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Jolanta 
- hylystä 
kaunottareksi

näin selviydyt 
puufolkkarin 
vesillelaskusta

saaristomeri 
- hitaasti
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F
olkkarit purjehtivat jatkossakin spinaakkerilla. Syksyn vuosikokous päät-
ti yksimielisesti, että folkkarit saavat käyttää spinaakkeria kilpailuissa, 
kuten ennenkin.

Samalla päätettiin, ettei kilpailukutsuissa eikä kilpailuohjeissa tarvitse olla 
erillistä mainintaa, että folkkarit purjehtivat spinaakkerilla. Tämä yksinkertais-
taa järjestäjien työtä.

Vuosikokouksessa käytiin myös vilkas ja monipuolinen keskustelu siitä,miten 
toimintaa eli folkkaripurjehdusta voitaisiin aktivoida. Suurin kysymys oli miten 
saada uusia venekuntia mukaan kilpailuihin. Todettiin, että helpoin tapa tulla 
mukaan olisi osallistumalla seurojen omiin viikkokisoihin.

Helsingin alueella seuraavat seurat järjestävät viikkokisoja: HTPS tiistai-il-
taisin, ESF keskiviikkoiltaisin sekä HSK torstai-iltaisin. Ajat ja lähemmät tiedot 
kannattaa tiedustella kyseisiltä seuroilta tai niiden nettisivuilta.

Kesäkuun alussa viikolla 23 olisi tarkoitus näissä seuroissa järjestää tutus-
tumistilaisuuksia iltakilpailuiden yhteydessä. Kansanveneistä kiinnostuneilla 
on  mahdollisuus tutustua veneisiin sekä osallistua iltakisaan joko omalla ve-
neellä tai miehistönä. Näistä “Folkkariviikon” tilaisuuksista tiedotetaan myö-
hemmin enemmän nettisivuillamme (www.folkkari.net) ja Facebookissa (www.
facebook.com/folkkariliitto).

SM-kisat 2011 järjestää Merenkävijät Helsingissä 19-21. elokuuta. Rata-alu-
eena on sama Isosaaren rata kuin viime vuonna.

Rankingkisat ovat samat kuin viime vuosina ,mutta ajankohdat ovat osittain 
muuttuneet. Helsingin regatta purjehditaan jo kesäkuun puolivälissä ja HTPS:n 
vuosikilpailu vasta syyskuun alussa. Hangon regatta on heinäkuun ensimmäi-
nä viikonloppuna.
Nyt kaikki mukaan kisoihin! Hyviä purjehduspäiviä!
Pelle

Tule sinäkin kisaamaan!

suomen  
kansanveneliiton  
hallitus 2011
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Päätoimittaja Pelle Kindberg

toimittaja Simo-Pekka Reponen

ulkoasu  Tanja Hammarén

PainoPaikka Valopaino Oy

Pääkirjoitus

02      sisältö Ja kilPailukalenteri 2011

03      PääkirJoitus

04      folkkariuutisia

07      kilPailukutsu sm 

08      viisaasti vesille
             Puisen kansanveneen  
 vesillelasku ei ole niin  
 yksinkertaista kuin 
 äkkiä luulisi. lue niksit  
 kuinka vene saadaan 
 kellumaan kunnialla.

10       saaristomeri
            Hidas veneily on kiireetöntä nautiskelua  
 luonnosta, säästä,  purjehduksesta ja ruoasta. 

14       Jolanta
 suomen kauneimmaksi kansanveneeksi  
 kruunattu jolanta  kunnostettiin tosipitkän 
 kaavan mukaan.

16       venerekisteri

SiSältö

Kansanveneiden kilpailukalenteri 2011

Rankingkilpailut:
suunto Cup (Hss), Helsinki 21.-22.5.
Helsingin regatta 18.-19.6.
Hangon regatta 1.-3.7.
sm-kilpailut (merenkävijät), Helsinki 18.-21.8.
musto Classic (Bs), Helsinki  27.-28.8.
Vuosipäiväkilpailu (HtPs), Helsinki 3.-4.9.

