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SISÄLTÖ

Purjehduksella menee lujaa

mutta tiedottaminen tökkii edelleen-
kin. Pienet paikallislehdet ja Husis 
kirjoittavat jonkin verran purjehduk-
sesta, mutta valtakunnallinen pääleh-
temme Helsingin Sanomat boikotoi 
edelleenkin lajiamme. Olympialuo-
kat kelpaavat juuri ja juuri Tuloksia-

osastoon, mutta artikkeleita ei ole lainkaan, valokuvista puhumatta-
kaan. Purjehduksesta löytyy on maailmanmestareita ja menestystä 
vaikka muille lajeille jakaa, vaan ei tällä tiedottamisella enää pitkään. 
Nuoret alkavat pelata jääkiekkoa tai pesäpalloa, heittävät keihästä tai 
ajavat rallia, sillä eiväthän he edes tiedä sellaisen lajin kuin purjeduk-
sen olemassaolosta. Paras tapa käyttää Purjehtijaliiton rahoja olisi 
maksaa muutamalle osaavalle toimittajalle siitä, että he huolehtisivat 
tärkeimpien purjehdustapahtumien uutisoinnista. Viidelläkymmenellä 
tuhannella markalla vuodessa tekisi ihmeitä - näitä markkoja ei voisi 
paremmin sijoittaa lajimme tulevaisuutta silmällä pitäen.

Tuntuuko tutulta? Sama kirjoitus löytyy WB-Newsistä 1/93 – valitet-
tavasti sen jälkeen juuri mikään ei ole muuttunut. Maailmanmestareita 
löytyy, mutta jälkikasvu näyttää kovin laihalta. Tarttis’ tehdä jotain, jos 
haluamme mestareita jatkossakin.
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naten kohti Kap Verden saaria ja 
Pasaatituulia. Reiskan sijoitus on 
fleetin häntäpäässä, mutta eteläinen 
reitinvalinta satsaakin Pasaatituuliin, 
jotka vauhdittavat menoa vasta rei-
lusti puolivälin jälkeen. Johtoon on 
siirtynyt pohjoisen reitin valinnut 
Englannin Mark Turner, jolla on 
myös WB purjeita. 

Ensimmäisen yön myrskyt ovat 
laantuneet ja nyt veneet kärsivät 
tuulen puutteesta. 40 tunnin aikana 
ne ovat edenneet vain 140 mpk kohti 
Martiniquea- reilun 3 solmun keski-
nopeudella. Tällä vauhdilla ylitys 
kestäisi 32 vrk... Seitsemän venettä 
on nyt keskeyttänyt lopullisesti. 
Italialainen Andrea Scarpa joutui 
tyynessä Kanarian saarille liikennöi-
vän lautan yli ajamaksi: Scarpa ei 
päässyt alta pois, vaikka näki lautan 
hyvissä ajoin, eikä lautta tehnyt elet-
täkään väistääkseen.

”44 tuntia, purjehdittu 220 mpk, 
koetan tehdä päätöstä reitin valin-
asta, kevyttä, en ole saanut yhteyttä 
keneenkään sitten ensi yön. Peräsin-
helat korjattu eilen. Voiko joku ker-
toa minne pitäisi mennä?”.

Pe 24-10-97  Kilpailussa jäl-
jellä olevien 45 Mini-Transiitin jouk-
ko on jakautunut laajalle: Covillen 
Zürich purjehtii äärimmäistä poh-
joista reittiä, kun Tremco taas on jou-
kon eteläisin yli 150 mpk lähempänä 
päiväntasaajaa. Viime vuorokauden 
aikana pohjoinen on vetänyt, ja 
tämä trendi tulee säätiedon mukaan 
jatkumaan vielä sunnuntaihin. Sun-
nuntain ja maanantain välisenä yönä 
on odotettavissa reippaita 20-25 kn 
tuulia, mutta vain 24. leveydellä ja 
sen eteläpuolla. Ainoa vene, joka 
tällä hetkellä on ylittänyt 24. eteläis-
tä, on Tremco - viikonlopun aikana 
voi tapahtua suuria muutoksia.

”Uskon että korkeapaine (1015 
mb) on siirtynyt itään päin ja olen 
jäämässä sen pohjoispuolelle, pian 
nähdään”.

Su 26-10-97  Reiman uhka-
rohkea taktiikka alkaa purra! Sunnun-
tain aikana Tremco suoritti huiman 
nousun kohti kärkeä, kuromalla 130 
mpk:n eron kärjessä purjehtivaan 
Turneriin 55 mpk:aan. Ja säätiedotus 
lupaa edelleen hyvää: maanantaina 
pasaatituulen odotetaan edelleen voi-

mistuvan, varsinkin 22. leveysasteen 
eteläpuolella - juuri siellä missä 
Reima purjehtii. Näissä tuulissa 
Tremcon pitäisi pystyä 10 solmun 
keskinopeuksiin, mikä tietäisi yli 
200 mpk vuorokausimatkaa. 

Pohjoisemman reitin valinneis-
ta vain 5 venettä on päässyt kiinni 
alkavaan uuteen tuuleen. Pääjoukko 
on edelleen Azorien korkeasta levin-
neen selänteen sisällä vailla tuulta, 
edeten alle 3 solmun nopeudella. 

”Leuto ilta, enimmäkseen nuk-
kumista, pilotti päällä, hyvin menee 
mutta menköön. Yritän nukkua 6 
tuntia yössä, se tekee hyvää!”.

Ma 27-10-97  Tremcon 
taktiikka onnistui. Reiska nousi 
lauantaista maanantaihin 39:stä 
viidenneksi ja oli maanantaina enää 
58 mpk ensimmäisestä jäljessä. 
Johtovene on vaihtunut: ensim-
mäisen etapin voittaja, Sebastien 
Magnen Karen-Liquid veneellään 
on jiipannut ja purjehtinut Tremcon 
nenän edestä sen eteläpuolelle. Poh-
joisessa purjehtivan Mark Turnerin 
ennuste on huono - tuuli on sieltä 
loppumassa, ja Tremco saavuttaa 
Turnerinkin lähipäivinä, jos kaikki 
menee suunnitelmien mukaan. 

Tuuliraja siirtyy loppuviikosta 
yhä etelämmäksi, aina 18 leveys-
asteelle. Toivottavasti Reiska älyää 

Ma 20-10-97  Mini-Transa-
tin toinen etappi lähti liikkeelle 
maanantai aamuna, päivän alku-
peräisestä aikataulusta myöhässä. 
Eräs ranskalaisveneistä, joka oli 
menettänyt mastonsa ensimmäisel-
lä etapilla, ei olisi saanut venettään 
ajoissa kuntoon. Kilpailijat päättivät 
yhdessä siirtää lähtöä vuorokaudella. 
Solidaarista porukkaa. 

Veneet pääsivät hyvin liikkeelle 
10-12 m/s lounaistuulessa, yksi reivi 
isopurjeessa ja kryssifokka päällä, 
mutta jo iltapäivällä purjehti kaksi 
ensimmäistä ”uhria” takaisin Santa 
Cruzin satamaan. Francois Pellet 
(kärkivene 1. etapilla) oli repinyt 
isopurjeensa, ja Loick Quélolta oli 
tullut masto alas. Pellet sai purjeensa 
nopeasti korjatuksi ja lähti uudelleen 
liikkeelle illan suussa. Quélo uskoo 
voivansa korjata maston yön aika-
na ja ilmoitti starttaavansa tiistai 
aamuna. 

Veneitä odotellaan maaliin Marti-
niquelle marraskuun ensimmäisellä 
viikolla, laskennallinen aika on 
3.10. Säätiedotus lupaa varsin 
heikkoja tuulia ainakin alkuun, 
joten luultavasti ennuste on vähän 
optimistinen.

”Lähtö Santa Cruzista, etelä-
myrsky. Kölilaatikon kangas repeää, 
pelastan osan ruuasta ja kaikki 
kirjat. Toinen peräsinhela on irti 
- uskomatonta, kaiken huoltamisen 
jälkeen”.

Ti 21-10-97  Ensimmäinen 
yö oli Mini-Transiiteille rankka. 
Lounaistuuli nousi puuskissa 17 

m/s:iin ja aallokko oli erittäin jyrk-
kää ja hakkaavaa, raportoi fleetin 
seuraajaveneenä toimiva Isabelle 
Autissierin PRB (60-jalkainen 
Globe Challenge vene). Seuraukset 
olivat sen mukaiset: eräästä italialais-
veneestä repeytyi keula irti ja se 
täyttyi vedellä. Kaksi muuta venet-
tä menettivät mastonsa, ja italian 
Moresino purjehti takaisin rantaan 
ilmoittaen keskeyttävänsä ”henkilö-
kohtaisista syistä”. Kaikkiaan neljä 
venettä on jo jättänyt leikin kesken 
ja kolme on rannassa korjaamassa, 
aikomuksenaan jatkaa heti kun vene 
on kunnossa. 

Reiska valitsi neljän muun kil-
pailijan kanssa extreemin taktiikan 
purjehtien enemmän etelään ja 
enemmän pois suoralta reitiltä kuin 
pääjoukko. Johtava vene (Thomas 
Coville, jos nyt johtavasta veneestä 
voi vielä tässä vaiheessa puhua) oli 
tiistai aamuna n. 60 mpk Tremcosta 
luoteeseen. Muu joukko oli levinnyt 
näiden ääri veneiden väliin, Tremcon 
ollessa koko joukon eteläisin vene.

Ke 22-10-97  Arpa on hei-
tetty (ja WB-purjeet ovat kärjessä)! 
Tremco ja neljä muuta venettä ovat 
valinneet selvästi eteläisemmän 
reitin kuin muut kilpailijat suun-

K ooste Atlantin ylityksestä 
Mini-Transat -veneellä WB:

n Internetsivulta. Kursivoitu teksti 
on lainattu suoraan Reima Alan-
derin kilpailun aikana pitämästä 
lokikirjasta.
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kommentaattorimme keskiviikkoisen 
postinsa. Sunnuntain ja maanantain 
välisenä yönä yksinpurjehtijoita 
riepotteli jopa 25 m/s puuskissa 
puhaltanut myrskytuuli. Vailla kuu-
tamoa yö oli sysimusta ja monet 
katsoivat parhaaksi laskea purjeet 
kokonaan ja odotella sään parane-
mista. Reima klaarasi puuskat hyvin, 
koska saavutti kärkiveneitä n. 30 
mpk vuorokauden aikana. 

”Ukkosmyrsky, taivas pelkkää 
salamaa - tää on mun purjehdus-
urani v-maisin päivä!!!”

Yön puhureiden jälkeen tuuli lop-
pui kokonaan lukuunottamatta neljää 
kärkivenettä, jotka kasvattivat kau-
laansa ajaen spinaakkerilla kevyessä 
pohjoistuulessa 6 solmun vauhdilla 
kohti Martiniquea. Johdossa olevalla 
Thomas Covillella oli tiistai aamuna 
jäljellä 950 mpk, Reiskan kaverin 
Mark Turnerin purjehtiessa aivan 
imussa kakkosena. Tremcolla oli 
jäljellä 1200 mpk, ja se purjehti jou-
kon kuudentena. Neljä ensimmäistä 
ovat menneet menojaan, mutta vii-
des on vain joitakin maileja edellä. 
Tsemppiä Reiska! 

