori veneessä on varma ratkaisu. Jos virta loppuu, käynnistetään
generaattori. Näin ei tietenkään päästä
polttomoottorista eroon, mikä oli yksi
oleellinen tavoite. Pieni ns. salkkugeneraattori voi kuitenkin olla hyvä ratkaisu
hätävarana. Se pitää nostaa avotilaan,
kun sitä käytetään.

Mitä veneen sähkömoottori maksaa?
Aquamot sähkömoottorit ovat varsin edullisia. Pienin sisämoottori 2,2 kW Pod-moottori
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maksaa vähän yli 3 000 euroa. Se vaatii
lisäksi 24 V akut ja akkulaturin. Kokonaisuus
ei ole kalliimpi kuin uusi dieselmoottori.
Minkä moottorin tilalle?
Markkinoilla on ollut muutamia purjevenemoottoreita, joita ei enää valmisteta ja niitä
on varsin hankala korvata jollain muulla
polttomoottorilla. Esimerkkejä:
•

Akselivetoinen Vire-bensamoottori.
Se on niin pienikokoinen, että kaikki
nykyiset dieselmoottorit ovat selvästi
suurempia. Sen tilalle sopii esimerkiksi
Aquamot 2,5 kW keskimoottori.

•

Volvo-Penta MB 50 7,5 hv Honda perämoottorin moottori, jonka vetolaite
menee pohjasta läpi. Tämän tilalle sopii
Aquamot 2,2 kW pod-moottori.

•

Bukh DV 10 L 10 hv:n dieselmoottori,
joka on sikäli poikkeuksellinen, että siinä
on kampiakseli pystyssä, kuten perämoottoreissa. Sen tilalle sopii Aquamot
2,2 tai 4,3 kW pod-moottori.

Onko sähkömoottoreita jo käytössä purjeveneissä?
Kyllä, maailmanlaajuisesti paljonkin. Oceanvolt on menestynyt maailmalla, Englannissa
on omat merkkinsä ja meillä Suomessa on
Aquamot-moottoreita asennettu jo muun
muassa seuraaviin veneisiin: Avance 245,
Birdie 25, Botnia 6, H-vene, Seaquest 36´
Kaiken kaikkiaan sähkömoottori on mahdollinen ratkaisu. Ammattiliike tekee suunnitelman ja asennuksen. Veneilijä voi nauttia
äänettömästä ja huolettomasta veneestä.
teksti: Rauno Kurki-Suonio

Aquamot 4,3 kW keskimoottori asennettuna Yanmar
1 GM dieselmoottorin
konepedille. Muunneltavien
asennustukien ansiosta
asennus ja akselin linjaus on
helppo tehdä.

Aquamot Trend podmoottori voidaan sijoittaa vanhan sail-drive
vetolaitteen tilalle.

Kääntyvä pod-moottori
korvaa peräsimen ja ohjailu
on helppoa.
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Venetekniikan asiantuntija palvelee ...

16-270 hv
TARJOUSHINNOIN
Hyvitys vaihtokoneesta
- 1000,- €

24-1000 hv

Sail-Drive mallit
16 - 60 hv
Saatavana myös
vetolaite sovitteilla
esim. Bukh,
Volvo, Yanmar

Sähkömoottorit
1.6-30 kW

Asennusvarusteet
Käytettyjä dieselmoottoreita
Asennuspalvelu
Dieselmoottoreiden huolto
EDUSTAJAT TURUN ALUEELLA:
Rymättylän Telakointipalvelu
Esa Martin, Raisio p. 0400-955 425
Venepalvelu Virta, Parainen p. 0500-938 916
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Säilytä
veneilytarvikkeesi
turvallisesti

Veneilytarvikkeet säilytykseen
MM-varastohotelliin
Nouto
Varastointi
Toimitus asiakkaalle sesongin alkaessa

Kysy pakettitarjousta!

www.mm-varastohotelli.ﬁ
info@mm-varastohotelli.ﬁ
010 508 6200

Iso-Heikkiläntie 8
20200 TURKU

www.mm-niemi.ﬁ
info@kuljetusliikeniemi.ﬁ
040 022 8602

MAJAKKA-ESKAADERI
Turun Pursiseura on järjestänyt yhteisiä purjehdusretkiä toimintansa
alusta alkaen, mutta vuonna 1976 alkoi
vuosittain toteutettavien eskaaderipurjehdusten sarja, joka edelleen jatkuu.
Seuran eskaaderit ovat suuntautuneet
muun muassa Saimaalle, Suomenlahdelle, Ruotsiin, Viroon, ja Pietariin.
Tällä kertaa eskaaderin teemana oli
tutustua Saaristomeren ja läntisen
Suomenlahden majakoihin. Matkaan
lähti kuusi venekuntaa.
PERJANTAI 9.7.
Tänäkään kesänä ei vielä päästy järjestämään eskaaderia Suomen rajojen ulkopuolelle, mutta purjehtiminen mukavassa seurassa houkutteli meidät ilmoittautumaan
usean vuoden tauon jälkeen kuitenkin
mukaan eskaaderille. Majakkaeskaaderin
oli tarkoitus lähteä liikkeelle Svinöstä, mutta
yöksi luvatut rapsakat puuskat kaakosta
saivat eskaaderiväen yhteistuumin muuttamaan suunnitelmaa ja tapasimme Svinön
sijaan Paraisten Portilla.
Tempon matka Paraisille eteni mukavasti
aina siihen asti, kunnes levankivaunun toinen puoli vääntyi ja rasahti poikki. Ilmeisesti
ison skuutti oli kryssiessä jäänyt vaunun
väärälle puolelle ja mursi vaunun. Tämä hieman latisti tunnelmaa ja ajoimme loput 2
mailia koneella. Paraisten Portilla Bluerosen
kippari oli vastaanottamassa meitä. Aliisan
ja Aidan saavuttua pidimme ensimmäisen
kipparikokouksen Ask-Ungenin osallistu-
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essa ajan hengen mukaisesti virtuaalisesti.
Tutustuimme toisiimme, tarkastelimme
tuuliennusteita ja sovimme lähipäivien
kohteista.
Kipparikokouksen aikana saimme vielä
houkuteltua Mysterien mukaan eskaaderille. Kaikkiaan eskaaderille oli siis lähdössä
tässä kohtaa kuusi venekuntaa. Mysterie ja
Ask-Ungen saapuivat satamaan auringon
jo laskiessa ja eskaaderihengen mukaisesti
olimme heitä porukalla laiturilla vastassa.
Enää yksi yö ja starttaisimme matkaan!

LAUANTAI 10.7.
Eskaaderin ensimmäinen legi starttasi
aamulla klo 10. Alkuperäisen suunnitelman
mukaan kohteena oli Hangonkylä, mutta
Paraisten Portilta Hangonkylään reippaassa
itätuulessa ei kuulostanut kovin houkuttelevalta, joten olimme päättäneet illan kipparikokouksessa poiketa Högsåraan kaffelle ja
jatkaa siitä Kasnäsiin. Högsåraan päästyämme vatsat kurnivat jo siinä määrin, että kahvittelu Farmor’s Cafessa vaihtui lounaaseen.
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Kun olimme saaneet murkinaa massuun, oli
taas virtaa ja kävimme Mysterien miehistön
kanssa katsastamassa sekä Cafe Brygganin
että Kejsarhamnin. Takaisin veneelle päästyämme hiki virtasi eli pulahdus mereen
oli enemmän kuin paikallaan. Saariseikkailumme aikana Aliisa ja Aida olivat ehtineet
lähteä Kasnäsiin, jotta nuorimmat purjehtijat kerkeisivät vielä illalla kylpylään. Kasnäsin satama oli täynnä, joten me päätimme
jäädä Högsåraan, missä Rumpan Barin
elävä musiikki viihdytti meitä lämpimässä
kesäillassa.

tuuli mukavasti vilvoittikin. Päivän ohjelmassa siis kryssiä kohti Hankoa. Lähdettiin yhdeksän maissa porukalla, Mystery ja Tempo
etunenässä. Aida sai hyviä kuvia ohittavista
Ask Ungenista ja Bluerosesta. Aliisakin oli
näköpiirissä.