Muut kilpailut:
Emäsalon lenkki (HtPs) 28.-29.5.
Viaporin tuoppi (suPs) 13.8.
EsF:n keskiviikkokilpailut  25.5.-7.9. joka keskiviikko
HtPs:n tiistaikilpailut  24.5.-21.6.,  9.8.-6.9.
lisäksi tietysti lYs-kilpailut eri puolilla suomea

Kansainvälinen kilpailutoiminta:
kieler Woche 23.-26.6.
Gold Cup, travemunde 24.-29.7.
ruotsin mestaruuskisat, tukholma 11.-14.8.
san Francisco Cup 17.-24.9.
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imatran Puolesta kuuluu iloisia 
uutisia: tekeillä on uusi puinen kansan-
vene. Helmeri ja Henrik Frondelius jat-
kavat kymmenkunta vuotta keskeytyk-
sissä ollutta  folkkariprojektia.

- Ostimme joulukuussa 2010 kesken-
eräisen veneen Vaasan seudulta, jossa 
se oli seissyt  säilytyksessä veistämön 
pihassa. Sinne se oli tuotu odottamaan 
jatkorakentamista sen jälkeen, kun ve-
nettä itselleen rakentanut veistäjä oli 
kuollut, Helmeri Frondelius kertoo.

Hänen mukaansa veneessä on köli,  

 
runkolaudoitus, saumaamaton kansi ja  
ruffin sivusarjat, mutta kajuutan katto ja 
pääosa sisustuksesta puuttuu, samoin 
riki ja heloitus.

Vene tuotiin Imatralle tammikuussa. 
Runko puhdistetaan kevään aikana puu-
puhtaaksi ennen jatkorakentamista.

- Tarkoitus olisi saada valmis vene 
laskettua Saimaan aalloille toukokuus-
sa 2012.  Tuolloin tulee kuluneeksi 30 
vuotta siitä kun luovuin edellisestä kan-
sanveneestäni Solinasta (FIN-286) , Hel-
meri Frondelius kertoo.

kaikkien tanskalaisten lasi-
kuitufolkkareiden kantaäiti, FD 541 
TIbbe purjehtii taas.  Kuituveneiden 
muotin laminointimallina eli plugi-
na toiminut nopeakulkuinen puuve-
ne kunnostettiin perusteellisesti ja 
laskettiin uudelleen veteen loppu-
kesällä 2010.

Vuonna 1969 Th. Lindin telakal-
la rakennettu Tibbe oli paitsi kau-
nis myös menestynyt puuvene, ja 
niinpä veneen omistaja  Erik An-
dreassen päätti käyttää sitä plugina 
laminoidessaan ensimmäisen lasi-
kuitumuotin sen päälle 1977.  Nyky-
ään TIbbellä oli yli 1100 lasikuituis-
ta jälkeläistä eri puolilla maailmaa.

Tibbe palasi suvunjatkotehtävän-
sä jälkeen vesille, mutta päätyi aika-
naan vuosikausiksi maalle ravistu-
maan.  Erinäisten vaiheiden jälkeen 
Tuborg-säätiö osti veneen ja lahjoit-
ti sen puuveneharrastajien yhdistyk-
selle kunnostettavaksi.

nJk:n JärJestämiin kisoihin osallistui yhteensä 22 venettä, 
joista kaksi Virosta.   Kolmen päivän aikana purjehdittiin seitsemän 
lähtöä 6-13 m/s tuulissa.

SM-kilpailut järjestettiin yhdessä Louhi-luokan kanssa 19.-22.8. 201o 
NJK::n toimiessa järjestäjänä tukipaikkana Valkosaari.