Purjehtijat saavat joka aamu tie-
tää radioitse (jos ovat kuuluvuusetäi-
syydellä) kolmelta seurantaveneeltä 
päivän sääennusteen, sekä oman ja 
kilpailijoittensa sijainnin. Tuskallista 
ensin taistella päivä ja yö olematto-
missa tuulissa, heittäen 100 vendaa 

Mini-Transatin ahtaat mutta askeet-
tiset sisätilat. Etualalla kääntökölin 
säätötaljat. Kölilaatikon suojakan-
gas repesi juuri ennen lähtöä.

ja 50 jiippiä, kuullakseen aamulla 
radiossa kärkiveneiden vetäneen 
taas 50-60 mpk eroa.

”Ei tuulta - ukkosta - ei tuulta - 
kohta hirtän itseni saalinkiin!”.

To 6-11-97 Hyvä loppuviikko 
Tremcolle. Pasaatit näyttävät vihdoin 
viimein käynnistyvän, mutta poh-
joisessa olevat kärkiveneet purjeh-
tivat vielä Atlantilla olevan matalan 
rippeissä (keskus 22N, 50W), kryssi-
en aluksi lounaistuulessa, kun Trem-
co ajaa suoraan kohteeseen hyvässä 
etelätuulessa. Ero kärkeen pieneni 
50 mpk vuorokaudessa, mutta neljää 
ensimmäistä on lähes mahdoton enää 
tavoittaa. Reima on viidentenä, 937 
mpk maaliin jäljellä. 

Pasaatit käynnistyvät idästä, 
voimistuen ja leviten kohti länttä, 
mikä merkitsee, että ”haitari” painuu 
kasaan ja häntäpää saa kärkeä kiinni. 
Ensimmäisiä odotetaan maaliin maa-
nantaina - viimeistään silloin selviää 
kumpi reuna, pohjoinen vai eteläi-
nen, on vetänyt pisimmän korren. 

”Ukkosta taas joka puolella. 
Reivi isossa”

Dramatiikka ja jänni-
tystä

Su 9-11-97  Martelat: joukon 
keskivaiheilla purjehtineesta, rans-
kalaisesta ”Tournesol”-veneestä 
putosi köli lauantaina aamuyöstä. 

Eric Logeais oli sisällä veneessä 
lepäämässä, kun vene alkoi yhtäk-
kiä kallistua. Ranskalainen ehti ulos 
ja pääsi kiipeämään veneen pohjalle 
ennen kuin se pyörähti kokonaan 
ympäri, masto alaspäin. Köli oli 
revennyt tyvestään pohjasta irti. 
Tuulta onnettomuushetkellä oli 10-
12 m/s, ja Tournesol purjehti auto-
pilotilla yksi reivi isossa ja fokka 
keulassa. 

Eric laukaisi satelliitti hälyttimen 
ja kiipesi pelastuslauttaan. Turvalli-
suuden tunne oli kuitenkin lyhytai-
kainen, pelastuslautta repesi ja Eric, 
joka oli pukeutunut pelastautumispu-
kuun, kiipesi takaisin veneen pohjan 
päälle. 8 tunnin odottelun jälkeen 
Karibialla purjehtiva risteilylaiva 
”Sun Dream” paikansi hylyn, ja 
pelasti köysitikkailla yksinpurjeh-
tijan veneen pohjan päältä. Vene 
murskautui operaatiossa palasiksi 

heikommat tuulet. 
Lähdöstä on kulunut 8 vrk, mutta 

veneet ovat purjehtineet vasta reilun 
kolmanneksen koko matkasta - sijoi-
tukset ehtivät vielä moneen kertaan 
muuttua. Sääennuste viittaa kui-
tenkin siihen, että kärkiveneet voivat 
päästä nykäisemään ratkaisevan eron 
muuhun joukkoon.

”Pure sailing! ensimmäinen kon-
takti PRB:n kanssa, joka on ihan 
lähellä, ja minulla menee kuulemma 
hyvin! 7 venettä keskeyttänyt”.

To 30-10-97 Toiveet pasaatituulista 
olivat ennenaikaisia. Eteläisemmille 
leveysasteille ennustetut pasaatit 
eivät toteutuneet, vaan pohjoisem-
pana purjehtineet Mark Turner ja 
Thomas Coville ovat parantaneet 
asemiaan. Tremco ja muut eteläisem-
mät veneet ovat kärsineet vastaisista 
ja kevyistä tuulista edeten vähän 
hitaammin. Kärjessä purjehtiva 
Karen Liquid on lähtenyt (joutunut?) 
nostamaan ylös kohti Turneria. 

Tuuliennuste on kevyttä ja vaih-
televaa sunnuntai-iltaan saakka, 
mikä koettelee yksinpurjehtijoiden 
hermoja. Jo nyt näyttää varmalta, 
että Atlantin ylitys tulee kestämään 
reilusti yli 20 vrk - vaikka yksin-
purjehtijoilla riittääkin juomavettä, 
ruokavarat voivat käydä vähiin.

”Päivän aikan ajettu varsinainen 

banaani: aamulla suunta 200°, illal-
la 250°. Toista legiä purjehdittu nyt 
1300 mpk, jäljellä 1500 mpk. Täytyy 
panna töpinäksi, että ruoka riittäisi 
edes jotenkin. Ollaan yhä ulko-
puolella kaiken radiotoiminnan”.

Su 2-11-97  Viikonlopun 
aikana pohjoisessa purjehtivat 
kolme kärkivenettä ovat kasvatta-
neet roimasti etumatkaansa eteläm-
pänä purjehtivaan Tremcoon. Reima 
pitää sinnikkäästi kiinni eteläisen 
reitin taktiikastaan, kun taas Turner 
ja Karen-Liquid ovat purjehtineet 
suoraan kohti maalia. Tuulet ja sää 
ovat olleet tässä Mini-Transatissa 
varsin epätavalliset ja hankalat. 
Tiistain jälkeen tuulten ennustetaan 
loppuvan pohjoisesta alkaen. 

Kilpailun ainoa naispuolinen 
purjehtija (ja joukon nuorin) Ellen 
MacArthur on viime päivinä liuku-
nut syvälle etelään ja voi vielä tehdä 
spektakulaarisen nousun loppuviikos-
ta , kun pasaatituulet käynnistyvät.

”Vihdoinkin alkoi tuulla! Ehkä 
se on synttärilahjani, vaikkei mitään 
kakkujuhlaa olekaan tiedossa”.

Tuulemisen sietämätön         
keveys 

Ti 4-11-97 ”Tuulien sietämä-
tön keveys” otsikoi ranskankielinen 

Autopilotti on yksinpurjehtijan 
kaikki kaikessa. Tremcon pinna-
pilotti toimi koko makan moitteetta 
Huomaa aurinkopanelit peräpeilin 
molemmin puolin.

j i i p a t a 
Karen-Liquidin perään 

- helppo sanoa näin tietokoneen 
monitorin takaa - eihän Reiska tiedä, 
missä Karen purjehtii, eikä hänellä 
ole yhtä hyviä säätietojakaan käytettä-
vissään kuin meillä Internetissä.

”Päivä vain meni, yksi niistä 
päivistä”. 

Ti 28-10-97 Reima raportoi radiossa 
seurantaveneenä toimivalle Isabelle 
Autissierin PRB:lle: ”Olen enemmän 
kuin tyytyväinen reitinvalintaani. 
Kaikki on hyvin ja etenen täyttä 
vauhtia kohti Fort-de-Francea ja 
Martiniquea”. 

Pasaati puhaltaa edelleen ete-
lässä voimakkaammin, ja Tremco 
on ohittanut odotusten mukaisesti 
pohjoista reittiä purjehtivan Mark 
Turnerin ja Thomas Covillen, nous-
ten kolmanneksi. Kaksi ensimmäistä 
venettä purjehtivat nyt lähes samaa 
linjaa kuin Reiska. Kärkiveneiden 
odotetaan lähipäivinä kasvattavan 
rakoaan perässä tuleviin, joilla on 

Reiskan   
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Transatin voittaja Thierry Dubois, 
joka purjehti Tremcon satamaan 
Reiman kanssa. Thierry oli kuulem-
ma juhlistanut yksinpurjehtijoiden 
maaliin tuloa kuohuviinillä jo sen 
verran, että oli pudonnut yli laidan 
ja loppujen lopuksi työntänyt uimalla 
Tremcon laituriin tyvenessä satamas-
sa! Reiskan puhelinhaastattelu heti 
maaliin tulon jälkeen:

”Minulla ei ollut juuri mitään 
kontaktia ulkomaailmaan tai mui-
hin veneisiin koko reissun aikana. 
Yhden kerran olin radioyhteydessä 
Isabelle Autissierin kanssa suun-

nilleen viikon jälkeen. Autissier ei 
saanut kertoa sijoitustani, mutta kun 
hän sanoi, että purjehdin Covillen ja 
Magnenin välissä, tiesin että minulla 
menee hyvin. Tämän jälkeen puhuin 
kerran VHF:llä hyvin rätisevän 
puhelun erään ranskalaisveneen 
kanssa. Mökkihöperyys oli lähellä 
maaliin tultaessa.” 

”Kuulin englanninkielisen sää-
tiedotuksen (SSB-vastaanottimen 
kautta) vain yhden kerran koko mat-
kan aikana. Purjehdin niin etelässä, 
että olin kantaman ulkopuolella. 
Météo-Francen tiedotus tuli maail-
man radiosta joka päivä ranskaksi, 
mutta en ymmärtänyt siitä juuri 
mitään.” 

”Pahinta olivat ukkosmyrskyt, 
jollaisia en olisi uskonut voivan olla 
olemassakaan. Salamoita oli joka 
puolella koko horisontti täynnä, 
tuuli puhalsi ympyrää pyörteissä ja 
vene kieppui sen mukana. Joka hetki 
odotin salaman iskevän mastoon, 
jonka olisin kaatanut alas kannelle 
jos olisin vain voinut. Yhtenä yönä 
ukkosmyrsky oli niin hurja , että olin 
varma ettei kukaan meistä selviäisi 
täältä Atlantilta hengissä. Otin vain 
purjeet alas ja menin sisään odotta-
maan vetäen luukun perässäni kiinni 
- salamat ja jyrinä häikäisivät koko 
taivaan”. 

”Puoli tuntia ennen lähtöä Kana-
rialta, kun ajoin autopilotilla kohti 
lähtölinjaa, ”killeri” vyöryi perästä 

sisään peittäen koko veneen alleen. 
Seisoin oviluukussa, kun aalto pais-
kasi minut sisään ja 200-300 litraa 
vettä mukana. Kaikki tuoremuona 
kellui ympäriinsä veneessä, leivät, 
keksit jne., oli pilalla. Loistava alku 
Atlantin ylitykselle! Mikä pahinta, 
kölilaatikon suojakangas repeytyi 
irti, ja vesi vuoti veneen sisään, 
kun purjehdin styyrpuurin halssilla. 
Tyhjensin veneen ämpärillä, mutta 
myöhästyin tietysti startista ja jou-
duin purjehtimaan väärällä halssilla, 
kun korjasin kölilaatikon vuotoa. 
Tämän jälkeen olin vihoviimeisenä 
ja kaukana jäljessä muista.” 