SUNNUNTAI 11.7.
Alkavan viikon tuuliennusteet lupailivat
kovin keveitä tuulia, joten päädyimme
tekemään hieman pidemmän legin nyt,
kun tuulta vielä oli ja suuntasimme Jussaröön. Paikoitellen tuulta oli vähän turhankin
paljon – etenkin Hangon jälkeen, kun se oli
aivan takaa ja aaltokin jokseenkin reippaan
kokoinen. Tempon kippari tuskaili taistellessaan vahinkojiippiä vastaan. Ennen
Tulliniemeä pääsimme fiilistelemään kisatunnelmaa kryssiessämme kapeassa keppiviidakossa vastaan spinnuttelevia Hangon
Regatan kisaveneitä.
Jussarössä kiersimme saaren koko porukalla ja tutustuimme sen mielenkiintoiseen
historiaan. Kaivostoiminnan jäljiltä saarelta
löytyy upea ”iron beach”. Rohkeimmat kävivät uimassa toisten tyytyessä heittelemään
leipiä. Tempon kippari päätyi uimaan vielä
illan päätteeksi, jotta saimme poijuhakoja
siirtämällä tehtyä tilaa myöhään saapuneelle veneelle. Fanaattisimmat jalkapallofanit
katsoivat futiksen EM-finaalin loppuun asti,
kun toiset jo onnellisesti vetelivät sikeitä.
s/y Tempo
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Tuuli tyyntyi päivän aikana. Vastaan tuli
regatasta palaavia veneitä ja liikenne oli
muutenkin vilkasta. Hankoon sisäänajossa
tunnelma oli kuin Välimerellä, helteinen,
aurinkoinen ja laitureissa toinen toistaan
suurempia jahteja. Sataman ja Hangon palveluista nauttimisessa tuli lähes kiire, mutta
kauppareissuja tehtiin, pyykkiä pestiin,
naisten saunan upeat maisemat lumosivat,
miesten saunan löylyistä nautittiin useaankin otteeseen nuoriso-osaston toimesta,
uimaranta löydettiin ja illalla nautittiin ravintoloiden antimista.
Vieno saksofonin sointi jäi tuudittamaan
sataman uneen.

MAANANTAI 12.7.

TIISTAI 13.7.

Aamu aukeni Jussarössä selkeänä ja tuulta
oli n. 4-5 m/s lännestä edelleen. Lämpötila
jo totuttu 24 astetta aamutuimaan, vaikka

Hangon aurinko lämmitti aamun helteiseksi. Tuuli oli itäinen ja heikko. Venekunnat
suuntasivat hieman eri aikoihin kohti Öröta.
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KESKIVIIKKO 14.7.
Ask-Ungen, Bluerose ja Mysterie ei mahtunut edellisenä iltana Örön satamaan, joten
päivämme alkoi läheisestä merikarhusatamasta. Kello 8:30 suuntasimme lukuisten
luotojen välistä kohti Örötä. Siellä meitä
odotti merikuljetus kohti Bengtsärin majakkaa helteisessä ja lähes tyynessä säässä.

Mystery odotteli vielä varaosia saapuvaksi
Hankoon ennen lähtöään. Myös reittivalinnat hieman poikkesivat. Toiset etenivät
väyliä pitkin, toiset aiemmin ajettuja oikoreittejä käyttäen. Olosuhteet rohkaisivat
Ask-Ungenin spinnun nostoon ”miesporukassa” ekaa kertaa, mutta kovin lentävää
menoa ei spinnukaan tarjonnut ja koneilla
edettiin loppumatka.

Vastassamme oli iloinen Peppi Wilson, joka
kertoi sekä saaren historiasta että parhaat
uimapaikat. Olimme päivän ensimmäisiä
vieraita, joten pääsimme kiipeämään välittömästi pohjoismaiden korkeimman majakan
huipulle, jossa meitä odotti lämmin 42˚C
lämpötila ja aivan mahtavat maisemat. Alas
kulkiessamme moni vieraili myös mielenkiintoisessa sotamuseossa. Vierailun kruunasi kuitenkin uimaretki ja nuorten tekemät uskomattomat hypyt kallioilta syvään
veteen.

Tempon toimiessa tiedustelujoukkona, selvisi, että Örön satama oli jo alkuiltapäivästä
täynnä. Aida ja Aliisa ankkuroituivat uimaan
ja odottelemaan hieman kauemmaksi Öröstä, kun taas loppuosa porukasta kääntyi karhusatamaan. Tiedustelujoukkojen saavuttua
sup-laudat kulkuvälineinään kertomaan,
että Öröstä ei ketään ole kännytetty pois,
lähdettiin toivorikkaina koittamaan onnea.
Keskustelu satamahenkilökunnan kanssa
oli rakentavaa ja ehdotuksemme tavoista
löytää meille paikka olivat luovia. Hetken jo
näytti siltä, että Aidan ja Aliisan osaksi jää
yöpyminen Örön septiponttoonin kyljessä. Sinnikkään odottelun jälkeen paikat
kuitenkin järjestyivät ja tunnelma vaihtui
septiponttoonin käytännöllisen kalseasta
realismista naapuriveneiden ruotsalaisiin
kansanlauluihin. Loppujen lopuksi Örön ilta
oli hieno, lämmin ja tunnelmallinen.
s/y Aida

MAININKI SYKSY 2021

21

Bengtsäriltä palasimme Örön. Porukka
hajaantui moneen suuntaan. Ask-Ungenin
väki vuokrasi pyörät (löytyi myös pieniä
6-vuotiaalle sopivia) ja pyöräilimme saaren
pohjoiskärjen hiekkarannalle uimaan. Illalla
palasimme veneelle ja ohjelmassa oli vielä
Eskaaderin mölkky-kisat.
TORSTAI 15.7.
Suuntasimme täystyynessä kohti Bodötä.
Oikaisimme Örön koilispuolelta ja osa veneistä vielä Vänön eteläpuolelta. Pieni vire
nousi ja nostimme innolla purjeet hetkeksi.
Vaikka matkalla oli hieman sinilevää, Bodön
satama-allas oli puhdas. Pienet ja suuret
purjehtijat uivat varmaan tuntikaupalla.
Pieni eskaaderiporukka lähti luontopolulle
kohti kaakkoisrannan kalliota. Hiestä märkä
retkikunta ei aikaillut uimahetken kanssa.
Nuoret löysivät jälleen hurjat kalliohyppypaikat. Palatessamme sauna oli jo lämmin,
voisiko kesä olla parempi?’
s/y Ask-Ungen
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PERJANTAI 16.7.
Aamuaurinko nousi pienen pilviverhon takaa. Yölämpötila oli laskenut alle 20 asteen,
mikä helpotti huomattavasti oloa veneessä.
Tuulikin oli noussut jo aamutuimaan ennusteen mukaisesti pohjoisesta, ollen lähtöhetkellä klo 9 jo ihan ”mukaansatempaavaa”
myötätuulta.
Matka päivän kohteeseen, Utöseen voi alkaa
reippaasti purjehtien. Matkan aikana tuuli
nousi, ollen jopa yli 10 m/s aallokon pysyessä
vielä pienenä. Navakassa pohjoistuulessa
Utöseen rantautuminen sujui suuremmitta
ongelmitta, ainakin meille jälkijoukoissa
saapuvilla. Saimme muutoin täpötäydestä
kylänrannasta tuulensuojaiset miltei vierekkäiset paikat. Taas korostui yksi eskaaderin
mahtavista ominaisuuksista, rantaumispaikan osoittaminen ja apu. Päivä jatkui
lounastauon ja -huilin jälkeen majakkaan
ja saaren historiaan tutustumisella Hanna
Kovasen asiantuntevalla ja persoonallisella
opastuksella.

Opastuskierroksen jälkeen pikainen palaveri loppuillan ohjelmasta. Päätettiin lähteä
yhdessä omatoimisesti tutustumaan Utön
rukoushuoneeseen ja sen kuuluisaan kynttilänjalkaan. Matkaa jatkettiin rukoushuoneelta saaren eteläkärkeen kuunari Draken
muistomerkkiin tutustumaan. Loppuilta
kului leppoisasti seuraavan päivän reittisuunnitelmaa hioen.