1.  FIN-338 Jatta UPS: Timo Tammi
2. FIN-306 Filur HTPS: Roope Heikkilä TPS
3. FIN-300 Blondi NPS: Roni Saksi
4. FIN-288 Oihonna HTPS: Janne Mäkinen
5. FIN-335 Secca UPS: Antti Lehtinen

Paras Puuvene: FIN-288 Oihonna HTPS, Janne Mäkinen
Debytantti: FIN-307 Waikiki BS: Sebastian Häggblom

Muissa kisoissa osanottajapulaa

Rankingkilpailuihin osallistui yhteensä 24 venettä 
(suluissa vuosi -09)

Suunto Cup, HSS  2  (6)
Helsingin Regatta - (6)
Hangon Regatta - (5)
SM-kilpailut, HSS 22 (22)
Musto Classic, BS 6 (10)

Rankingtulokset:
1.  FIN-304 Helmi Petri Vuorjoki HSK
2. FIN-306 Filur HTPS, Roope Heikkilä TPS
3. FIN-228 Jatta Timo Tammi UPS

Månsin muistomalja: FIN-304 Helmi Petri Vuorjoki HSK
Åke Kindbergin malja: FIN-288 Oihonna Janne Mäkinen HTPS

Viaporin tuoppiin osallistui 29 kansanvenettä (35)

1. FIN-266 Seej HTPS, Antti Vallittu HSK
2. FIN-288 Oihonna HTPS, Janne Mäkinen
3. FIN-351 Lotta SPS, Carolus Ramsay

Vuoden kansaveneseura:
1. HTPS 73 pistettä
2. NPS 48 pistettä
3. UPS 38 pistettä

Timo Tammi oli taas lyömätön 
SM-kisoissa. 

PohJois-suomen kansanvenepurjehdus koki kuo-
liniskun joulun aattonaattona 1972. Oulun purjehdus-
seuran ja Oulun Merenkävijöiden lähes koko venekan-
ta tuhoutui Kiikelin venevajan raivoisassa tulipalossa.

Palo sai alkunsa, kun veneessä yöpyneen mie-
hen makuupussi peitti sähkölämmittimen.  Kooltaan 
12x144 metrin suuruinen vaja paloi puolessa tunnis-
sa maan tasalle.  Vajassa tuhoutui liki sata talvisäily-
tyksessä ollutta venettä. Niistä kansanveneitä oli pe-
räti 10.

- Olihan se aika surkea joulu, muistelee oululainen 
Matti Pehkonen, jonka kansanvene L-88  ja lasten op-
timistijolla tuhoutuivat palossa.

- Pukki toi optarin purjeet mutta venettä ei enää 
ollut.

Ennen paloa Oulussa oli kilpailtu aktiivisesti kan-
sanveneillä, esimerkiksi kesällä 1972 Oulun regattaa 
osallistui 8 folkkaria.  Palon jälkeen kansanveneluok-
ka kuihtui Oulussa ja kilpailutoiminta luokassa loppui.

timo tammi Suomen 
mestariksi jo 10. kerran
timo tammi purjehti kansanveneiden suomen 
mestariksi jo kymmenennen kerran vauhdikkaissa 
olosuhteissa Helsingin santahaminan ja isosaaren 
välisellä radalla. timon jatta-veneessä purjehtivat 
myös tapani Hyysalo ja jukka Piirainen.

musta joulu oulussa 1972:  
10 kansanvenettä tuhoutui 
venevajan palossa

Puufolkkari rakenteilla imatralla

Runko puhdistetaan kevään aikana  
puupuhtaaksi ennen jatkorakentamista.

kuitufolkkarien 
kantaäiti 
purjehtii taas

mitä kuuluu 
messufolkkarille?

helsingin venemessuilla näh-
tiin toissa talvena pitkästä aikaa puinen 
kansanvene.  Ferrarinpunainen folk-
kari oli messujen aikaan helmikuussa 
2010N vielä kesken, mutta sen omis-
tajat, vastavalmistuneet puuvenelinjan 
opiskelijat Timo Partanen ja Henri Kas-
per  lupasivat, että kesällä jo seilataan.

Miten on, Timo Partanen, seilattiin-
ko?

-  No ei. Vene on aika lailla samassa 
vaiheessa kuin silloin.  Olemme keskit-
tyneet toistaiseksi rahatöihin.   

- On siihen  pentteri tehty, mutta 
näyttää siltä että emme saa sitä ve-
teen vielä tänä kesänä.

Partanen ja Kasper ovat perusta-
neet Tuusulan Kellokosken entisen 
ruukin tiloihin veneveistämö Veneis-
tämö Oy:n.   Yritys tekee puuveneiden 
kunnostuksia ja uusia puuveneitä sekä 
myy kunnostustarvikkeita, mm. lakko-
ja ja epoksia. Lisäksi hallissa on venei-
tä talvisäilytyksessä.