”Saatuani veneen kuntoon pur-
jehdin ensimmäisen yön 15 m/s 
tuulessa kaksi reiviä isossa ja yksi 
fokassa hurjaa vauhtia koko fleetin 
läpi. Menin ainakin 1/2 tai 3/4 sol-
mua kovempaa kuin muut veneet. 
Aamulla, kun tuuli rauhoittui, saa-
toin todeta että olin aivan kärjen 
tuntumassa. Hyvä fiilis!” 

”Olin päättänyt etukäteen lähteä 
etelään, mutta se tuntui myös sopi-
valta valinnalta toisena päivänä. 
Muut ajoivat tiukkaa kryssiä, kun 
minä löysäsin vähän skuutteja ja 
laskin vauhdilla etelään. Sen jälkeen 
purjehdin koko matkan ”minne tuuli 
vei”. Lopussa vähän mokasin, kun 
menin liikaa etelään ja tuuli kääntyi 
mukana idästä kaakkoon. Sain ajaa 
suoraa myötäistä, kun pohjoisem-
pana olevat veneet leikkasivat 

Pe 24.10. ”Kun aurinko nou-
see, tuuli vähän voimistuu. Vesi on 
tyyntä, täydellinen hiljaisuus, aivan 
kuin purjehtisin kuussa”. 

Reiskan kaveri ja kilpailija, Eng-
lannin Mark Turner, jolla myös oli 
WB-purjeita.

taas kaakkoispasaati suosii pohjoi-
sempana purjehtivia: he pääsevät 
jiippaamaan paremmalla kulmalla 
kohti Martiniquea. Oman jännityk-
sensä loppumetreille tuo vielä se, 
että Fort de Francessa sijaitseva 
maali on saaren länsirannalla - väsy-
neet yksinpurjehtijat joutuvat vielä 
kiertämään saaren ympäri oikuk-
kaissa rantatuulissa. 

”Taas melkein täyspläkä. Ruoka 
on käytännössä loppu. Tosi kuuma: 
vesi 30°, ilma 35°, paarilla ajaminen 
lähes mahdotonta. Kuulin heikosti 
radiokeskustelun, kai PRB ja Ellen, 
tosi heikko yhteys.”

Ke 12-11-97 Thomas Coville 
maalissa. 26-vuotias ranskalainen 
tuli ensimmäisenä Martiniquelle klo 
9 aamulla paikallista aikaa. 22 vrk 20 
tunnin purjehduksen jälkeen. Tämä 
on kaikkien aikojen hitain Mini-
Transat v. -77 lähtien, kun kilpailua 
alettiin käydä. Keskinopeudeksi tuli 
4,2 kn - vuonna -93 Thierry Dubois 
purjehti saman matkan 8,2 solmun 
keskinopeudella. Tuulet ovat olleet 
todella heikot, kun otetaan huomioon 

miten veneet ovat kehittyneet vuo-
desta -77. 

Covillen ”Zürich” ei kuitenkaan 
voita kokonaiskilpailua, sillä yhteis-
ajassa Sebastian Magnenin Karen 
Liquid löi Zürichin 2 1/2 tunnin 
erolla (!). Covillen edellinen purjeh-
dus ennen Mini-Transatia oli Olivier 
de Kersausonin miehistössä, kun de 
Kersauson rikkoi trimaraanillaan 
maailman ympäripurjehduksen abso-
luuttisen ennätyksen, 71 vrk, joten 
aivan turhassa seurassa ei Suomen 
oma poika Alander kilpaile. 

Tremcolla oli keskiviikko aamu-
na jäljellä tasan 100 mpk, ja se 
purjehti 8:na vain 5 mpk italialaisen 
Massimo Giacomozzin takana.

Perillä !

To 13-11-97 Tremco Martini-
quelle 7:tenä. Reima Alander tuli 
maaliin torstaina aamuyöstä paikal-
lista aikaa, lähes 24 vrk:n purjeh-
duksen jälkeen, 7:tenä matkaan läh-
teneestä 52 veneestä. Alanderia oli 
vastassa kilpailun johtaja, ranskalai-
nen yksinpurjehtija legenda ja Mini-

laivan kylkeä vas-
ten. 

Jännitystä kilpailun loppupäiviksi 
tarjoaa R. Alander, joka nousee vauh-
dilla kohti kärkeä. Tuulet suosivat 
takaa tulevia ja etelässä purjehtivia: 
Tremco on ohittanut Karen Liquidin 
ja oli sunnuntai aamuna enää 16 mpk 
Mark Turnerista jäljessä neljäntenä. 
Kilpailua johtava Thomas Coville 
on 60 mpk Reiskan edellä, mutta 
kaukana pohjoisessa ja suotuisien 
pasaatituulien ulkopuolella. 

Ensimmäisiä veneitä odotetaan 
maaliin varhain keskiviikkona. Rat-
kaisevaksi saattaa muodostua, mistä 
suunnasta tuuli tiistaina puhaltaa. 
Koillispasaati antaisi edun Trem-
colle, jolla olisi silloin hyvät mah-
dollisuudet jopa kakkostilaan, kun 

Reiskan   
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Viime kesänä kirjoittajan naa-
puriksi kiinnittyi Riigassa  Guy 22, 
joka tuli suoraan Saarenmaalta ja 
oli cruisailemassa pitkin Latvian 
rannikkoa palatakseen sitten 
Öölannin kautta takaisin, kaikki 
normaalin loman puitteissa. 

Itämeren alueella purjehdittaes-
sa veneen koko onkin vain muka-
vuustekijä, sillä ei ole juuri mitään 
tekemistä turvallisuuden kanssa. 
Ison veneen massa ja syväys voivat 
olla suorastaan riskitekijä perhe-
miehityksellä. Tärkeää onkin, että 
olemassa oleva varustus on toimiva 
ja kunnossa. Etukäteisvalmisteluun 
kuuluu seisovan ja juoksevan rikin 
tarkastaminen, kansihelojen ja 
vinssien huolto, moottorin ja sähkö-
laitteiden tarkastaminen, purjeitten 
huoltaminen... eli kaikki se, minkä 
huolellinen veneilijä muutenkin 

HIGHTECH
    CRUISAILUA
HIGHTECH
    CRUISAILUA

M  onet meistä ovat kierrelleet 
kyllästymiseen asti hienoa 

saaristoamme. Suomenlahden 
etelärannatkin rupeavat olemaan  
tuttuja. Mieli tekisi pitemmälle, 
mutta uskallus puuttuu. Kuitenkin 
nykyisillä perheveneillä ja hyvällä 
varustelulla lomareviiriä on koko 
Itämeren alue ja laajemmaltikin.

syksyllä tai keväisin  tekee. Tärkeää 
on, että useammat perheenjäse-
net osaavat ja voivat osallistua 
itse purjehdukseen, mikä lyhyillä 
saaristotaipaleilla usein jää vain 
yhden harteille. Ohjaamista ja esim. 
reivaamista kannattaakin kaikkien 
harjoitella. Eikä pisimpienkään 
yhtenäisten taipaleitten tarvitse olla 
paljon yli vuorokauden mittaisia, 
jotta matka taittuisi.

 Lomapurjehtija pärjää ihan 
hyvin jo olemassa olevalla hyvä-
kuntoisella purjegarderobilla, 
mutta ruokahalun kasvaessa kan-
nattaa satsata ensin kunnolliseen 
Rolleriin, jolloin keulassa on 
keskimäärin aina mahdollisimman 
oikean kokoinen purje, eikä 
ylimääräisiä, usein märkiä säkke-
jä enää tarvitse kuljettaa mukana 
viemässä tilaa. Verrattoman lisän 
matkanteon helppouteen tuo myös 
asymmetrinen spinaakkeri, tie-
tysti spinnusukalla varustettuna. 
Sen käyttöönottokynnys on varsin 
matala, vain kolme kulmaa kiinni 
ja ylös. Purjehdukseen tulee uusia 
ulottuvuuksia, ja ennen kaikkea 
päivämatka pitenee merkittävästi. 
Vanhan hyväkuntoisen spinnun 
voi usein muuttaa pienellä kus-
tannuksella varsin kohtuulliseksi 
asymmetriseksi. Elämää helpotta-
maan kannattaa hankkia myös ns.  
Autopak, kiinteä puomipeite, johon 
isopurje laskostuu lähes itsekseen. 
Hankinta kannattaa ajoittaa vaihee-

sivulle 14

paremmalla kulmalla 
kohti maalia. Menetin pari kolme 
sijaa - harmitti, kun kuulin rannassa, 
että muut olivat saaneet hyvät vinkit 
säätiedotuksista.” 

”Lähdön onnettomuuden jälkeen 
ruokavarani olivat todella vähissä. 
Minulla oli 20 pussia pakastekuivat-
tua kuivamuonaa, joita söin yhden 
päivässä. Kolme päivää ennen maalia 
kuivamuona loppui, ja söin survival 
kitistä kaksi keksiä per päivä. Onnek-
si olin ottanut mukaan palasokeria, 
jota pureksimalla sain lisäenergiaa. 
Ei ruoka ollut todellinen ongelma, 
vaikka en olekaan käynyt vaa’alla, 
joten en tiedä paljonko paino on 
pudonnut.” 

”Vesi riitti paremmin, vaikka 
kevensinkin viikon purjehduksen 
jälkeen venettä kaatamalla 20 l juo-
mavettä yli laidan. Lopun tyvenissä 
kyllä kadutti, kun aurinko paahtoi 
suoraan taivaalta eikä vettä riittänyt 

Uudet  haasteet
Mini-Transat kilpailua on perinteisesti käytetty ponnahduslautana suu-
rempiin haasteisiin. Reiskalla kangastelee jo mielissä GLOBE 2000, 
non-stop yksinpurjehdus maailman ympäri 60-jalan Open-veneillä. 
Sponsoria kaivataan (ja etsitään).

kunnolla juotavaksi.” 
”Vene kesti loistavasti. Ainoa 

paikka, joka meni rikki oli kartta-
valo veneen sisällä ja tietysti kaikki 
taskulamput. Kiipesin mastoon, 
ruuvasin mastonhuippuvalon polt-
timon irti ja juotin sen kiinni suoraan 
sähköjohdon päihin, jotta pystyin 
lukemaan karttaa pimeässä yöllä. 
Oli hämmästyttävää kuulla maalis-

Louhi eli klassista tenhoa, kuten 
yksi purjehduskirjallisuuden helmis-
tä ”Purjehduksen Suuria Hetkiä” 
otsikoi joskus kuusikymmenluvulla. 
Muita kirjan lukuja: Finn-jolla eli 
yhden   miehen ihmeellinen orkes-
teri,      505 eli taktiikan voitto, Star 
eli puoli vuosisataa venelaborato-
riona,  Flying Dutchman ennätyksiä 
tavoittelemassa.

Etualalla Hans Lindemanin Lizette, 
taustalla Antti Parkkisen Fiasco. 
Kuva Kari Wilén.

sa, miten kanssakilpailijani olivat 
repineet purjeita ja rikkoneet heloja 
ja elektroniikkaa. Veneeni taisi olla 
yksi parhaiten valmistelluista, vaikka 
en ehtinytkään harjoitella lainkaan 
ennen lähtöä.” $



1312

2

3

4

5

6

... JA SITTEN LASKU

Vedä sukka alkuun spinaakkerin päälle - tämä voi vaatia vähän voimaa - 
käytä elopainoasi hyväksesi. Hyvänlaatuinen, riittävän paksu alasvetonaru 
auttaa asiaa (vasemmalla). 

Loppu tuleekin kevyesti.