Näsby oli, kuinkas muutenkaan täynnä jo
alkuillasta, joten turvauduimme läheisen
saaristolaismuseon laituriin, viuhkamuodossa, suurimman syväksen alusten jäädessä
pohjaan kiinni. Laiturista käsin suoritimme
miehistöjen huoltotoimen piteitä. Vesitäydennystä saatiin tehdyksi seuratoverin laiturissa olevan veneen perän kautta, kun vettä
ei polttoainelaiturilta ollut saatavissa.

LAUANTAI 17.7.

Ilta jatkui Aidan ja Aliisan osalta tässä, muiden suunnatessa läheiseen Karhusatamaan
yöpymään.

Aamu valkeni tyvenenä, ja jopa hieman viileänä, mikä oli outo tunne pitkä hellejakson
jälkeen.
Päivän kohteeksi oli valikoitunut Houtskärin
Näsby, josta saisimme tarvittavat palvelut.
Matkaan lähdettiin taas perinteisesti klo 9
heikon pohjoisen puoleisen tuulen vallitessa. Tästä johtuen matkaa tehtiin neljällä eri
reittivaihtoehdolla. Päivän aikana tuuli tyyntyi lähes kokonaan, mutta siitä huolimatta
neljä venettä oli Kittuisten edustalla miltei
samaan aikaan!

s/y Alisa

SUNNUNTAI 18.7.
Tässä vaiheessa eskaaderimme pieneni
yhdellä, kun Tempo lähti omille teilleen
kohti Maarianhaminaa. Muille veneille oli
nyt tiedossa reipasta vastatuulta, sillä tuulta
luvattiin pohjoisluoteesta 8-12 m/s ja ennuste piti myös paikkansa. Kolme venettä valitsi
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hieman esimakua tulevasta, kun avomerimainingit keikuttivat venettä osan matkasta. Ruuhkasta ei ollut tietoakaan, olimme
aluksi lähes ainoat veneet satamassa. Eilisen
ja tämän päivän reippaat tuulet olivat pitäneet osan veneilijöistä suojaisemmilla vesillä. Iltapäivällä vuorossa oli opastettu retki
majakalle. Asiantunteva oppaamme kertoi
mm. saarella asuneista ensimmäisistä luotseista, joiden oli syytä myös osata hommansa, sillä karilleajosta luotsi sai tuohon aikaan
maksaa omalla hengellään. Samoin kuulimme saaren luonnosta, satamassa pesii mm.
paljon riskilöitä. Vähitellen lähestyimme
vaikuttavaa Isokarin majakkaa, joka hohti
entistä ehompana viime vuonna toteutetun
ulkosivukunnostuksen jäljiltä.

suojaisamman reitin Vartsalan salmen kautta, kun taas kaksi veneistä lähti luovimaan
pohjoiseen Kihdin kautta. Tähtäimessä
oli Katanpää, jotta saataisiin varmistettua
seuraavan päivän mahtuminen Isokariin. Kaikki selvisivät kunnialla iltakuuteen
mennessä perille maistelemaan Katanpään
nimikko-olutta. Yhteisenä ohjelmanumerona varattiin kaksi yhtaikaista saunavuoroa,
joissa naiset ja miehet pääsivät jakamaan
purjehduspäivän kokemuksia. Uimavesi oli
viilentynyt parinkymmeneen asteeseen,
mikä tuntui mukavan viileältä hellekauden
jälkeen. Nyt tiedossa olikin viileämpiä kelejä.
Pohjoisella taivaanrannalla siinsi jo Isokarin
horisontti.

MAANANTAI 19.7.
Tuuli puhalsi edelleen luoteesta, mutta nyt
enää 6-8 m/s, ja eskaaderiveneet luovivat
reilun 8 mpk:n matkan Isokarille. Saimme
24
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Majakan rakentaminen Isokariin tuli ajankohtaiseksi Suomen jouduttua osaksi
Venäjää vuonna 1809. Pohjanmaan merenkulkijoille oli suunniteltava uusi purjehdusreitti Itämerelle niin, ettei tarvinnut kulkea
Ruotsin saariston halki, mistä aiempi reitti
kulki. Majakkarakennus valmistui vuonna
1833, mutta valon majakka sai vasta vuonna 1838, kun uusi väylä saatiin valmiiksi.
Astuessamme majakkaan sisään näimme
ensimmäiseksi jykevät portaat, joiden kerrotaan olleen jykevät siksi, että alun perin
itse keisarin piti tulla vihkimään majakka
käyttöön, eivätkä hänelle mitkään kapeat
kierreportaat kelpaisi. Parinsadan askelman
jälkeen pääsimme huipulle, joissa odotti
ulkotasanne ja huikaisevat näkymät kaikkiin ilmansuuntiin. Isokarin majakka onkin
Suomen kolmanneksi korkein majakkarakennus Bengtskärin ja Yttergrundin jäleen.
Majakka on onneksi vielä pystyssä, sillä sen
räjäyttämistä suunniteltiin talvisodan aikana, koska sen pelättiin ohjaavan vihollisen
lentokoneet pommittamaan Uuttakaupunkia, Raumaa ja Poria.
Majakkavierailun jälkeen kävimme ihailemassa vaikuttavia tyrskyjä länsirannan
rantakallioilla. Palattuamme satamaan
nautiskelimme vielä kioskin antimista, kuka
raparperipiirakasta, kuka tyrnikuoharista tai
Isonkarin omasta oluesta. Samalla suunnittelimme jo seuraavan päivän purjehdusta
kohti Ahvenanmaata.

TIISTAI 20.7.
Aamulla eskaaderi lähti ensimmäiselle
rannikkopurjehdusosuudelle kohti Ahvenanmaata. Luvassa oli mukavat noin 8 m/s
tuulta aluksi pohjoisesta ja myöhemmin
luoteesta, ja meno olikin vauhdikasta kaikilla veneillä. Etapin aikana koettiin eskaaderin
ensimmäiset ja viimeiset sateet, kun noin
tunnin ajan saatiin kevyttä sadetta.
Alun perin oli tarkoitus suunnata Havsviddeniin, mutta sinne saapuminen ja
lähteminen koettiin haastavaksi reippaalla
luoteistuulella, ja suunnitelmasta luovuttiin.
Niinpä neljä veneestä päätti valita yöpymispaikakseen ankkuripaikan Dånön länsipuolelta, kun taas Bluerose suuntasi läheisen
merikarhusataman suojaan – sen kippari
kun nukkuu huonosti jos ollenkaan pelkän
ankkurin varassa. 6-7 tunnin purjehduksen
jälkeen kaikki olivatkin jo perillä – ankkuriin
menneet veneet vieläpä hämmästyttävän

samanaikaisesti. Illalla väki kokoontui vielä
vielä Ask-Ungenille viettämään yhteistä
aikaa. Osalle veneistä yö oli ensimmäinen
pelkän ankkurin varassa, mutta yö sujui
kuitenkin kaikilta mukavasti, vaikka tuuli
yöllä muutti hieman suuntaan ja voimistuikin. Unet tosin jäivät ainakin osalle melko
vähäisiksi.
s/y Bluerose

KESKIVIIKKO 21.07.
Yöllä puhalsi pohjoistuuli vantteja vinguttaen ja kipparit myönsivät välillä kuunnelleensa sitä. Kaikki veneet olivat aamulla entisillä
paikoillaan, eikä ankkurien nostossa ollut
erityisiä ongelmia. Tuuli edelleen pohjoisen puolella 8 m/s. Väylä kulki alkuun hyvin
suojassa, mutta luoteeseen käännyttäessä
oli avoimempi osuus ja saatiin kryssipät-
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sa. Enskär on entinen merivartioasema ja jykevä laituri
sen mukainen.
Poijupainot sen sijaan olivat heppoiset ja poijuja olikin
siirtynyt pieniksi
ryppäiksi. Rannassa oli pieni museo,
joka kertoi saaren
historiasta sodan
aikana. Lounaan
jälkeen teimme
kävelyretken sekä
länteen että itään.
Varsinkin idässä oli
runsaasti tyrnipensaita.
kä kunnon aallokossa. Loppumatka sujui
sivumyötäisessä ja osin täysmyötäisessäkin.
Bluerose oli ehtinyt Jomalösta jo ennen
muita perille ja oli laiturilla vastaanottamassa muita Käringsundiin tulijoita. Edellisestä
kauppareissusta oli jo tovi eikä Mysterie ollut
ainoa vene, jossa oli jo avattu näkkileipäpaketti. Ongelmana oli, että kauppa oli 12
km päässä. Onneksi Aidan ystävät sattuivat
paikalle ja huippukyyti kauppaan järjestyi –
toisena kulkuneuvona oli nimittäin Tesla.
Sillä aikaa, kun Mysteriessä selviteltiin septin
vuotoa, osa kävi uimarannalla, pyöräilemässä tai pesi pyykkiä. Gastropub Bodeganissa
syötiin superherkulliset ahvenet. Iltamyöhällä pidettiin vielä kipparikokous Märketin
reissua miettien, sillä taksivene oli perunut
kyytinsä. Omilla veneillä menon sujuvoittamiseksi päätimme siirtyä lähemmäs Enskäriin. Tuuliennusteet vähän vaihtelivat, mutta
näytti siltä, että iltapäivästä saataisi olla
sopiva hetki päästä Märketille. Päätimme
luottaa tähän ennusteeseen.