Kansanveneilijöiden parista on tullut 
messujen jälkeen paljon kyselyjä mm. 
kansiremonteista ja lautojen vaihdois-
ta. Paraikaa työn alla on yksi helsin-
kiläinen folkkari, johon on tehty uusi 
kansi ja ruffi.

Veneistämö Oy löytyy netistä osoit-
teesta www.veneistamo.fi.

kuva Jarmo vehkakoski

Kuva Jonna Vehkakoski

Venemessuilla 2010 esitelty keskeneräinen 

kansanvene on edelleen keskeneräinen 

tekijöidensä työkiireiden takia.

Tässä kunnossa vene tuotiin 
tammikuussa Imatralle.



  folkkari  7

UUtiSet kilPailukutsu

Pohjoismainen kansanvene 50 vuotta 1942-1992
Sisältöä mm.

-  Kansanveneen varhaiset vuodet 1940-1942
-  Välähdyksiä luokan taipaleelta
-  Kolme kansanveneveistämöä: Suomen Kalastus, 
   N. Andersson Båtbyggeri ja Sandell &Mäntynäki
-  Kansainvälinen kilpailutoiminta
-  SM-kilpailujen mitalistit vuosina 1965-1991
-  Folkkarilla Puolaan, osa 1

Pohjoismainen kansanvene 60 vuotta 1942-2002
Sisältöä mm.

-  Ensimmäinen kansanvene L-1 Lill-Inga
-  Kansanvene maailman merillä
-  Henkilökuvassa Juhani Bremer
-  Kansainvälinen toiminta
-  SM-mitalistit 1965-2001
-  Folkkarilla Puolaan, osa 2
-  Kaikki Suomen kansanveneet L-1 - L-367
-  Kansanvenejulkaisuja 

Kansanveneen kunnossapito-opas 1998
Korjausoppaaseen on koottu  liiton jäsenlehdessä julkais-
tuja kirjoituksia lähinnä puufolkkarin korjaustoimenpiteis-
tä. Opas on julkaistu jo 1998, mutta monet ohjeet ovat täy-
sin kelpoja tänäkin päivänä.

Sisällysluettelo:

-  Kokemuksia kansanveneen kaariremontista
-  Ruffin katon kangaspäällyksen uusiminen
-  Folkkarin pohjan kyllästys ja maalaus
-  Pane folkkarisi heloitus kuntoon - purjehdi tehokkaammin
-  Kansiremontti Tallinnassa
-  Vinkkejä puufolkkarin kansiremonttia suunnitteleville
-  Talvinen folkkarin kylkiremontti
-  Uusi puomi kotikonstein

Järjestäjä
Merenkävijät ry yhteistyössä Suomen Kansanveneliiton 
kanssa.

tukisatama
Särkkä, Helsingissä Kaivopuiston edustalla

Veneiden vesillelasku, trailerisäilytys
Trailerilla tulevat veneet voidaan laskea vesille ja ottaa ylös 
Hernesaaressa Jouko Lindgrenin telakan rannassa. Sinne 
voi myös jättää trailerit. Tarvittaessa voidaan järjestää hi-
naus Särkälle.

Säännöt
Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen Kilpailusääntöjä 
2009 - 2012.

Kilpailukelpoisuus
Kilpailu on avoin kaikille Kansanvene-luokan veneille. Ve-
neellä on oltava voimassaoleva mittatodistus ja sen on ol-
tava luokkasääntöjen määräämässä kunnossa ja siinä on 
oltava luokkasääntöjen edellyttämä varustus. Perämiehen 
pitää olla kuluvan vuoden jäsenmaksun suorittanut luok-
kaliiton jäsen sekä Suomen Purjehtijaliiton (SPL) jäsen-
seuran jäsen tai vastaavan ulkomaisen yhdistyksen jäsen.

ilmoittautuminen ja maksu
Ilmoittautuminen Merenkävijät ry:n toimistoon seuran verk-
kosivulla  www.merenkavijat.fi tai sähköpostitse osoitteel-
la: toimisto@merenkavijat.fi. (tarvittaessa myös puheli-
mitse 040 5130 888)

Ilmoittautuminen ja maksu 100 euroa tulee suorittaa 
8.8.2011 mennessä. 