Laukaise halssinaru (tai jalus), 
ja sukka tulee kevyemmin alas. 
Ruorimies voi vähän laskea kurssia, 
jolloin spinaakkeri jää isopurjeen 
katveeseen.

Spinnu sujahtaa sukkineen päivi-
neen luukussa odottavaan pussiin. 
Kaveri voi tulla avuksi laskemaan 
nostimesta.

1
Valmistelut:  Leo purjehtii paljon joko kaksin vaimonsa Marjukan kanssa tai 
yksin. Lampisten Finnsailerissa spinnupussi istuu sopivasti keulaluukkuun 
vanteensa varaan roikkumaan. Jalus, nostin ja halssinaru (tackline) kiinni ja 
purje on valmis nostettavaksi (vasemmalla).

Asymmetrinen yhdistettynä 
spinaakkerisukkaan on retki-
purjehtijan unelma. Asymmetrinen 
spinaakkeri on kehittynyt niin, että 
se vetää sivumyötäiseen siinä kuin 
tavallinenkin - ilman spinnupuomin 
ja gaijojen mukanaan tuomia han-
kaluuksia. Täysmyötäisellä asym-
metristä voi ajaa myös virsikirjalla.

Sukka vedetään koko komeudes-
saan ylös ja nostin varmistetaan. 
Matkaveneessä spinaakkerin nostin 
lukitaan kätevinten mastolle, jolloin 
sama henkilö voi hoitaa valmistelut 
ja sukan nostamisen keulakannelta 
käsin (oikealla).

Ylös-alasvetonarun ploki kiinni 
pikahaalla kanteen tai kaide-
vaijeriin, ja sukan ylös ... 

1

2

3

4

5

SPINAAKKERISUKKA: ENSIN NOSTO...

... vetäminen voi alkaa. Auta sukka 
alkuun vetämällä käsin purjeen 
kulmat ”suppilosta” esiin, ja vedä 
sitten reippaasti ylösvetonarusta 
(yllä).

Alku vaatii vähän voimaa, mutta 
loppu liukuu kuin itsestään, kun 
asymmetrinen haukkaa tuulta 
(yllä).
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Tehoretkeilyn  asiantuntijamme 
Leo Lampinen on mies, joka on jo 
kauan purjehtinut omia reittejään 
vaimonsa Marjukan kanssa. Suo-
men saaristo on maailman hienoin, 
mutta jo liian tuttu ja täynnä suo-
malaisia. Keski-Eurooppa on vain 
viiden vuorokauden purjehduksen 
päässä, joten kuukauden kesäloma 
riittää hyvin pitempäänkin reissai-
luun.

Perheen vene on Nauticat S300 
(Finnsailer 30), Hasse Groopin 
suunnittelema tukeva matkapursi, 
joka on varusteltu siten, että se on 
kaikissa tilanteissa yhdellä vahdil-
la hallittavissa periatteella ”käsi 
veneelle-käsi itselle”, mutta pys-
tyy toki tarvittaessa majoittamaan 
isommankin porukan. Ainoa raken-
teellinen muutos perusveneeseen on 
peräsin, jota on jatkettu Lindgrenin 
telakalla 40 cm, lähinnä jotta auto-
pilotti selviäisi vähemmällä työllä 
myös kovissa avotuulissa. Kaikki 
vinssit on luonnollisesti vaihdettu 
ST-vinsseiksi ja asennettu siten, 

että niitä käytetään ruorin takaa. 
Muukin kansivarustelu on tarpeen 
mukaan vaihdettu, ja vain paras 
on kelvannut. Syksyisin ostettuina 
kuulemma varsin edullisia...

Purjeistakin Leolle kelpaa vain 
paras, WB:n HighTech Cruising. 
Isopurje on läpilatoitettu, mutta 
Lazy Jackseja ei veneessä enää ole, 
pienellä porukalla purjehdittaessa 
on turhan hankalaa pitää venettä 
tuulessa purjetta nostettaessa ja 
Marleonin parikymmentäneliöisen 
kankaan hallitsee kyllä ilmankin. 
Tuulen yltyessä Leo ottaa kryssil-
lä hanakasti sisään kakkosreivin, 
jolloin molemmat barduunat voi 
pitää koko ajan kiinni ilman mitään 
riskiä. Keulassa on täysimittainen 
Rolleri sekä itsejalustava kutteri-
fokka, molemmat Harkenin rullalla 
varustettuina, jolloin purjepinta 
on aina helposti sovitettavissa 
olosuhteisiin. Suurena apuna on 
myös hydraulinen hekkari, jolloin 
etuliikki saadaan aina mahdolli-
simman suoraksi luovilla. Kovalla 
sivutuulella ja myötäisellä ison voi 
ottaa kokonaan alas, raskasuppou-
maisella veneellä kun vauhti ei 
kasva vaikka kangasta levittäisi 
miten paljon. Marleon on kulkenut 
pelkällä kuomulla kuutta solmua, 
mikä riittää hyvin ohjailunopeu-
deksi. 

Parhaana purjeenaan Leo kui-
tenkin pitää asymmetristä spinnua 
sukalla varustettuna. Herrasmieshän 
ei turhaan lomalla luovi, ja sen 
avulla pitkätkin siirtymät taittuvat 
nopeasti. Kotimatka Bornholmil-
ta sujui reilussa kahdessa vuoro-
kaudessa, jolloin matka taittui ulos 
spiiratulla rollerilla ja asymmetri-
sella pitkiä matkoja nopeudella, 
johon raskaan 30-jalkaisen ei luulisi 
yltävän kuin hetkittäin. Leo on 
todennut  kyseisen yhdistelmän  
helpoksi ja turvalliseksi päiväkäy-

tössä.
Pitkillä etapeilla matkapurjeh-

tijan tärkein apuväline on luotettava 
autopilotti, joka vapauttaa purjeh-
tijan muihin toimiin. Marleonin 
hydraulitoiminen autopilotti sopisi 
huomattavasti suurempaankin 
veneeseen, ja koko sähköjär-
jestelmä sopisi vaikka ruotsin-
laivaan. Kaiken keskus on GPS, 
johon syöttää tietoja loki, kaiku,  
sähkökompassi ja tuulimittaristo, 
ja koko komeus on yhdistetty auto-
pilottiin. Järjestelmän täydentää 
luonnollisesti tutka sekä kaiken 
kruununa sääfaxi. Erittäin tärkeä on 
myös avotilan kovaäänisellä varus-
tettu VHF, jonka kannella oleva 
vahti kuulee. $

Täysimittainen Rolleri ja itsejalus-
tava kutterifokka, molemmat  Hark-
enin rullalla varustettuina.

Reilunkokoiseen jääkaapin lisäksi 
pakastin tekee elämän helpom-
maksi. Pitkällä purjehduksella 
pakastimesta on helppo poimia val-
miita aterioita, ettei tarvitse ruveta 
merellä kokkaamaan.

seen, jolloin puomipeite on muu-
tenkin vaihtokunnossa.
Navigointi
Navigointivarusteista tärkeimmät 
ovat edelleen kompassi ja loki, 
joiden kummankin kohtuullisen 
tarkka näyttämä kannattaa tarkistaa. 
GPS- tai vanhempi Decca-navi-
gaattori ovat nykyään edullisia 
ja erinomaisia apulaitteita, mutta 
eivät suinkaan vapauta ketään 
merikortin käytöstä. Suotavaa on 
esimerksi tunnin välein merkitä 
sijainti karttaan, jolloin matkan 
edistymistä voi koko ajan seurata. 
Ja sähköjen kadotessa on viimeinen 
sijainti kohtuullisen hyvin tiedossa. 
Huomioitavaa on, että molempien 
järjestelmien tarkkuus riittää hyvin 
esim. Gotlannin löytämiseen, mutta 
molemmat ovat ehdottomasti liian 

epätarkkoja saaristonavigointiin. 
Kaikuluotain on hyvä laite vieraita 
satamia lähestyttäessä, mutta saat-
taa avomerellä aiheuttaa ylimääräi-
siä sydänlyöntejä väittämällä vettä 
olevan vain pari metriä. Autopilotti 
on ehdoton apuväline pitemmillä 
siirtymätaipaleilla ja varsinkin kun 
purjehditaan pienellä (perhe-) mie-
histöllä. Turvallisuuden kannalta 
on ehdottoman tärkeää, että venettä 
pystyy hallitsemaan useampi kuin 
yksi henkilö eikä pelastusliivien ja 
turvavaljaitten käyttöä voi koskaan 
liikaa korostaa. Teknisistä apulait-
teista tärkein on VHF. Kännykkä on 

hyvä yhteydenottoväline satamista, 
mutta tosipaikan tullen sen käyttö-
arvo on vähäinen. 

Laivaliikenne
Itämeren laivaliikenne kulkee ns. 
reitinjakojärjestelmän mukaisesti 
ja poikittaisliikenne kohtisuoraan 
poikittain, joten laivojen liikkeet 
ovat helposti ennakoitavissa eikä 

Tutka ulkonäytöllä ei kuulu aivan 
joka pojan varustukseen.

Autopilotin säätimet ovat heti ruo-
rin edessä käden ulottuvilla.

törmäysvaaraa ole. Yöpurjehdusta 
silmällä pitäen keulan kulku-
valot kannattaa korvata maston-
huipputrikolorilla, korkealta ne 
näkyvät paremmin ja omien valojen 
jatkuva tuijottaminen on sangen 
rasittavaa. 

Purjehtijan ruokahuolto on san-
gen tärkeää, kuumaa juotavaa ja 
pientä syötävää pitää olla aina tar-
jolla, mutta kunnon avomeritaivalta 
varten kannattaa valmistaa etukä-
teen valmis ateria, joka voidaan 
helposti lämmittää. Elintarvikkeita 
ei kuitenkaan kannata hamstrata 
liikaa Lippulaivan K-kaupasta, sillä 
matkan varrella niitä saa edullisesti 
lähes mistä tahansa. Kelvollisen 
juomaveden saaminen voi olla 
vaikeampaa, joten kannattaa tur-
vautua pullotettuihin juomiin, mikä 
varmaan sopii useimmille.

Satamakäyttäytyminen poikkeaa 
muualla suuresti suomalaisesta. 
Veneitä on huomattavan paljon ja 
omaa poijua ei usein saa. Monissa 
paikoissa on tapana kiinnittyä kylki 
laituriin useampi vene rinnakkain, 
ja jos naapurista kuuluu liikaa 
meteliä, kannattaa mennä mukaan. 
Maassa maan tavalla. Rohkeasti 
matkaan tavoitteena Stokis, Köbis 
tai vaikka Kiel!
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R
adiaali/vaakaleikattu D

acron isopurje  
läpilatoilla. M

ini-Transat sääntö kieltää polyesteriä eksoot-
tisem

m
at m

ateriaalit kustannussyistä. Pienissä purjeissa 
K

evlarista tai D
yneem

asta saatava etu onkin hyvin pieni.

G
leistein D

yneem
abarduunat

Suuren ahvenselän vuoksi Trem
cossa ei 

ole kiinteää  peräharusta. M
asto on tuettu 

etu-takasuunnassa peräti kolm
illa barduu-

noilla, jotka ovat painon säästäm
iseksi 6 

m
m

 D
yneem

aa.

Kolm
e reiviä

joista kolm
as on varsin korkealla ovat 

tarpeeseen: 45 m
2:n luovipinta-aloineen 

alle 1000 kg painava M
ini 6,50 on reilusti 

ylirikattu. 