TORSTAI 22.07.
Totuttuun tapaan lähtö klo 9. Kevyessä länsituulessa kryssien Enskäriin 8,7 nm. Paikalla
oli muutama vene ja satamamestari vastas-
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Keli näytti otolliselta Märketiä ajatellen ja Bluerose lähti
sovitusti klo 15.30 mukanaan Aidan ja Ask
Ungenin miehistöt. Lähtöä vähän hidasti
Bluerosen kölin takertuminen poijukettinkiin, joka tuli poikkeuksellisen pitkältä. Mysterien miehistö pääsi Aliisan mukaan muistelemaan Bavaria aikoja. Matka sujui tosi
leppoisasti puolessatoista tunnissa. Bluerose
oli ehtinyt kiinnittyä ainoaan käytössä olevaan poijuun. Majakkayhdistyksen kumiveneen avustamana Aliisa kiinnittyi Bluerosen
perään ja saimme myös kyydin Märketille.
Majakkayhdistyksen vapaaehtoiset ottivat
meidät lämpimästi vastaan. Kahvittelujen
jälkeen jakaannuimme kahteen ryhmään
ja saimme kattavan tietoiskun ja kierroksen
majakalla. Sää oli aurinkoinen ja tuuli hyvin
kevyttä. Yritimme kuvitella, millaista saarella
oli pohjoistuulella aaltojen lyödessä saaren
yli, kuten majakan rakentamista aloitettaessa, jolloin perustukset huuhtoutuivat
mereen ja rakentajat selvisivät kiipeämällä
ainoaan merimerkkiin. Pääsimme myös ylös
majakkaan, jossa oli valtavasti sulkasääskiä
hienojen maisemien lisäksi. Kirkasvetiset
laguunit houkuttelivat lapset uimaan, mutta
välillä oli epäselvää sukelteliko Suomessa
vai Ruotsissa mutkittelevan rajalinjan takia.
Majakka oli nimittäin aikoinaan rakennettu

luodon korkeimmalle kohdalle, joka olikin
Ruotsin puolella. Saaresta luovutettiin tämän takia samansuuruinen osa Ruotsille ja
rajasta tuli mutkikas. Paluumatkaksi tuuli oli
tyyntynyt kokonaan ja Aliisa tyytyi ajamaan
koneella koko matkan. Bluerose teki pienen
purjehdusyrityksen. Enskärissä saimme vielä
ihailla todella kaunista auringonlaskua.

PERJANTAI 23.07.
Pohjois-luoteistuuli alkoi puhallella yöllä n.
10m/s, mutta olimme hyvin aalloilta suojassa ja osittain myös tuulelta, rakennuksen
ja korkean laiturin ansiosta. Purjehdimme kohti etelää niin sivumyötäisessä, että
keulapurje pysyi juuri ja juuri vedossa.
Aallokkokin pysyi aivan siedettävänä ja
tuuli oli n. 8,5m/s. Matkalla oli erinomaisia
surffeja ja max nopeus pikku Mysterielläkin
9,5 solmua. Ohjelmassa oli vielä Nyhamn,

mutta tyydyimme vain havainnoimaan sen
harmaata betonia ohittaessamme saaren
pohjoispuolelta. Saavuimme Rödhamniin
alkuiltapäivästä ruuhka-aikaan, mutta paikkoja riitti vielä hyvin kaikille. Satamamaksun
maksamisen yhteydessä suurin osa nautti
myös kahvit ja tuoreet kanelipullat terassilla. Aurinko paistoi, mutta pohjoinen tuuli
tuntui vielä kylmältä. Tarkenimme kuitenkin
viettää eskaaderin päättäjäiset illalla ulkona
grillaten. Useammalle mieleenpainuvinta eskaaderilla oli Bengtskär tai Märket.
Myös useamman majakan kokonaisuus oli
kiinnostava ja tietenkin hyvä seura, sopivat
purjehdushaasteet sekä Hangon regatan
keskelle päätyminen jäivät mieleen.
Seuraavaa eskaaderia odotellessa
s/y Mysterie
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KOKO KESÄ MERELLÄ
- Köydet on irti! huusi försti. Tätä oli odotettu. Kesälomapurjehdus oli juuri alkamassa. Koko pitkä talvi oltiin rapsuteltu pohjaa, kiristelty pressun naruja, pudoteltu lumia peitteen päältä ja odotettu kevättä. Kevään vihdoin koittaessa oltiin
purettu paketti, viimeistelty pohja ja vaihdettu innostuneesti ajatuksia ja unelmia kesästä muiden pursiseuralaisten kanssa. Se kaikki oli tehty tätä hetkeä
varten. Nyt voi vain nauttia.
S/y La Barca oli ollut yhteislaskun jälkeen
telakalla koko toukokuun, sillä siihen oli vaihdettu moottori. Odottaminen oli tuntunut
ikuisuudelta ja viikonloppujen viettäminen
toukokuussa ilman venettä oli tuntunut välillä vaikealta. Se kaikki oli nyt takanapäin ja
edessä oli vain aavaa merta ja seikkailuja.
Oli 7. päivä kesäkuuta kun köydet irtosivat
Turun Pursiseuran rannasta ensimmäisen
kerran. Suunnitelmissa oli noin viikon purjehdus nelihenkisen perheemme kanssa.
Laiva oli lastattu odotuksella ja innostuksella
sekä tietysti mölkyllä, sulkapallomailoilla,
sup-laudalla, lautapeleillä, aurinkorasvalla, grillillä, hyvällä ruualla ja juomalla sekä
monella muulla tärkeällä tavaralla. Koko
perheen huulilla oli hymy, eikä edes suunniteltua myöhäisempi lähtö haitannut ketään.
Leppoisa kesätuuli kuljetti meitä eteenpäin
ja ystävät odottivat jo ensimmäisessä määränpäässä.
Ensimmäinen lomaviikko hujahti vauhdilla.
S/y La Barca miehistöineen sai niin sadetta
kuin aurinkoakin. Tuulet kuljettivat venettämme välillä vauhdilla kohti seuraavaa
saarta, ja välillä tyyni keli koetteli hermojamme. Edellisen kauden lopussa hankkimamme genaakkeri oli unohtunut kaikessa
kiireessä kotiin, eikä se sieltä käsin auttanut
Najadiamme keveissä tuulissa. Onneksi uusi
moottori teki työtä aina käskettyä ja matka
taittui tyynessä sen voimin.
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Ensimmäisen viikon seikkailujen päätteeksi
palasimme takaisin kotisatamaan. Jätimme
lapset kyydistä mummin ja pappan hyvään
hoitoon ja vahvistimme miehistöämme
ystäväpariskunnalla, jonka kanssa teemme
joka kesä perinteisen “risteilyn”. Lähtötunnelmat eivät tällä kertaa olleet kuitenkaan
pelkästään leppoisat, sillä 13 m/s puhaltava
etelätuuli toi lähtöön oman jännityksensä.
Taitava kipparimme antoi uudelle miehistölle kuitenkin lempeän napakoita käskyjä ja
pääsimme vihdoin matkaan. Aikuisten reissua varten reitti oltiin suunniteltu ennalta
tarkkaan, eikä tuulen suunta tai purjehdusmukavuus olleet suunnittelussa ne tärkeimmät kriteerit. Ensimmäinen kohteemme
Nauvo olikin melkoisen vastatuuleen puskemisen päässä, mutta se ei matkalaisia haitannut. Laulu raikui ja matkaeväät lämmittivät vastatuulessa mukavasti. Ensimmäisen
matkapäivän jälkeen koko loppureissu
tarjoilikin “ristelijöille” vaihtelevaa ja eteenpäin vievää tuulta sekä aurinkoa, uimista ja
upean kaunista saaristoa sen parhaimmassa
loistossaan.
Neljän upean päivän jälkeen tuli kuitenkin
aika palauttaa lainamiehistö ja noutaa taas
lapset takaisin kyytiin. Matka jatkui oman
perheen kesken Turun Pursiseuran saaritukikohtaan Svinöseen.
Juhannusviikolla perheemme palasi kotiin
hetkeksi, kun esikoisemme vietti syntymä-