Maksu tilille: 
Nordea  127130-7769 (IBAN: FI75 1271 3000 0077 69, 
BIC: NDEAFIHH) tai Sampo 800011-306704 (IBAN: FI42 
8000 1100 3067 04,  BIC: DABAFIHH)

Jälki-ilmoittautumiset voidaan hyväksyä järjestäjän har-
kinnan mukaan. Takarajana on 16.08 ja jälki-ilmoittautu-
mismaksu on 130 euroa.

Aikataulu
to 18.8.  klo 14.00 - 20.00 ilmoittautuminen kilpailutoimis-
tossa sekä mittakirjojen ja vakuutustodistusten tarkistus, 
varusteiden tarkistuksia pistokokein, ja purjeiden mittaus-
leimojen tarkistus.

klo 18:00 veneiden tulee olla vesillä tukisatamassa

Pe 19.8. klo 10.55 Ensimmäisen purjehduksen varoitusviesti

Kansanveneliiton lehdet, juhlajulkaisut 
ja korjausopas nyt netissä
kansanveneliiton vanhat jäsenlehdet ja 
muut julkaisut ovat tulossa nettiin kaikkien 
luettaviksi.

skannausProJekti etenee pikkuhiljaa, mutta jo nyt 
tallennettuina ovat kansanveneen 50- ja 60-vuotisjuhlajul-
kaisut vuosilta 1992 ja 2002 sekä Kansanveneen korjaus-
opas  vuodelta 1998.

Lisäksi nettiin on tulossa Kenneth Lindbladin kokoa-
mat rekisteritiedot vanhojen kansanveneiden omistaja-
historiasta. 

Tiedot on kerätty Purjehtijaliiton vanhoista vuosikirjois-
ta. Kaikki aineistot löytyvät liiton nettisivuilta osoitteesta 
www.folkkari.net.

-  Rauta ruostuu - missä kunnossa kölipultit ovat?
-  Laminoitu ruffin katto puufolkkariin
-  Oma venekoppi kullan kallis
-  55 vuotta kansanvenehistoriaa
-  Purjekangaskansi a’la svedu
-  Folkkarin trailerin teko
-  Uusi masto folkkariin
-  Kirjallisuuslähteitä 

lue myös ruotsalainen opas
Ruotsin kansanveneliiton kokoama kansiollinen asiaa Folk-
karin kunnostuksesta  ja ylläpidosta on myös julkaistu Folk-
kari.netissä.

Classic Folkbåt - Samlade tips och idéer   sisältää nimen-
sä mukaisesti mittavan kokoelman erilaisia niksejä Folkka-
rin kunnostuksesta, ylläpidosta, kilpailukuntoon virittämi-
sestä yms.

Otteita sisällöstä:

-  Kunnostusniksejä laiskoille (ja fiksuille)
-  Vaihda maston vanttihelat vahvempiin
-  Pohjan kunnossapito
-  Niksejä skrapaamiseen
-  Kölipulttien vaihto
-  Kylkilautojen vaihto puufolkkarissa
-  Rustiraudat - folkkarin Akilleen kantapää
-  Epoksikäsikirja
-  Kannen päällystys kankaalla
-  Ruuvien vaihto
-  Tee itse maailman nerokkain moottoriteline
-  Apua ankkurointiin
-  Tee itse uusi peräsin
-  Tee itse myrskyisopurje
-  Uima/pelastusportaat
-  Hiekkapaperit järjestykseen
-  Yksinkertainen luotinaru
-  Pohjan sileydellä ON väliä
-  Näin timmaat puufolkkarin kisakuntoon
-  Maston jäykkyydestä

KANSANVENEIDEN SM - KILPAILUT 18. – 21.8.2011  
KILPAILUKUTSU

kansanveneiden avoimet sm-kilpailut 2011 järjestetään 18. – 21. elokuuta 
helsingissä isosaaren / santahaminan radalla, yhdessä louhi-luokan kanssa.

la 20.8. klo 10.55 Ensimmäisen purjehduksen varoitusviesti

su 21.8. klo 10.55 Ensimmäisen purjehduksen varoitusviesti

su 21.8. Varoitusviestiä ei anneta klo 15.00 jälkeen. 