Sparcraftin alum
iini m

asto
Y

li 11 m
 alum

iinim
asto on kevyt - vain  2 kg/ m

. 
Se on tuettu sivusuunnassa kolm

illa saalingeilla. 
Päärustit ovat veneen reunoissa, m

utta alavantit 
ovat sisem

pänä, m
ahdollistaen genuan skuuttaa-

m
isen pää- ja alavantin välistä.

Asym
m

etrinen
M

aston huippuun  ulottuva asym
-

m
etrinen spinaakkeri on pinta-
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2 - m

onet käyttivät 
vieläkin suurem
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Solarex aurinkopaneelit
tuottavat välttäm

ättöm
än energian autopilottia 

varten. K
ulutus on 20-30 am

peria per päivä, sähkö 
varautuu kahteen 100A

 H
oppecke tehoakkuun.

Yhteistyökum
ppanit

tekivät koko projektin m
ahdolliseksi. 

Ilm
aiseksi tuki ei tule: PR

-tehtävien hoitam
i-

nen käy täyspäiväisestä työstä. 

Radiaali-vaakaleikkaus
on hyvä kom

prom
issi kustannusten ja kestävyy-

den välillä.

Pistoköli
M

aston etupuolelta ylös nouseva pistoköli 
lisää lateraalipintaa luovilla, kun kääntököli 
on poikkeutettu sivulle.

Bulbi
350 kg painava lyijybulbi 2 m

 syvän evän 
päässä pitää veneen pystyssä. K

un vene 
on luovilla kallistuneena ja köli kokonaan 
sivulla, bulbi viistää lähes vedenpintaa.

H
iilikuituinen bogspröötti

A
sym

m
etrinen 

spinaakkeri 
kiinnittyy 1,50 m

 pitkän hiilikui-
tuisen puom

in nokkaan. Puom
i 

on irrotettava ja sitä voidaan 
käyttää 

m
astolta 

tavallisena 
spinnupuom

ina täysm
yötäisellä.

Varauloskäynti
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Saksan läpi Ranskan puolelle, kun 
pysähtyessämme tankkaamaan 
kuljettaja hämmästyksekseen kuuli 
takapenkiltä sujuvalla Ranskan 
kielellä ”Le plein, si’l vous-plait”. 
Harvasanainen Petri oli juniorina 
vieläkin harvasanaisempi, ja niin 
pienikokoinen, ettei kuljettaja ollut 
huomannut koko kaverin mukana 
oloa alkumatkasta. Tätä ensim-
mäistä Hyéresin viikkoa seurasi 
toistakymmentä Pre-Olympic regat-
taa 80- ja 90-luvuilla. 

”Petterin kasvettua liian isoksi 
470:een jatkoin kolme vuotta 
Nepalla Antti Keurulaisen kans-
sa”. Jere toimi myöhemmin 
menestyksellisesti Hjalliksen navi-
gaattorina Belmont Finlandissa 
Whitbreadissä.     ”V. -87 aloin 
purjehtia Mika Aarnikan kanssa, ja 
pikku hiljaa alkoi tulla tuloksiakin. 
Pyörimme kyllä pitkään sijaluvuilla 

40-50 kansainvälisissä regatoissa. 
Koko kahdeksankymmentä luvun 
Koskullit olivat edellämme - vaikka 
joskus tuntui siltä, että Thelenit 
olisivatkin lyötävissä, Koskullit 
pyörittävät meitä kuin pikkupoikia 
(joita olimmekin). Ei ollut muuta 
mahdollisuutta kuin odottaa, että 
Koskullit lopettavat...”.

Missä vaiheessa päätit tulla maail-
manmestariksi?
” Muistan että joskus Flipperi-
aikoina ajattelin, että haluan päästä 
Olympialaisiin. En varmaan silloin 
uskonut, että se kestäisi Barcelo-
naan -92 saakka. Ei minulla sen 
kummempia tavoitteita ollut, mutta 
halusin Olympialaisiin.”

Paljonko viime vuonna tuli purjeh-
duspäiviä?
”Ainoastaan 67. Aloitimme Krisun 
kanssa vasta toukokuussa ja 

Purjehtijaliiton päävalmentaja 
Märt Loog on pitkälti syypää suo-
malaisten purjehtijoiden viime 
vuosien menestykseen. Märt, jonka 
palkka muuten tulee kokonaan 
Olympiakomitean rahoista (se ei 
siis ole ”pois retkipurjehtijoilta”), 
on nykyisin täysin ylityöllistetty: 
purjehdus kaipaa kipeästi toista 
olympiavalmentajan postia.

purjehdimme aika säästeliäästi. 
Aikaisempina vuosina purjehdus-
päiviä on tullut n. 110 /vuosi, eli 
käytännössä joka kolmas päivä 
vesillä talvet mukaan lukien.”

Miten jatkossa?
”Katsotaan nyt Sydney’iin asti näis-
sä jollissa, Olympiamitali kun on 
ollut jo pari kertaa harmittavan pie-
nestä kiinni. Sydney’in jälkeen on 
kyllä harkittava kunnon ammatin 
hankkimista, tai sitten on ruvettava 
purjehdusammattilaiseksi. Koskas 
se seuraava Whitbread taas lähtee-
kään - 2001, sehän sopii aikatau-
luun ...”. $

Toimittajalla oli tilaisuus verestää 
470-muistojaan maailmanmestarin 
kyydissä, 21 vuoden tauon jälkeen 
(viimeksi Brummer purjehti Nepaa 
Montrealissa vuonna 1976). Miltä 
tuntui? ”Köliveneet on p-seestä”. 

”Montako venettä? 470 L-58, L-68, 
L-72, L-73, L-84, L-92, L-106, FIN 
112, FIN 123, FIN 125. Siinä oli 
kai kymmenen, voi olla että joku 
unohtui”.

Mika Aarnikka saa varmaan silloin 
tällöin lainata Leskisen mitalia - 
sen verran pitkän rupeaman Mika 
ehti vuosien mittaan tehdä Petrin 
apurina, ennen ”eläkkeelle” siirty-
mistään.

P  aljonko on tehtävä työtä ennen 
kuin tulee maailman par-

haaksi? Jos olit ajatellut ryhtyä 
maailmanmestariksi, tässä vähän 
tilastoa taustaksi: 
16 vuotta, 1600 purjehduspäivää, 
10 venettä, 30 isopurjetta, 50 fok-
kaa, 25 spinaakkeria, 7 MM-kisat, 
9 EM-kisat, 12 Hyéresin Pré-Olym-
pic viikkoa, yhtä monta Spring 
Cupia, kahdet Olympiakisat. Ja 
sittenkin maailmanmestaruuteen 
yltävät vain harvat ja valitut.

Petri Leskinen  31v, 62 kg (otte-

lupaino - ”kai se olisi siinä 69 kg, 
jos en tekisi mitään”). 

Kristian Heinilä  21v, 70 kg.

Miten aloitit purjehduksen?
Petri: ” Äitini luki lehdestä 
ilmoituksen Merenkävijöiden 
purjehdusleiristä joskus 70-luvun 
puolivälissä, muistaakseni olin 7-
vuotias. Isän kanssa nikkaroimme 
Mannerin rakennussarjasta opta-
rin, jolla purjehdin kolme vuotta 
Merenkävijöiden leirillä ja kotona 
Sipoossa”.

Krisu: ”Purjehdin optaria aika pit-
kään, kuusi- seitsemänvuotiaasta 
viisitoistavuotiaaksi”.

Kristian aloitti siis varsinaisen 
kilpailu uransa nuorempana. Mitä 
optarin jälkeen?

Krisu: ”Optarista jatkoin 470:een 
Ulla Postin gastiksi. Sitten ajoin 
pari vuotta itse Iiro Jaakonsaaren 
kanssa, mutta siirryin taas trapet-
sille Olli Postin veneeseen. Kun 
Mika Aarnikka lopetti kilpaile-
misen Savannah’in jälkeen, ja 
Markus Hongisto meni kimppaan 
Ollin kanssa, minulle aukeni paik-
ka Lefkon gastina. Ensimmäinen 
Hyéres-regattani oli v. -93”.

Petri: ” 79-80 purjehdin pari vuotta 
Flipperiä Petteri Backmanin kanssa 
Merenkävijöissä purjenumerolla 
L-414. V. -81 siirryimme 470:ään - 
olin silloin 14-vuotias ja Petteri 12, 
ja aloitimme heti rohkeasti keväällä 
Hyéresistä”.

Neljätoistavuotiaana 12-vuotiaan 
gastin kanssa Hyéresin Pre-olym-
pic regattaan? Jokainen, joka on 
purjehtinut Hyéresissä tietää, ettei 
kunnon Mistral tai kaakkoismyrs-
ky kahden metrin maininkeineen 
ole lastenleikkiä. Vastustajat ovat 
maittensa parhaita ja ovat pääs-
seet mukaan tiukan seulonnan 
ja karsinnan kautta.  Nuoren 
Leskisen päätä ei Paleltanut: 
Reissuun liittyy pieni anekdootti 
joka on jäänyt mieleen: kirjoit-
taja oli värvätty valmentajaksi/
autokuskiksi Thelenien vaniin 
(Suomen ensimmäisiä tila-autoja). 
Olimme ehtineet ajaa Ruotsin ja 

MAAILMANMESTARIEN 
HAASTATTELU
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ten harpilla tai tarkoitusta varten 
tehdyllä työkalulla kölin sivuun 
painettuun lautaan tai levyyn. Pahvi-
pintainen kapa-levy, jota saa somis-
tamoista, sopii hyvin tarkoitukseen, 
koska sitä voi leikata tavallisella 
mattopuukolla. Piirtäminen on hel-
pompaa ja sapluuna pysyy parem-
min paikallaan, kun sen loveaa ensin 
silmämääräisesti kölin muotoon. 
Operaatio toistetaan muutamalta eri 
korkeudelta, ja molemmin puolin 
köliä.

Professional keel job

Muotokaarien mittaaminen kölis-
tä kannattaa, vaikkei aikomuksena 

olisikaan tehdä varsinaista profiilin 
parannusleikkausta. Sapluunan avul-
la tarkistetaan, että kölistä tulee sym-
metrinen. Symmetrisyys on suurin 
piirtein yhtä tärkeää kuin profiilin 
sileys. Epäsymmetrinen köli aiheut-
taa sen, että vene kulkee eri tavalla 
eri halsseilla: styyrpuurilla peräsin 
voi olla tunnoton ja paapuurilla 
vene taas luovikärkäs. Tavallinen 
syy tällaiseen käyttäytymiseen on 
juuri kölin epäsymmetrisyys, vaikka 
syytä yleensä etsitäänkin maston 
vinoudesta ja vanttien kireydestä 
(jotka on tietysti myös  syytä tar-
kistaa). Partisen ”Entertainerin” 
tapauksessa mentiin pidemmälle 
kuin vain symmetrisyyden varmis-

tamiseen. Köli oli silminnähden epä-
symmetrinen varsinkin yläosastaan: 
sapluunat osoittivat toisen puolen 
olevan n. 10 mm kaarevampi kuin 
toinen. Sapluunan muoto mitattiin 
ja syötettiin hydrodynaamiseen 
”profiilinkäsittelyohjelmaan”. 
Tietokoneessa virheet tasoitettiin ja 
kölistä leikattiin uudet, paremmat 
sapluunat purjeompelimon laserilla.