päiviään. Nämä kesäkuiset kolme päivää
olivatkin ainoat päivät, jotka vietimme kesälomasta kotona. Seuraava kotiinpaluupäivä
olisi vasta 8. elokuuta, jolloin perheemme
kummityttö pääsisi ripiltä. Vaikka oli ihana
nähdä sukua ja ystäviä sekä juhlia yhdessä,
poltteli mielessä ajatus jo lähdöstä takaisin
merelle. Juhannusviikon keskiviikkona hikisen kauppareissun jälkeen tuo hetki viimein
koitti! Vielä viimeinen vilkaisu pienen piparkakkutalomme pihaan ja tekstari pappalle:
“Iloa talonmiehelle ruohonleikkuuseen!
Muista kastella kukat. Elokuussa nähdään…”
Juhannuksen viettoon lähdimme tuttuun
tapaan keskiviikkona Pyytinkarin kautta.
Pyytinkarilla iltaa vietimme saunoen ystäviemme s/y Hansvantin sekä s/y El Damiron
miehistön kanssa. Torstaina matka jatkui
Kustavin Parattulaan Peterzensin satamaan,
jossa perheemme on viettänyt juhannuksia jo viimeiset viisi tai kuusi vuotta. Ihana
kepeyden ja vapauden tunne väritti koko
juhannusjuhlaa, sillä tällä kertaa emme
suuntaisikaan juhlista takaisin kotiin, vaan
merelle ja poispäin kotoa. Viimeiset juhan-
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nussaunan löylyt nautimme Marholmsörenillä yhdessä ystävien kanssa. Aurinko
laski päivän päätteeksi oranssinpunaisena
mereen värittäen maiseman kokonaan
saman väriseksi meidän aavistuksen auringonpolttamien kasvojemme kanssa. Yksi
upea juhannus saaristossa oli taas koettu.
Aamulla olisi aika jatkaa matkaa.
Aamun tullen suuntasimme s/y La Barcan
keulan kohti Ahvenanmaata. Olimme sopineet ystävien kanssa yhteiseksi kohteeksi
Lappon. Siirtyminen sinne ei olisi pitkä, mutta tällä kertaa valintakriteerinä toimi Lapposta löytyvä Galeasen-ravintola televisioineen. Käynnissä olevat jalkapallon EM-kisat
ja illan peli Belgia-Portugali houkutteli etenkin kippariamme television ääreen. Lyhyt
matka tarjoili meille kuitenkin elämyksiä,
sillä hankkimamme genaakkeri pääsi ensimmäistä kertaa testiin, kun laskettelimme
sen voimin alas Kihtiä hyvää viiden solmun
vauhtia kevyessä tuulessa. Valinta oli osunut
nappiin, sillä tunnelmallinen ilta maittavan
ruuan, ihanien ystävien ja jännittävän ottelun parissa jäikin varmasti mieleen yhtenä

hauskimmista illoista matkallamme.
Seuraavat kaksi viikkoa seikkailimme
Ahvenanmaan saaristossa yhdessä s/y
Hansvantin kanssa. Samanikäiset lapsemme nauttivat toistensa seurasta ja meistä
kaikista oli mahtavaa saada suunnitella ja
tehdä matkaa porukassa. Purjehdimme
perätysten välillä leikkisästi kisaillen ja välillä
moottorimarssia rintarinnan marssien.
Jokainen päivä oli toinen toistaan aurinkoisempi ja lämpimämpi, ja siksipä parasta
puuhaa satamissa oli ehdottomasti uiminen kirkkaassa ja sinilevättömässä meressä! Uiminen tosin sai melkoisen käänteen
Ahvenanmaan kierroksellamme, sillä
vieraillessamme Pohjois-Ahvenanmaalla
sijaitsevassa Havsviddenin satamassa veden
lämpötila laski yllättäin kuuteen asteeseen.
Siinä olikin uimareilla ihmettelemistä, mitä
oikein tapahtui!
Takaisin saaristomerelle palasimme idyllisen
Österskärin kautta. Saaristomerellä parasta
mielestämme on se, että jokaisessa suunnassa on aina uusi seikkailu ja satama.
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- Sinne mennään minne tuuli kuljettaa,
mutta ensin juodaan kahvit, totesi kippari
aina seuraavina saaristomeren aamuina.
Pian tuli kuitenkin taas aika vaihtaa miehistöä, sillä lapset kaipasit välillä kaupunkiin
ystäviään tapaamaan. Samalla sanoimme
heipat s/y Hansvantin porukalle. Reilut neljä
päivää seilasimme ristiin rastiin Saaristomerta förstin ystävän kanssa. Heinäkuu
alkoi näiden päivien aikana jo muuttua
aavistuksen epävakaammaksi. Toisinaan oli
täysin tyyntä ja painostavan kuumaa ja toisinaan tuuli niin, ettei laiturista meinannut
päästä irti millään! Pirullinen pohjoistuuli pidättelikin meitä viimeisenä yhteisenä iltana
ystävämme kanssa sataman suojassa. Tämä
ei kuitenkaan haitannut meitä lainkaan,
sillä samaiseen satamaan saimme seuraksemme ystävämme s/y Swanitan miehistön.
Tuulinen ilta taipuikin extempore-tyyliin laulu- ja lettukesti-illaksi. Tuulen tyyntyessä aamulla seilasimme taas miehistön vaihtoon
kohti Nauvoa. Siellä vilkutimme hyvästiksi
ystävälle ja halasimme tervetulleiksi taas
omat lapsemme s/y La Barcan seikkailulle,
jotka nyt suuntaisivat kohti Helsinkiä! Tätä
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oltiin odotettu koko kesä! Linnanmäki, täältä
tullaan… Tai niin me luulimme!
Heti Nauvosta lähtemisen jälkeen navakat
pohjoistuulet koettelivat matkantekoamme.
Reitit oli perheen kanssa suunniteltava siten, että turvallisuus sekä satamien suojaisuus oli huomioitava ensisijaisesti. Pidimme
tuulta ensin muutamia päiviä Hiittisten
suunnalla, vasta monta päivää myöhemmin
tuli hyvä “rako” siirtyä eteenpäin Hankoon.
Hangossa tuuli taas navakoitui ja keikuimme satamassa melkoisessa myräkässäkin
välillä. Pitkään haaveiltu uimarantakin oli
pettymys, sillä uimavesi oli jälleen niin kylmää, ettei siihen rohjennut kastautua nilkkoja pitemmälle. Onneksi Hangosta löytyy
paljon muutakin tekemistä ja iloisen Hankovierailun kruunasi vielä Teemu Selänteen
vilkutukset Lucky Eightin kannelta.
Hangon jälkeen jatkoimme matkaa Helsingin suuntaan. Sen verran pohjoistuulet
olivat kuitenkin viivyttäneet meitä matkalla, ettei aivan Linnanmäelle saakka päästy. Kannatti kuitenkin vierailla Helsingin
edustalla, vaikka perille emme ehtineet-

kään. Sääennusteen lupaillessa vuorostaan
kovaa länsituulta tuleville päiville päätimme
kääntyä takaisin, jotta ehtisimme varmasti
ajoissa kummitytöt juhliin! S/y La Barca miehistöineen pääsikin paluumatkalla kunnon
testiin, kun tuuli yltyi Hangon edustalla ja
puhalsi meihin vauhtia 17 m/s voimalla. Onneksi kuitenkin Pekka Poudan lupailema 30
m/s myrsky jäi tältä kesältä kokematta!
Pian tuli elokuu ja kummitytön rippijuhlat.
Oli aika palata kotiin. Merimatkat eivät kuitenkaan onneksi tähän jääneet, vaan jatkuivat pitkälle syksyyn! Loppukesän ja alkusyksyn ehdottomia kohokohtia perheellemme
olivat viikonloppureissut saaritukikohtiimme sekä omalle mökille Korvenmaalle. Ei
sovi unohtaa myöskään mahtavia rapujuhlia
Pyytinkarilla!