Purjehdusohjeet
Purjehdusohjeet ovat saatavilla kilpailutoimistosta kun 
kaikki vaadittavat paperit on esitetty ja veneiden tarkis-
tukset suoritettu.

tarkistukset
Kilpailupäivinä ja kilpailujen päätyttyä voidaan veneitä kut-
sua punnitukseen ja varustuksen tarkastukseen.

Purjeiden käyttöä koskevat määräykset
Kilpailulautakunta voi myöntää veneelle luvan käyttää pur-
jeita, joissa on muita kuin omia purjenumeroita, ei kuiten-
kaan kilpailuihin osallistuvan veneen numeroita. Tästä on 
tehtävä anomus kilpailulautakunnalle ilmoittautumisen yh-
teydessä. Spinaakkerin käyttö on sallittu.

Rata-alue
Rata-alue G Isosaaren ja Santahaminan välillä Särkältä itä-
kaakkoon matkaa n. 4 mpk. Samalla radalla purjehtivat 
myös Louhi- veneet.

Vakuutukset
Veneen ja sen miehistön tulee olla vakuutettuja kolmatta 
osapuolta koskevien vahinkojen varalta.

Vastuuvapaus
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. 
Katso sääntöä 4, Päätös kilpailla. Kilpailun järjestäjä ei ota 
vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään aineelli-
sesta tai henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, jo-
ka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen, sen aika-
na tai sen jälkeen.

lisätietoja
Pekka Lopmeri, toimisto@merenkavijat.fi 
puh. (09) 687 220 90 tai 040 5130 888 

teRVetUlOA!

19.8.2011 kello 18 ”Särkkä Sail 2011”
Purjehtijoiden yhteinen illanvietto 
Ravintola Särkänlinnassa

6  folkkari
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kunnostus

F
olkkariharrastajan kevät huipentuu ve-
sillelaskuun. Kun kaikki kevätkunnos-
tustyöt ovat takana ja talvikatos viimein 
purettu, on aika kutsua nosturiurakoitsi-

ja satamaan. Kölin kastuessa talvikausi päättyy 
ja purjehduskausi alkaa. On aika nostaa malja 
alkavalle purjehduskesälle.

Jotta kaikki onnistuisi, veneen laskuun kan-
nattaa valmistautua huolellisesti – etenkin en-
sikertalaisen, joka ei välttämättä tunne veneen 
vuotoherkkyyttä. Ikävä päätös laskulle olisi se, 
että joutuisi kutsumaan palokunnan paikalle 
pumppaamaan veneen merenpohjasta takai-
sin pinnalle. Laskuhetken ei tarvitse päättyä 
näin ikävästi.

Perussääntö kuuluu, että jokainen puuvene 
vuotaa jonkin verran, kun se lasketaan keväällä 
vesille, oli kyseessä makea tai suolainen vesi. 
Veneeseen pulppuava vesi täytyy lappaa pois 
tavalla tai toisella.

Folkkarit ovat kuitenkin yksilöitä, joten vain 
kokemus opettaa, millaiseen vedentuloon 

koVin usEin 
turPoamisVaiHEEssa 
tulEE Häiriöitä.

omistajan täytyy laskuliuskalla varautua. Mikä-
li veneen peruskunto on hyvä, se turpoaa um-
peen muutamassa päivässä vesillelaskun jäl-
keen. Hyvin rakennettu vene pysyy jäntevässä 
kunnossa, eikä vesillelasku tuota keväisin yli-
määräistä päänvaivaa. Tunnen monta keski-iän 
ylittänyttä folkkaria, jotka ovat pian vesillelas-
kun jälkeen purjehduskunnossa.