 Kun laseroituja sapluunoja 
sovitettiin kölin päälle, koko urakan 
suuruus paljastui. Finnexpressin köli 
on rautaa, eikä materiaalia voi jyrsiä 
liian paksuista kohdista pois kuten 
lyijykölistä. Muoto on korjattava 
kasvattamalla profiilin paksuutta. 
Koko takareunan alue oli niin paljon 

Yksinkertainen itse tehty työkalu 
kölin muodon piirtämiseksi: puu-
riman toisessa päässä on ”senso-
rina” rautanaula. Toiseen päähän 
on porattu sopiva reikä, johon on 
kiristetty ruuvilla ohut huopakynä. 
Saman asian ajaa myös tavallinen 
harppi. Kaarta piirrettäessä työka-
lu on pidettävä koko ajan samassa 
kulmassa (kohtisuorassa veneen 
keskilinjaan),  jotta kapa-levyyn 
piirtyvästä viivasta tulee todella 
kölin muotoinen.

Kölin muotoilemista varten leikattiin 
uudet, paremmat sapluunat purje-
ompelimon laserilla. Sovittamalla 
sapluunat kölin päälle Jukka Part-
inen näkee mihin epoksikittiä on 
lisättävä ja kuinka paljon. FE 83:n 
köli on rautaa, eikä sitä voi höylätä 
ohuemmaksi, kuten lyijykölille on 
tapana tehdä. Tämän vuoksi koko 
profiilin korjaaminen on tehtävä 
ainetta lisäämällä. Styyrpuurin taka-
puolisko on 5 mm lommollaan.

Köli on tärkeä tekijä veneen 
kokonaissuorituskyvyssä. Tyypillisen 
racer-cruiserin kulkuvastuksesta reilu 
neljännes johtuu yksinomaan kölistä 
- köli ja peräsin yhdessä vaikuttavat 
yhtä paljon kuin koko veneen pohja. 
Pohjan kuntoon laittaminen on hel-
pompi urakka kuin kölin: pohjan 
osalta riittää sileys, rungon muotoon 
kun ei tavallinen pulliainen voi 
puuttua. Kölin tasoittamiseen liit-
tyy olennaisesti myös köliprofiilin 
muoto. Useimmat kölit ovat epäsym-
metrisiä, toinen puoli on pulleampi 
ja toinen litteämpi. Etureunan muo-
dossa on usein toivomisen varaa, 
ja takareunakin saattaa olla toista 
senttimetriä paksu ja kulmat pyö-
reät. Pakkelilla ja hiomapaperilla 
kölistä rakennetaan symmetrinen ja 
profiili muotoillaan suunnittelijan 
alkuperäistä näkemystä vastaavaksi. 
Odotettavissa on selvästi parantuneet 
purjehdusominaisuudet, mutta työtä 
ja hikeä hupenee ennen kuin urakka 
on ohi.

KÖLI HOMMA
 

M  iten parantaa veneesi vauh-
tia ilman että mittaluku 

kasvaa? Helpoin vaihtoehto on 
raottaa vähän lompakkoa ja hank-
kia uudet purjeet. Toinen tapa 
on laittaa vedenalainen runko 
uuteen uskoon. Jos työn tekee itse, 
lompakko kevenee huomattavasti 
vähemmän, mutta jos haluat saada  
kunnon tuloksia, varaudu siihen 
että aikaa kuluu paljon enemmän 
kuin osaat arvatakaan. 
Uusittuaan jo purjekerran, Jukka 

Partinen päätti laittaa Finnexpres-
sinsä vedenalaisen osan kuntoon. 
Pohjan hiominen sileäksi on 
melko suoraviivainen (joskin työ-
läs) urakka, mutta kölin paranta-
minen tuntui vähän vaativammal-
ta. Niinpä ”köli homma” päätettiin 
tehdä ammattilaistasolla, kun 
siihen kerran ryhdytään...

Ensin sapluunat

Helpoin vaihtoehto on tehdä kölille 
samoin kuin pohjalle: kuopat ja kolot 
kitataan,  kohoumat hiotaan pois ja 
lopuksi sliipataan vesihiomapaperilla 
niin sileäksi, ettei käteen tunnu epä-
tasaisuuksia. Tämä on kuitenkin 
vasta puoli totuutta: sileäkin pinta 
voi olla väärän muotoinen, ja mikä 
pahinta, kölin puoliskot keskenään 
erilaiset (kölin poikkileikkaus eli 
profiili epäsymmetrinen). Tämän 
vuoksi ammattimainen köli homma 
alkaa olemassa olevan muodon mit-
taamisella. Profiili piirretään parhai-

Kölin ja peräsimen osuus veneen kulkuvastuksesta on lähes yhtä suuri kuin 
koko muun vedenalaisen rungon kitkavastus. Kitkavastus (viscous drag) 
riippuu pohjan sileydestä. Rungon aallonmuodostusvastukseen (wave drag) 
emme pysty vaikuttamaan, joten on tärkeää, että pohja, köli ja peräsin ovat 
kunnossa.
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puolella, vaikka FE:n kölin kovin  
viisto etureuna tekeekin arviosta 
himpun verran epävarman. Lisäksi 
arvioitiin pienempi parannus pohjan 
kitkavastuskertoimeen.

VPP:n antama tulos on ehkä 
yllättävänkin positiivinen:

IMS GPH*) ennen 737 s/mpk
IMS GPH*) jälkeen 725 s/mpk

eli parannusta peräti 12 sekuntia 
per maili - ei sittenkään aivan turha 
operaatio. Hyöty on suurin kevyellä 
avotuulella.  Nopeudeksi muunnet-
tuna tämä merkitsee lähes 0,1 sol-
mun parannusta kaikissa tuulissa 
- vaikutus on tietysti suhteellisesti 
suurempi heikossa tuulessa, kun 
venenopeus on pieni.  Keskituulessa 
rungon kitkavastus pienenee n. 900 
grammaa (koko kitkavastus on 20 
kg) ja kölin vastus 500 grammaa 
(koko vastus 11 kg), helposti ymmär-
rettäviä yksikköjä käyttääksemme. 
Todettakoon, että Entertainerin köli 
oli alunperin varsin kohtuullinen, 
useimpien veneiden kölit ovat huo-
nompia. $  

Interfill 830 Epoksikittiä (Maritimista) kului kaikkiaan kolme 3,5 litran purnukkaa, kustannus: 1800 mk. 
Ententainerin köli irrotettiin karilleajon vuoksi tehtävien korjaustöiden takia. Leeveneen sisätiloissa irrallaan olevaa 
köliä oli paljon mukavampi työstää kuin ulkona veneen alla kyykkien.

*) WB-Sailsin VPP:llä laskettu ”GPH”. 
IMS-klubimittakirjan GP-luku              
Entertainerille on 745 s/mpk.

Profiilinkäsittelyohjelmalla kölin 
voi ”paklata” sileäksi tietokonees-
sa hiirtä käyttäen. Korjatut koor-
dinaatit siirretään CAD-ohjelmaan 
ja laserilla  leikataan uudet sap-
luunat.

Profiilin vastukseen vaikuttaa se, 
miten paljon laminaarista virtausta 
sen pinnalla voi esiintyä. Hyvin 
muotoillussa profiilissa paine-
puolella (leen puoli) laminaarista 
virtausta voi olla yli 70% kölin 
leveydestä (kohtaan LS saakka). 
Imupuolella virtaus muuttuu turbu-
lentiksi jo 20%:n kohdalla (T). 
Hyvin usein koko imupuoli on turbu-
lenttisen virtauksen peittämä.

Tasoitetun profiilin vastuskerroin 
CD= 0,0071. Olet ehkä lukenut 
lehdistä autojen ilmanvastuskertoi-

mista, jotka ovat suuruusluokkaa 
0,30. Köliprofiili on tietysti sutja-
kampi kuin auto, mutta aivan näin 
suuri ero ei ole: profiilin vastusker-
roin on referoitu sen pituuteen, kun 
autolle taas käytetään otsapintaa. 
Autotermein lausuttuna köliprofiilin 
CD= 0,076, eli neljä kertaa pie-
nempi kuin hyvän henkilöauton.

lommollaan, että epoksikittiä täytyi 
lisätä pahimmillaan 5-7 mm ker-
ros. Lähellä etureunaa styyrpuurin 
puolella oli puolen sentin  kuoppa, 
mutta se oli paikallisena melko help-
po täyttää. Tämän lisäksi etureuna 
oli kauttaaltaan vähän ohut, ja se jou-
duttiin rakentamaan uudelleen epok-
sista. Pelkkä paklaus ilman hiontaa 
vei pari pitkää viikonloppua ja 
kaikki arki-illat, epoksikittiä (à 200 
mk/kilo) kului kolme 3,5 litran pur-
nukkaa. Kun muoto oli suunnilleen 
sapluunan mukainen, alkoi hionta 
(Interfillin kitti on onneksi erittäin 
helposti hiottavaa), sen jälkeen sap-
luunan sovitus, ja taas hionta, kunnes 
muoto vastasi vaadittavalla 0,5 mm 
tarkkuudella sapluunaa. Kittauksen 
jälkeen kölin pintaan vedettiin 
kolme kerrosta kirkasta epoksihart-
sia, jonka päälle vielä praimeri ennen 
myrkkymaalia. Työtunteja tuhraantui 
Partisen kirjanpidon mukaan kaik-
kiaan n. 70, jollei mukaan lasketa 
tietokoneanalysointia ja sapluunoi-
den laserointia.

Pinnan pitää olla todella sileä, 
jotta käsittelystä saadaan täysi hyöty. 
Sileä ei merkitse pelkästään ”kar-

heuksien” poishiomista, laakeitakaan 
kuoppia tai kuhmuja ei saa esiintyä. 
Hyvä nyrkkisääntö on, että jos epä-
tasaisuus tuntuu sormenpäähän, 
pinta ei ole tarpeeksi sileä - ihmisen 
tuntoaisti on varsin tarkka. Sillä 
onko viimeistely hohtavan kiiltävä 
tai mattapintainen ei ole merkitystä. 
Ulkonemat ovat jonkin verran haital-
lisempia kuin kuopat, ja pohjan tulee 
olla sileä ainakin veneen ”paksuim-
paan” kohtaan saakka.

Maksaako vaivan?

Kuinka suuri hyöty tällaisesta har-
joituksesta on odotettavissa? Olisiko 
J.J Partinen seuraavalla kaudella yli-
voimainen ja lyömätön kilparatojen 
kuningas, joka horjuttaisi itse Tom of 
Amiralshamnen valtaistuinta? Asian 
tutkimiseksi Entertainer ajettiin WB-
Sailsin VPP:llä ennen ja jälkeen köli-
homman. Laskentaa varten arvioitiin 
köliprofiilin vastuskertoimen para-
nevan keskimäärin 0,009:sta 0,008:
aan (analyysiohjelman perusteella). 
Korjatulla kölillä on mahdollisuudet 
huomattavasti suurempaan osaan 
laminaarivirtausta kölin paine-

Esimerkki kölin keskivaiheilta mitatusta profiilista. 
Köliä on tietokoneessa venytetty paksuussuunnassa 
siten, että    virheet korostuvat: pystyakselilla kuva on 
jokseenkin 1:1, eli 1 mm kuvassa vastaa myös milli-
metriä todellisuudessa. Paapuurin puoli on takaa lom-
mollaan ja styyrpuurin vastaavasti vähän ulkokupera. 
Paksuin kohta on paapuurin puolella taaempana ja 
köli on siltä puolelta pari milliä paksumpi kuin toiselta. 
Etureuna on lähes symmetrinen.