Tätä kirjoittaessamme paketoimme taas s/y
La Barcaa talviunille. Parasta syksyn telakoinnissa on se, että saamme jälleen tavata
laiturikaverit ja vaihtaa kuulumiset menneestä kesästä. Syyshuoltovinkit jaetaan ja
laiturit hiljenevät. On aika alkaa haaveilemaan tulevasta kesästä.
Saara Mälkönen
s/y La Barca

”

Tepsin hallitus
palkitsi Mälkösten
perheen tänä vuonna
aktiivisesta purjehdusharrastuksestaan
Filistiinan haarikka
-kiertopalkinnolla .
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S/Y FINX SAILING TEAM MENESTYSTÄ ETSIMÄSSÄ

Teksti : Mikko Rottluff

Eipä tiennyt Timo Kairama
mitä tuli tehtyä Xp38 -tyypin
purjevenettä ostaessaan. Saaristopurjehdusta ja pidempää
lomareissua Itämerellä oli tarkoitus jatkaa perheen kanssa
entiseen tapaan — ehkä jokin
hupimielinen kisakin voitaisiin
kokemuksen vuoksi purjehtia
kotivesillä. Vaan toisin kävi.
Venettä lähdettiin hakemaan Tanskasta vuonna 2017, ja koeajo suoritettiin
X-yacht Gold Cup -purjehduskilpailussa
ennen kotimatkaa. Menestystäkin tuli
heti, sillä yksi vene jäi taakse tuloslistassa.
Pysäyttämättömän luisu kilpapurjehduksen pariin oli alkanut.
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Vielä samana kesänä Finx nähtiin myös
Turun Pursiseuran (TPS) järjestämissä
viikkokilpailuissa. Kanssakilpailijat ihailivat vielä kiiltävän X-veneen keulaa usein
edestäpäin ja Mm naapuriseuran Dat
Wor Et:in voittaminen tasoitetuissa ajoissa tuntui täysin mahdottomalta.
Vaikkei tulosta heti tullut, alkoi vakiomiehistö ja Finx Sailing Team muodostua.
Aina purjehdittiin hyvällä tuulella, ja vaikka virheitä tehtiin, niihin ei takerruttu.
Kipparin kärsivällisyys riitti myös siihen,
että monta asiaa opiskeltiin kantapään
kautta. Kaikilla mukana olijoilla oli alusta
asti halu oppia ja myös menestyä, vaikkei
sitä heti ääneen uskallettu sanoakaan.
Mittavaa kilpapurjehduskokemusta ei
ollut kenelläkään entuudestaan.
Kuluneen sanonnan mukaisesti: nälkä
kasvoi syödessä, ja jo ensimmäisenä syksynä veneeseen ruvettiin rakentamaan
kilpapurjekertaa. Tämän avulla olisi mah-

dollista menestyä muutaman kauden
jälkeen myös vähän kovatasoisemmissa
mittelöissä. Vaikka uusi vene lähtökohtaisesti kisakuntoinen olikin, niin paljon
pientä ja vähän suurempaakin parantelua oli edessä.
2018
Talven teoriaopiskelu, purjepäivitykset ja
kevään vesiharjoitukset tuottivat tulosta
- kilpailukauden avanneista TPS:n viikkokilpailuista tuli kaksi voittoa peräkkäin.
Uskoa omaan tekemiseen alkoi löytyä.
Yksittäisten kilpailujen sijoituksien varmistamisen sijaan aina on pyritty parhaaseen mahdolliseen suoritukseen riskejä
välttämättä ja haastavampien manööverien käyttöä karttamatta.
Veneen hallinta ja venevauhti ovat kaiken purjehduksen perusta. Vasta näiden
hallitsemisen jälkeen päästään hiomaan
kilpapurjehduksen hienouksia. Veneen
hallinta osoittautui Finx Sailing Teamille

luontevaksi, ja motivoitunut vakiomiehistö antoi taktikolle nopeasti muitakin
vaihtoehtoja kääntömerkillä kuin sen
ainoan, jonka osasivat. Venevauhtia jouduttiin etsimään pidempään sen ollessa
monimutkaisempi kokonaisuus ja haastavampi harjoiteltava ja -todennettava.
Tätä päästiin hiomaan erityisesti kovatasoisten kilpakumppanien rinnalla.
2019
Veneen hallinta rupeaa olemaan helppoa, manööverit sujuvat ja venevauhtiinkin vaikuttavat tekijät rupeavat selviämään. Kun kilpailuissa alkaa tulla tulosta,
vene on kisakunnossa ja hauskaakin vielä
on, niin vierailevia purjehtijoita on helppo
houkutella mukaan. Jokainen kokenut
kisaaja tuo mukanaan uutta osaamista ja
lisää työkaluja, joilla vene saadaan liikkumaan entistä paremmin.
Reilun vuoden aktiivisen harjoittelun
jälkeen olikin jo hyvä aika lähteä haasMAININKI SYKSY 2021
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tamaan itseään Ruotsin Öxelösundiin
ORC:n Euroopan mestaruuskilpailuihin.
Kokemusta isoista kilpailuista ei Turun
alueella kerry, ja venevauhdin vertailukohtia on niukasti. Finx Sailing Team
ei täällä päässyt kärkipäätä hätyyttelemään, mutta viikko Öxelösundissa vei
tekemisen tason taas hieman ylemmäs.
Lähtölinjat suomen puolella eivät olleet
enää ahtaan oloisia, ja kääntömerkeillä
alkoi löytyä oma paikka muualtakin kuin
ulkokurvista.

kanssakilpailijat katselivat useimmiten
sen komeaa perää. Viikkokilpailujen
kiertopalkintokin vaihtoi omistajaa ensimmäistä kertaa yhteenmtoista vuoteen. Baltic Offshore Week kilpailtiin
Tallinnassa, mutta kauden pääkilpailu
jäi tuulettomissa olosuhteissa tyngäksi
ja mitalitkin jäivät saamatta.

2020
Ensimmäisenä koronavuonna kaikki kiva
oli kielletty ja muodostui välivuodeksi,
lähtöjä oli vähän ja harjoitteluakin jouduttiin rajoittamaan. Tavoitteet olivat
jo vuoden 2021 Tallinnan ORC:n maailmanmestaruuskilpailuissa. Talven aikana
veneen pohja oli laitettu uusiksi ja purjevalikoimaa oli täydennetty. Menestymisen edellytykset olivat entistä paremmat.
Turun alueen kilpailuissa Finx Sailing
Team oli jo löytänyt oman paikkansa, ja
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2021
MM-kisavuonna korona rajoitti edelleen harjoittelua, ja vesitunteja tuli kilpailujen ulkopuolella
harmillisen vähän. Myös kevään kilpailukalenteri oli tyhjä. Jo tavaksi muodostuneesti Baltic
Offshore Week jäi tyngäksi, ja lähtöjä saatiin
lopulta vain kolme. Pitkän avomeripurjehdusosuuden voitto lämmitti mieltä, vaikkei
kokonaiskilpailun lopputulos vielä tyydyttänyt.
Kaikissa Turun alueen kilpailuissa perusvarma
suorittaminen riitti kuitenkin jo kärkipaikkaan.
ORC MM 2021
Kymmenen päivän arvokisarupeama Tallinnassa alkoi elokuun 6. päivä, mutta valmistautuminen ja varustautumien oli aloitettu jo viikkoja
aiemmin. Pakettiautollinen mukavuusvälineitä
vaihtui vastaavaan määrään kilpapurjeita, ja
veneen pohja pestiin puhtaaksi sukeltamalla.
Itse kilpailupäiviä varten tehtiin huolellinen
vastuujako varusteista, eväistä ja päivittäisistä
huoltotoimista.
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Ennen kilpailua täytyi veneen läpäistä turvallisuuskatsastus, ja jokaisesta purjeesta piti löytyä
kilpailujärjestäjien leimat. Myös miehistön
täytyi rekisteröityä, ja koronatesteissä sai käydä
kilpailun ajan joka toinen päivä. Eli pelkkä lähtölinjalle ehtiminen ei riittänyt osallistumiseen.
Kilpailu koostui rata- ja avomeripurjehduksesta.
Avomeriosuuksia oli kaksi, ja niistä pidemmässä
Suomenlahti ylitettiin kuuteen kertaan. Veneitä
oli 34 kpl samassa lähdössä, joten lähtölinjalla
oman tilan löytäminen oli kotimaan kisoihin
verraten huomattavasti hankalampaa. Lisähaasteena oli olla oman lähtöryhmän hitain vene,
jolloin oman purjehduspaikan löytäminen oli
vaikeampaa kuin ryhmän suuremmille veneille.
Kilpailun avanneeseen pitkään avomeripurjehdukseen lähtiessä odotukset olivat korkealla.
Kilpailu päätyi kuitenkin jo alkuvaiheessa katastrofiin Finx Sailing Teamin tippuessa tuulirintamasta jääden tyyneen kellumaan. Huutoetäisyydellä olleet kilpakumppanit hävisivät nenän