Kuinka tasainen kölin pitäisi olla? Riippuu kohdasta. 
Finnexpressin tapauksessa, mitattuna etureunasta taak-
sepäin:

5%  edestä   0,5 mm kuoppa lisää vastusta 17%
25%  edestä 1,5 mm kuoppa lisää vastusta 25%
50%  edestä 0,5 mm kuoppa lisää vastusta 13%

Pienemmillä epätasaisuuksilla ei ko. kohdissa ole (aina-
kaan teoriassa) merkitystä.  Teknisistä detaljeista kiin-
nostuneille tarkemmin osoitteessa 
www.marnet.fi/wb-sails/news/KeelJob/Keel.htm

Sapluuna paljastaa armotta muo-
don virheellisyyden lähellä etureu-
naa. Lisää pakkelia!
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LYS-RIKIN 
VANTTIEN 
KIREYDESTÄ
Pohjoismaissa varsin suositussa osa-

takilassa saalingit ovat voimakkaasti 

taaksepäin suunnatut (18°-25°). 

Tällä järjestelyllä vältetään barduu-

nat, mutta vakavissaan kilpailevalle 
hintana on suuritöinen sivuvanttien 
kireyden säätäminen heikosta tuu-
lesta kovaan tuuleen.

Kovemmassa tuulessa keula-
harus painuu notkolle riippumatta 
siitä, onko veneessä barduunat tai 
ei. Purjeentekijä kompensoi keula-
haruksen notkoa leikkaamalla genuan 
etuliesman valmiiksi ”negatiivisek-
si”, sisään päin kaarelle. Tyypillinen 
kaarevuus on 0,5 - 1% etuliesman 
pituudesta, eli 10 m harukselle 5–10 
cm. Jos veneessä on barduunat, nega-
tiivista leikataan purjeeseen selvästi 
vähemmän, koska notkoa voidaan 
säätää barduunan kireydellä.

LYS-rikissä sivuvanttien kireys, 
ison jalus ja peräharus määräävät 
keulaharuksen notkon. Kevyessä 
tuulessa harus on viivasuora, jos 
vantit ovat normaalilla (kovan tuu-
len mukaan asetetulla) kireydellä. 
Kun purjeen etuliesmaan on leikattu 
reilusti ”kuoppaa”,   seurauksena on 
liian litteä genuan yläosa kevyessä 
tuulessa - juuri silloin kun kaikki voi-
ma olisi tarpeen. Viereisistä kuvista 
ilmenee, miten suuri vaikutus sivu-
vanttien kireydellä on tällaisessa 
rikissä: yläkuvassa kun vantit ovat 
melko kireät, genuan yläosan syvyys 
on vain 12%, pussi on keskellä ja 
etureuna liian litteä. Keulaharuksen 
notko (tai sen puute) vaikuttaa eniten 
ylhäällä, missä purje on kapeampi. 
Kahdessa alemmassa kuvassa vantit 
on löysätty. Vaikutusta voidaan vielä 
korostaa löysäämällä keulapurjeen 
nostinta niin paljon, että etuliesma 
on reilusti rypyllä. 

Bruce Farrin uusissa IMS-raa-
sereissa (Corel 45, Farr 40, Mumm 

venepurjehtijat osaavat kertoa. 
Ilman vanttien kireyden säätämistä 
ei missään yksityyppiveneissä  ole 
mahdollisuuksia pärjätä.    Kuinka 
moni isomman veneen omistaja vai-
vautuu säätämään vanttejaan tuulen 
voimakkuuden mukaan - enpä ole 
tavannut ainoatakaan. $

30) on hiilikuitumasto, taaksepäin 
suunnatut saalingit eikä barduunoi-
ta. Ei sen vuoksi, että tällainen riki 
olisi parempi, mutta IMS-sääntö 
pakottaa. Niissä keularuksen kireyt-
tä säädellään hydraulipumpulla mas-
ton alta, tai suoraan keulaharuksesta. 
Tavallisten pulliaisten veneissä täy-
tyy ruuvata vanttiruuveja - säätöalue 
on helposti yli 10 kierrosta kevyestä 
tuulesta kovaan, kuten esim. H-
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Miten kölin epäsymmetrisyys vai-
kuttaa peräsintasapainoon?

Epäsymmetrisyyden vuoksi 
sivuvoiman vaikutuspiste siir-
tyy eri halsseilla. Kun kuperam-
pi reuna on suojan puolella 
(alempi kuva), kölin sivuvoima 
siirtyy eteenpäin. Tätä joudu-
taan kompensoimaan suurem-
malla peräsinkulmalla - vene 
tuntuu ”yliohjautuvalta”.

Vastakkaisella halssilla (ylem-
pi kuva) kölivoima vaikuttaa 
taaempana - peräsin on tun-
noton ja vene tuntuu ”aliohjau-
tuvalta”.

aliohjautuva

yliohjautuva

$ THE PRICE OF $PEED $

Vauhdilla on hintansa: mikä muutos tuottaa eniten solmuja per investoitu 
markka? Ei liene yllätys, että purjeompelimon suorittamassa tutkimuksessa 
todetaan, että kannattaa satsata purjeisiin. Uusi genua kannattaa parhaiten, 
sekunnille per maili tulee hintaa ainoastaan 800 mk, kun esimerkiksi hiili-
kuitumastosta saa pulittaa jopa 20 000 mk yhden vaivaisen sekunnin voitta-
miseksi. Keskimäärin sekunti maksaa n. 3.000 mk/mpk. 

Totuuden nimessä on mainittava, että vertailukriteerinä käytetty IMS GP-
luku kuvaa parhaiten kevyen tuulen ominaisuuksia (vastaa suunnilleen 
saaren ympäripurjehdusta 5 m/s tuulessa). Kovemmassa tuulessa purjeiden, 
hiilikuitumaston ja  lyijykölin merkitys olisi suurempi. GP-luvun mukaisilla 
myötätuuliosuuksilla purjeista ja hiilimastosta ei ole hyötyä - niiden vaiku-
tus näkyy paremmin taulukon 5 m/s tuulessa lasketussa luovinopeudessa.

GP-luvut on laskettu WB-Sailsin VPP:llä, huonojen purjeiden vaikutusta on 
arvioitu aerodynaamisella MacSail-ohjelmalla. Ajovoimat putoavat n. 15%, 
kun pussi siirtyy taakse ja muoto repsahtaa. Simulaatiossa on oletettu, että 
kierto säilyy ennallaan, mikä ei pidä paikkaansa kovemmassa tuulessa - sil-
loin huonot purjeet myös kallistavat enemmän. Purjeen muodon vaikutusta 
lateraalitasapainoon ei ole otettu huomioon. 

Suuri osa hiilikuitumaston eduista tulee parempana kulkuna aallokossa. 
VPP ottaa kyllä aallokon vaikutusta huomioon, mutta simulaation kevyissä 
tuulissa sillä ei ole merkitystä. Comments-sarakkeessa kuvaillaan vähän 
yksityiskohtaisemmin eri muutosten vaikutusta. Esimerkkiveneenä on Finn 
Express 83. 
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puurille, kulkien nyt 20° korkeam-
paa kurssia kuin tuntia aiemmin. 
Olimme keskellä kunnon rajuilmaa, 
satoi kaatamalla ja salamoi. Tuuli 
oli voimistunut 30+ solmuun, isoon 
täytyi ottaa reivi, vaikka voimmekin 
höllätä skuutteja jonkin verran,  kun 
kurssi nyt  nosti vaivatta Bishopin 
majakalle. Klassinen rintaman yli-
meno, kuin suoraan meteorologian 
oppikirjasta: käännyttyään ensin 
vähän vastaan rintaman takana tuuli 
kääntyi oikealle, etelästä lounaaseen 
aivan kuten olimme ennakoineet.

Lähestyessämme Bishopia 
aamuhämärissä näimme vihreän 
valon nousevan paapuurin halssilla 
kohti majakkaa, suunnilleen tasoissa 
meidän kanssamme. Sunergy, ei, ei 
sittenkään, Kvarner Innovation! 40 
mailin matkalla olimme kuitanneet 
toistakymmentä mailia, käytännös-
sä kaikki minkä olimme ajaneet paa-
puurin halssia oli kotiinpäin. Ainoa 
mikä hämmästytti, oli ettei W60:
t olleet tehneet samoin. Sunergystä 
ja EF:stä ei näkynyt jälkeäkään. Tyt-
tövene, jonka perän takaa olimme 
väistäneet 40 mpk ennen Bishopia,  
tuli maaliin Plymouthiin lähes tunnin 

Royal Bluen jälkeen. 
”Täydellinen” taktiikkakaan ei 

aivan riittänyt Royal Bluelle tämän 
kertaisessa Fastnetissa, joka suosi 
kryssiveneitä. Tuloksemme 5. sija  
IMS 1:ssä (jossa purjehtivat myös 
isommat Admiral’s Cup-veneet) oli 
pieni pettymys, voitimmehan pari 
vuotta aikaisemmin ennätyspitkällä 
kaulalla kakkoseen. Mieltä lämmitti 
kuitenkin Cowes Weekin käynnis-
tänyt Channel Race, jossa Pikku 
Nicorette otti voiton lyöden Grand 
Mistral isosiskonsa 30 sekunnilla 
vuorokauden intensiivisen purjeh-
duksen jälkeen. $

Grand Mistral Nicorette Solen-
tin vesillä kolmonen keulassa. 
Ericssonin luovuttua maailman-
ympäriprojektistaan (koska Volvo 
osti Whitbreadin?), Banque de 
Luxembourgilla on käsissään viisi 
Grand Mistral-venettä, joiden koh-
talo on auki. 

Fastnet Race on avomeriklassik-
ko, joka kuuluu samaan sarjaan 
Sydney-Hobartin, Bermuda Racen 
ja  TransPacin kanssa.

Ei mitään uutta länsirintamalla

Kun kaksi kolmannesta legistä 
oli takana, ajoimme 10-15° alle 
merkin, taivas oli lyijynharmaa ja 
ensimmäiset vesipisarat alkoivat 
putoilla illan hämärtyessä. Kvaerner 
Innovationia ei ollut enää näkynyt 
moneen tuntiin, ja kaikkea muuta 
kuin lentävä hollantilainen Sunergy 
oli arviolta 5 mpk suoraan edessäm-
me. Tytöt, jotka olivat pitäneet alusta 
lähtien korkeampaa kurssia,  olivat 
vähän menettäneet asemiaan tuulen 
kääntyessä vastaan, mutta alkoivat 
olla rinnalla. Rintaman makkara-
pilvet vyöryivät matalalla päällemme 
ja kun Bishopiin oli jäljellä alle 40 
mpk, hetki oli tullut ja päätimme 
lyödä etelään rintaman poikki. EF-
Educationin punainen valo näkyi 
leessä edessä, ja hiukan purjeita löy-
säten kiersimme tyttöveneen perän 
takaa paapuurin halssilla. Ainakaan 
he eivät voineet olla huomaamatta, 
että käännämme.