edestä horisonttiin. Alkujärkytyksestä
toipumisen ja tuulen voimistumisen
jälkeen venevauhti ja purjehdusmotivaatio löytyivät taas, mutta välimatka ei ollut
enää kirittävissä.
Ratapurjehdusosuus alkoi heti paremmin, vaikkei alussa lähtölinjalta tilaa meinannutkaan löytyä. Ensimmäisten lähtöjen sijoitukset olivat tavoitteenmukaiset
eli puolenvälin paremmalla puolen. Tätä
tasoa ei kuitenkaan vielä pystytty pitämään loppuun asti, ja lopputuomioksi jäi
sija 21.
Kokonaisuudessaan oli Tallinnan kilpailukokemus hyvä. Kaikki osallistuvat veneet
olivat samassa satamassa vieri vieressä.
Vaikka kisatunnelmaa ja oheisohjelmaa
korona-rajoitukset latistivatkin, oli ilmapiiri kannustava ja iloinen. Myös järjestäjät selvisivät tehtävistään kunnialla,
vaikkei tuulet heidänkään kannaltaan
helppoja olleet.
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2022
Mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Suomen
kärkeä on jo hätyytelty, ja sen tiedetään
olevan hyvänä päivänä voitettavissa. Erot
kärjessä pienenevät, mutta samaan aikaan
seuraavan tason saavuttaminen vaatii aina
enemmän pätien niin miehistöön kuin
varusteisiin. Tulevan kauden päätavoitteena
ORC:n Euroopan mestaruuskilpailut Norjassa ja kilpailu kärkipaikoista Suomen suurimmissa kilpailuissa. Turun alueelle toivotaan
kovasti haastajia ja sparraajia radalle, mutta
kiertopalkinnoista pidetään jatkossakin
kaksin käsin kiinni. Finxin toimintaa pääsee
seuraamaan Instagramissa @finxsailingteam ja Facebookissa tiimi löytyy nimellä
‘’Finx’’.
Vuoden 2021 kisamiehistö:
Timo Kairama
Assi Kairama
Jesse Kairama
Niki Timonen
Mikko Rottluff
Lauri Nieminen
Oskar Salmi
Martin Edelman
Niko Helander
Mika Lankinen
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VIITTAKARI CUP

FR 1
PURJENUMERO
1		11850
2
836
4
7540
5
105
6
11452
7
11955

VENE
Finx		
NavySailing
dat wor et
Vixen
Tempo
Accablant

PÄÄLLIKKÖ
Timo Kairama
Mikko Hongell
Esa Mach
Valtteri Skovbjerg
Eero Heino
Jani Erola

VENETYYPPI
XP 38		
Melges 24
X-332		
X-35		
Arcona 340
First 40.7

SEURA
TPS
TPS
ASS
TPS
TPS
TPS

FR
1,0272
0,9976
0,9655
1,0193
1,0031
1,0483

YHT.
21
16
26
24
29
40

N
7
8
12
16
17
28

PÄÄLLIKKÖ
Teppo Järä
Antti Kokkala
Ville Harkke
Mika Lahti
Seppo Kaskimäki
Juha-Pekka Vuorinen
Jarno Fahlbom
Veijo Pönni
Risto Veivo
Martin Edelman
Henri Lindgren

VENETYYPPI
H-vene
2.4 mR
5.5 Metre
Ridas 31
Hai		
Folkbåt
Elan 333
H-vene
H-vene
J-70		
H-vene

SEURA
TPS
TPS
TPS
NNV
ASS
TPS
TPS
TPS
TPS
TPS
TPS

FR
0,8263
0,6535
0,8944
0,9497
0,8457
0,7387
0,9425
0,8263
0,8263
0,9213
0,8263

YHT.
11
18
34
48
48
57
59
75
78
79
80

N
6
10
17
24
24
33
35
51
54
55
56

FR 2
PURJENUMERO VENE
1		864
Merith
2
190
Raja
3
4
Trial
4
10358
Pimu
5
2004
Milou
6
385
Vickan
7
21636
Alkaid Bleu
8
727
Hoppuli
9
482
La Ina
10 NED			
11
284
Lisa		
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PYYTINKARIN
PURJEHDUS
RADAN PITUUS 76 MPK

19.6.2021

FR 1
SIJA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FIN
11565
50260
78
105
11141
11955
31415
11940
11757

VENE
Kaminami
Xanthippe
Xanóna
Vixen
Favola
Accablant
Skala
Perfect Match
Adele Andersson

PÄÄLLIKKÖ
Antti Niiniranta
Tor Lundström
Janne Lehto
Juho Hellman
Esa Lehto
Jani Erola
Oskari Huiskala
Harri Salo
Seppo Merimaa

VENETYYPPI.
Rogers 10M
Balitc 43
X-35
X-35
Finngulf 41
First 40.7
Finngulf 41
Bavaria 42 Match
X-43

SEURA
TPS
SSP
TPS
TPS
TPS
TPS
TPS
IPS
TPS

FR
1,0687
1,0462
1.0165
1,0193
1,0546
1,0483
1,0565
1,0477
1,0485

MAALI
11:21:39
11:45:33
12:00:34
12:13:37
12:15:40
13:38:07
13:40:10
15:13:09
DNF

P.AIKA.
15:36:39
16:08:33
16:33:34
16:45:37
16:35:40
18:00:07
17:59:10
19:35:09

T.AIKA.
16:27:08
16:43:14
16:46:19
17:00:29
17:16:20
18:36:18
18:41:10
20:10.:54

VENETYYPPI
Arcona 340
Archambault Gr
X-412
Baltic 38 DP KC
Dehler 43 Classic
Omega 36
S&S 44
Swede 55

SEURA
TPS
NPS
TPS
TPS
TPS
TPS
TPS
TPS

FR
1,034
0,9980
1,0107
0,9789
0,9852
0,9819
0,9804
1,0011

MAALI
13:34:52
13:38:11
13:39:14
14:28:29
14:49:39
17:56:36
DNC
DNF

P.AIKA
18:12:52
18:18:11
18:15:14
19:16:29
19:34:39
22:43:36

T.AIKA
18:15:18
18:16:37
18:23:33
18:59:33
19:22:51
22:29:07

FR 2
SIJA
1
2
3
4
5
6
7
8

FIN
11452
11990
179
12029
12088
5991
13001
10481

VENE
Tempo
Bault
Daisy
Ballady
Amphitrite
Lyckan

PÄÄLLIKKÖ
Eero Heino
Ville Kurki
Heikki Lukkarinen
Jouni Salminen
Antti Immonen
Jarkko Kuikka
Prospect of Whitby Hanno Narjus
Alda
J-P Vuorinen

FR 3
SIJA
1
2
3
4
5
6
7
8

FIN
7540
1555
6313
10358
383
847
11731
284

VENE
dat wor et
Maverick
Ilona Tuulikki
Pimu
Marinella
Veegamarine
Madde
Oili

PÄÄLLIKKÖ
Esa Mach
Kalle Dahl
Ville Varjonen
Mika Lahti
Juhani Elonheimo
Ville Vuorio
Mikko Mellanen
Roni Saksi

VENETYYPPI
X-332
J/24
IW 31
Ridas 31
Swan 37
H-vene
Jeanneau Sun Od
Folkeboot

SEURA
ASS
TPS
TPS
NNV
TPS
KJK
TPS
NPS

FR
0,9655
0,8595
0,8516
0,9497
0,9249
0,8263
0,8975
0,7387

MAALI
12:01:21
13:59:28
14:07:09
13:39:06
14:20:06
15:37:29
17:02:53
DNF

SEURA FR
ASS
0,9655
TPS
1,0687
SSP
1,0462
TPS
1.0165
TPS
1,0193
TPS
1,0546
TPS
0,8595
TPS
0,8516
NNV 0,9497
TPS
1,034

MAALI
12:01:21
11:21:39
11:45:33
12:00:34
12:13:37
12:15:40
13:59:28
14:07:09
13:39:06
13:34:52

P.AIKA
16:54:21
19:41:28
19:53:09
18:39:06
19:31:06
21:37:29
22:25:53

T.AIKA
16:26:17
17:33:05
17:36:18
17:57:30
18:27:20
18:52:24
20:56:12

KOKONAISTULOKSET 10 PARASTA
SIJA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FIN
7540
11565
50260
78
105
11141
1555
6313
10358
11452

VENE
dat wor et
Kaminami
Xanthippe
Xanóna
Vixen
Favola
Maverick
Ilona Tuulikki
Pimu
Tempo

PÄÄLLIKKÖ
Esa Mach
Antti Niiniranta
Tor Lundström
Janne Lehto
Juho Hellman
Esa Lehto
Kalle Dahl
Ville Varjonen
Mika Lahti
Eero Heino

VENETYYPPI
X-332
Rogers 10M
Balitc 43
X-35
X-35
Finngulf 41
J/24
IW 31
Ridas 31
Arcona 340

P.AIKA
16:54:21
15:36:39
16:08:33
16:33:34
16:45:37
16:35:40
19:41:28
19:53:09
18:39:06
18:12:52

T.AIKA
16:26:17
16:27:08
16:43:14
16:46:19
17:00:29
17:16:20
17:33:05
17:36:18
17:57:30
18:15:18
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URSUIT CUP
Optimisti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Eero Oliva
Alda Murto
Olli Pirilä
Kalle Pirilä
Marcus Lindfors
Olivia Lindström
Anja Kaira
Hugo Carlstedt
Stella Sandqvist
Karl Meyer
Max Westerlund
Ted Holmström

FIN 729
FIN 1144
FIN 878
FIN 1163
FIN 495
FIN 707
FIN 704
FIN 9985
FIN 695
FIN 703
FIN 493
FIN 494

104
119
260
278
302
323
353
358
380
395
399
405

FIN 552
FIN 634

22
41

FIN 837
FIN 878
FIN 2
FIN 81
FIN 450
FIN 10
FIN 3504
FIN 811

122
135
143
186
211
239
267
342

FIN 190
FIN 166
FIN 116
FIN 173
FIN 57
FIN 169

47
82
84
91
93
98

Zoom8
1
2

Anni Helenius
Olivia Lindström

Europe
1
2
3
4
5
6
7
8

Niklas Pettersson
Santeri Holmberg
Jesse Fahlbom
Karolina Pettersson
Lydia Brenner
Artturi Joutsamo
Lauri Murto
Kaarlo Soini

2.4 mR
1
2
3
4
5
6

Antti Kokkala
Pauli Immonen
Arttu Korpela
Niko Salomaa
Jussi Lindström
Peter Lumme

Laser Radial
1
2
3

Casimir Granvik
FIN 173033
Alex Smidslund Walton FIN 188382
Veijo Pönni
FIN 185340

37
76
95

KIERTOPALKINNOT 2021
Risto Järvisen keskiviikkomalja
E-jollat Ursuit Cupin luokkavoittaja
Niklas Pettersson
Turun Kristallin keskiviikkomalja II
Optimistijollat, Ursuit Cupin luokkavoittaja
Eero Oliva
Zoom-malja, keskiviikkokilpailujen paras
Anni Helenius
Junioripurjehtija Taistelijanmalja
Alda Murto
Piriste 13 - lautanen
Lydia Brenner
Kari Lahtisen Optimistihaarikka
Kalle Pirilä
Otsiria-pokaali
Niklas Pettersson
Tulevaisuuden Toivon Tuoppi
Anja Kaira
Vuoden Optipoika
Eero Oliva
Minna Aallon pokaali parhaiten
menestyneelle tytölle
Alda Murto

Vuoden kilpailujärjestäjä
Erik Nordenswan GK
Vuoden tuomari
Juha Leha Lehtinen LPS
Pyytinkarin pokaali
dat wor et / Esa Mach ASS
Asuntomestarit Oy:n pokaali
Tempo / Eero Heino TPS
Alfadatan pokaali
Kaminami / Antti Niiniranta TPS
Niinirannan malja
dat wor et / Esa Mach ASS
Lundenin lenkki
Kaminami / Antti Niiniranta TPS
Kokkiparan kattila
Lyckan / Jarkko Kuikka TPS
TOP-Enava vinssit
FR 1
Kaminami / Antti Niiniranta TPS
FR 2
Tempo / Eero Heino TPS
FR 3
dat wor et / Esa Mach ASS
Auran Kultaseppä Oy:n kunniapalkinto
dat wor et / Esa Mach ASS

Vuoden Zoom-purjehtija
Anni Helenius

Viittakari Cup
FR 1
Finx / Timo Kairama TPS
FR 2
Merith / Teppo Järä TPS

Lentävä Pursiseuralainen
E-jollatiimi

Turun alueen rankingin voittaja
dat wor et / Esa Mach ASS

Vuoden juniorisuoritus
Anni Helenius

Paras FR2 vene (mittaluku alle 0,9400)
Ilona Tuulikki / Ville Varjonen TPS

Vuoden valmentaja
Luna Hoviniemi

Avomeripurjehtijoiden lyhty
dat wor et / Esa Mach ASS
Hallituksen tunnustuspalkinto
Merith / Teppo Järä TPS

LEEVENE VENEKORJAAMO
Leevene Oy on luotettava veneiden korjaamiseen ja huoltoon erikoistunut osaaja,
jolla on yli 30 vuoden kokemus veneisiin liittyvistä korjaus- ja huoltotöistä.

Tervetuloa tutustumaan palveluihimme!

Palveluihimme kuuluvat myös
venevahinkojen tarkastukset ja
korjausarviot. Korjaamomme toiminta on ISO 9001 laatusertifioitu
ja meillä on käytössä ympäristöjärjestelmä.

Leevene TURKU

TOIMIPISTEEMME:
Leevene TURKU (Satava)
Leevene HELSINKI (Lauttasaari)
Leeveneen
ammattitaitoiset
yhteistyökumppanit
kuljettavat suuretkin
veneet korjattavaksi
eri puolilta Suomea.

Venekorjaamomme
Turussa on erikoistunut
lujitemuoviveneiden
ympärivuotiseen korjaamiseen.
Sijaitsemme Satavan Venepalvelun satamassa

Venekorjaamossamme
voidaan tehdä niin suuria
runko- ja kölikorjauksia
kuin pienempiä korjauksia
lasikuituveneisiin
ja niiden osiin.

Viimeisimmän hinnaston löydät nettisivuiltamme:

www.leevene.fi

Teemme vahinkokorjauksia
kaikille veneitä vakuuttaville
kotimaisille ja useille ulkomaisille
vakuutusyhtiöille.

LEEVENE TURKU | Samppaantie 385, 20960 Turku | Puh: 010 239 2307 (korjaamo, asiakaspalvelu)
LEEVENE HELSINKI | Veneentekijäntie 11, 00210 Helsinki | Puh: 010 239 2300 vaihde | 010 239 2303 töiden vastaanotto

PÄIVYSTÄMME KIIREELLISISSÄ VENEVAHINKOASIOISSA: 010 239 2302

Ursuit ® kuivapuvut
purjehdukseen

URSUIT.COM
C a t c h a n d s h a re
the action on
social media!

#ursuit