Ajoimme suoraan sisään sade-
pilveen ja ukkoseen. Kymmenen, 
viisitoista minuuttia, ja ensimmäiset 
oireet vastashiftistä alkoivat näkyä: 
5°, 10°, 15° - alle tunnin purjehduk-
sen jälkeen (7 mpk karttapiirturin 
mukaan) heitimme takaisin styyr-

-97
S  ää vuoden -97 Fastnetissa oli 

tyypillinen loppukesän Englan-
nille: Atlantilta oli lähestymässä 
suhteellisen heikko matala, jonka 
ennustettiin kulkevan Irlannin 
eteläpuolitse suunnilleen samaan 
aikaan, kun isot veneet olisivat 
kiertämässä maineikasta Fastnet 
Rockia. Matalapaineeseen liittyi 
useita okludoituneita rintamia, 
jotka vaikuttaisivat paluumatkaan 
Irlannista kohti Scilly-saaria ja 
Englantia. Royal Blue (”Pikku 
Nicorette”) käytti klassisen säärin-
taman ylimenon hyödykseen 
paremmin kuin monet Whitbread-
kilpailuun valmistautuvista 
W60-veneistä korkeapalkkaisine 
navigaattoreineen.

Fastnet Racen voi jakaa kol-
meen suurinpiirtein saman 

mittaiseen etappiin. Ensin tulee 
Englannin Kanaalin osuus Cowesista 
Land’s Endiin, joka on lähinnä 
kamppailua merivirtoja vastaan. 
Toinen n. 175 mpk:n osuus vie halki 
häikäisevän sinisen Irlannin meren ja 
on usein kryssiä tai tiukkaa strekkiä. 
Paluu Fastnetista Scilly-saarille ja 
Bishop’s Rockin ympäri maaliin 
Plymouthiin on usein avotuulta, 
hyvän matalan sattuessa meno voi 
olla reipastakin. Tällä kertaa matala 
kulki kuitenkin niin eteläistä reittiä, 
että pelätty Irlannin meri ylitettiin 
molempiin suuntiin tiukasti kryssi-
purjeilla. 

Royal Blue kiersi Fastnetin pari 
sataa metriä hollantilaisen W60-
veneen Brunel Sunergyn takana. 
Reilun mailin verran edellän näkyi 
Norjan Kvaerner innovation, ja pari 
kolme mailia perässä erottui EF-
Education tyttöveneen puna-siniset 
värit. Legi alkoi varhain aamulla 
kirkkaassa auringonpaisteessa eikä 
suunta ollut aivan tiukka: 7 m/s 

etelätuulessa skuutit vähän  löysällä 
lokissa pystyi pitämään tasaisen 11 
solmua, asiat tuntuivat luistavan 
ja matka taittuvan. Aika pian kävi 
ilmi, että 15 jalkaa lyhyemmät 
W60-veneet ballastitankkeineen 
pitivät  aavistuksen parempaa vauh-
tia kuin tunnetusti kiikkerä Royal 
Blue. Kvaerner alkoi häipyä edessä 
usvaan, Sunergy kasvatti kaulaa ja 
tyttövenekin kasvoi huolestuttavasti 
takana. 

Läntisellä taivaanrannalla 
näkyi kuitenkin jo ensimmäiset 
ennusmerkit siitä, että idyllinen 
purjehdus on ohimenevää laatua. 
Tuulen tuivertamista Cirruspilvistä 
korkealla taivaalla ei voinut ereh-
tyä, matalapaine rintamineen oli 
kiertymässä koilliseen meitä kohti. 

Päivän mittaan taivas meni pilveen, 
aurinko peittyi usvaan, loistaen jon-
kin aikaa halona ohuen pilvipeitteen 
läpi kadotakseen lopulta kokonaan. 
Tuuli oli kääntynyt vastaan niin, että 
jouduimme kiristämään skuutit tiuk-
kaan kryssiin ja meillä oli vaikeuksia 
säilyttää kurssimme kohti Bishopia. 

Oikein ajoitettu ”apuslaagi” läpi rintaman säästi Royal Bluelta ainakin tun-
nin Fastnet Racessa.

Kun Bishopiin oli jäljellä 40 mpk, 
hetki oli tullut ja päätimme lyödä 

etelään rintaman poikki
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Kosmetiikkatalo L’Oréal lähtee 
sponsoroimaan menneellä kaudella 
avomerellä mainetta ja kunniaa 
niittänyttä Naisistoa. Piloilleri on 
talven aikana jynssätty ja teipattu 
uuteen uskoon, ja koko garderoobi 
uusitaan kesään mennessä. WB-
News onnistui tavoittamaan kii-
reisen naisiston L’Oréal Studiosta 
Runeberginkadulta:

Suola, viima*) ja polte purjehtijan 
riesana
Koska urheilullinen naisisto on usein 
muiden veneiden kiikaroinnin koh-
teena, ovat naispurjehtijat erityisen 
iloisia uudesta yhteistyökumppanis-
taan L´ORÉALista.  
 

Useita vuorokausia kestävän kil-
pailun aikana ei ole mahdollisuuksia 
huolehtia ulkonäöstään, jonka takia 
naisisto käyttää vain laadukkaita 
kasvojen ja hiustenhoitotuotteita. 
Avomerellä naisisto on jatkuvan 
ultraviolettisäteilyn kohteena vaik-
ka aurinko ei paistaisikaan. Hyväksi 

koettu suoja on Ambre Solaire. 
Etenkin kasvot ovat kovalla koe-
tuksella. Niitä suojaa L´ORÉAL 
Plénitude. Kisojen ja harjoitusten 
jälkeen suolaisen meriveden tahmaa-
mat hiukset pestään El´Vital sham-
poilla ja hoidoilla.

Naisistopotretissa  Eva Lind-
gren, Pia Koivu, Antonia Rosen-
lew, Kristina Lindqvist, Anneli 
Rajala, Susanne Massingberd, 
Satu Samooja. Teamiin kuuluvat 
lisäksi Nathalie Ahlström, Laura 
Hainari, Meri-Maija Marva ja Mia 
Suominen.

*) vii-ma vai -na?

Soling goes match
Jali Mäkilä, Erkki Heinonen ja Sami 
Tamminen päättivät viime kauden 
arvokkaaseen kakkostilaan Palamok-
sen Solingeilla käydyssä Match 
Racessä. Kilpailu kuuluu luokan 
World Cup sarjaan. Rahoitus tälle 
kaudelle on kunnossa, toukokuussa 
on tulossa uusi vene nykyisen peh-
molelun tilalle. Toimitukseen kantau-
tuneen epävirallisen tiedon mukaan 
miehistö olisi onnistunut puhumaan 
WB-Sailsin Tutkimus- ja Teknologia-
päällikön valmentajakseen, asiaan 
kuuluvine resursseineen. Sydneyin 
Olympialaiset ovat Solingille käytän-
nössä Match Racing-kilpailut: 16 
osaanottajasta neljä karsitaan fleet 
racessä, ja loput 12 ratkovat mitalit 
matchissä. Match-valmentajakseen 
Jali&co ovat saaneet sääntöekspertin 
Leif Nybomin.

Mikka lähtee taas

Mikaela von Koskull lähtee jo kol-
mannelle kierrokselleen pallon ympä-
ri, tällä kertaa Royal Sun Alliance 
(ex. ENZA) katamaraanilla ja tyttö-

porukassa, tietty. Miehistöstä löytyy 
WB:n E-jollatiimin kansainvälinen 
tähti, Uuden Seelannin Sharon Ferris, 
ja mm. Nicorettea Euroopan ympäri 
navigoinut Adrienne Cahalan. Non-
stop ennätysyritystä kannattaa seu-
rata Internetissä osoitteessa http:
//www. rsachallenge.com

Kongelige Hofleverantør
on tullut Chris Winteristä, joka hoi-
taa Tanskan Prinssi Henrikin purje-

Minna Canthink 20 B, 00250 Hki 
Puh. 09- 2411 820, fax 2411 823

”Olosuhteita et voi valita 
mutta veneesi voit”

http://www.fountaine-pajot.com

asiat, ja purjehtiipa silloin tällöin 62-
vuotiaan Prinssin mukanakin tämän 
Louhessa. Kruununprinssi Fredrik 
(tuleva kuningas) on niin ikään 
innostunut Louhesta ja suunnittelee 
oman veneen hankkimista.  Chrisin 
arvovaltaiseen asiakaskuntaan kuulu-
vat myös mm. Hong Kongin ”keisa-
ri” Low Chang ja ranskalainen aate-
lismies Pierre de Bois Juzon.

Monirunkoveneet ovat purjehduk-
sen tulevaisuus. Kysy rahoitus-
vaihtoehdoista ja lämpimien vesi-
en vuokrausmahdollisuuksista. 
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Jocke Wileniuksen tehovalmennuksesta nauttivat (? toim. 

huom.) E-jollatytöt Sari Multala ja Tytti Petäjä pärjäsivät 

menneellä kaudella kiitettävästi. Sari voitti Junioreiden 

Euroopan mestaruuden Norjassa, ja Tytti puolestaan pesi
kaikki Suomen pojatkin SM-kisoissa Joensuussa. 
Lisäksi Sari oli seitsemäs varsinaisissa EM-kisoissa 
Ateenassa - ei hassumpaa, kun muistetaan, että E-jolla 
on Olympialuokka.

Sari sai tunnustuksena saavutuksestaan Olym-
piakomitean A-ryhmän stipendin, Tytti B-ryhmän. 
A-ryhmän stipendejä saavat vain aivan huiput, kuten 
esim. Seppo Räty. Sari on juuri aloittanut opiskelun 
Kauppakorkeassa, kun taas vasta 16-vuotias  Tytti käy 
vielä koulua. Runsaat purjehdusmatkat keväällä eivät 
kuulemma ole ongelma, kun todistuksessa on joka 
tapauksessa enemmän ysejä ja kymppejä. Molemmat 
tytöt kävivät vuoden vaihteessa Palamoksen Christmas 
Racessa Espanjassa. Valitettavasti tuuli teki temput, 

jotka se niin usein Palamoksessa tekee, eli loisti poissaolol-
laan, eikä Eurooppajollien kilpailuista tullut mitään.  Ennen 
regatan alkua tytöt pääsivät kuitenkin harjoittelemaan 
hyvissä olosuhteissa. Veneet jäivät Palamokseen, mistä 
Laser-purjehtijamme kuskaavat ne 150 km etelämmäksi 
Murciaan helmikuussa purjehdittavaa harjoitusleiriä varten. 
Tätä seuraa heti toinen leiri Palmalla, ja vähän myöhemmin 
keväällä pakolliset Princesa Sofia ja Hyéres. 

Tytöt satsaavat lujaa myös 470-luokassa. Peppi 
Heimbürger/Maria Diesen ovat purjehtineet jo pari kautta 
vakavissaan ja purjehdustekniikka alkaa jo olla   hallus-
sa siitäkin huolimatta, että Maria asustaakin Turussa. 
Parivaljakolla Chita Smedberg/Kirsi Mikkonen on vielä 
hiottavaa tekniikassa, mutta regattasilmä pelaa hyvin Chitan 
kaksien Olympiakisojen kokemuksella. Koko syksyn mar-
raskuun loppuun jatkunut vesiharjoittelu poikien kanssa 
on tehnyt hyvää, vaikka tyttöjen  onkin kuultu nimittävän 
päävalmentajaamme Hitleriksi ja HSK:ta Auschwitziksi. 
Arbeit macht segler.

EURO(TYTÖT) 
TULEE
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