Vuotoon vaikuttaa veneen ikä sekä etenkin 
kaarien ja kylkilautojen niittien kunto. Jos pe-
räkkäisiä kaaria on selkeästi poikki, vene vuo-
taa hyvin todennäköisesti ja jatkuvasti juuri 
tästä kohden. Kylkilaudat eivät saa turvotes-
saan riittävää tukea, eikä lauta välttämättä tur-
poa umpeen.

Lahot laudat eivät myöskään käyttäydy ter-
veiden tavoin. Kun terve kylkilauta turpoaa vas-
ten lahoa lautaa, laho kohta antaa periksi.

Veneestä haihtuu kosteus 
kevään edetessä
Talvisäilytyspaikalla puuvene kuivuu sitä enem-

män, mitä lähemmäs kesää vesillelasku siirtyy. 
Viime talvet olivat kuitenkin pääkaupunkiseu-
dulla poikkeuksia, eikä runsaslumisen talven 
vuoksi ainakaan oma veneeni ehtinyt kuivua 
niin paljon kuin edellisinä kevättalvina.

Jos säilyttää venettä ulkona, hyvä veneka-
tos estää kevättuulia kuivattamasta venettä. 
Sisätiloissa pitää puolestaan huolehtia, että ti-
lan kosteustasapaino pysyy puulle mieluisena.

Kun vene kuivuu, folkkarin limittäiset kylki-
laudat irtoavat toisistaan. Kuivumista voi seu-
rata esimerkiksi perästä katsomalla peräpei-
lissä kiinni olevien kylkilautojen päitä. Myös 
limien kohdalta myrkkymaalikerros halkeilee 
pitkittäissuunnassa, kun laudat kuivuessaan 
vetäytyvät hieman kasaan.

Veneestä näkee heti, jos se on ollut useita 
vuosia maalla. Sisällä näkee, kun aurinko lois-
taa limeistä läpi. Jos kylkilaudat kuivuvat lii-
kaa, ne halkeavat. Oireilevia kylkilautoja kan-
nattaakin kastella, mikäli laskuun on useita 
viikkoja.

Paras keino estää veneen kuivuminen on las-
kea vene ajoissa vesille. Vene pysyy hyvässä 
kunnossa vain purjehtimalla. Veneen ikään voi 
vaikuttaa myös säännöllisellä kyllästyksellä. 
Lisäksi pidetään yllä peruskunto, johon kuu-
luvat terveet laudat, ehjät kaaret sekä huolto-
lakkaukset ja -maalaukset.

Puusolukkoon imeytettävä kyllästysaine 
auttaa estämään puun liikkeen, joka syntyy 
kuivumisen myötä. Esimerkiksi puuhun su-
dittava pellavaöljy korvaa vähitellen puun so-
lussa olevan veden. Jos puuta ei kyllästä, vesi 
haihtuu solukosta nopeammin kuin öljy, ja 
kuivuessaan puu elää.

Vene vuotaa niin kauan, kunnes puu on tur-
vonnut kokonaan. Vesillelaskun ensimmäisen 
tunnin aika vettä voi virrata hyvinkin jopa tu-
hansia litroja. Folkkarimateriaaleista suosituin, 
mänty, turpoaa nopeasti. Jopa viiden millin hal-
keamat veneessä häviävät aika pian. Vastaa-
vasti mahonki ei turpoa juuri ollenkaan.

Veden virtaamista veneeseen voi hidas-
taa joustavilla massoilla (Hempel´s Proof, Si-
kaflex 221, TÄT). Massaa ei saa pursottaa li-
mien väliin, vaan se pursotetaan siististi ja 
tasaisesti sauman päälle. Jos massaa joutuu 
lautojen väliin, pehmeä massa puristuu siel-
tä pois turvotessaan. Mikäli saumausaine on 
väärä eli liian kovaa (yleisin käytettävä Si-
kaflex 290), lauta löystyy vuosien mittaan ja 
voi jopa haljeta.

Vanhoilla purjealuksilla lautojen väliin on 
perinteisesti laitettu tervattua puuvillalan-
kaa. Tämä sama keino tepsii myös folkkariin. 

Alkuturvotus lienee turhaa
Homman voi tietysti hoitaa myös varovaisella 
tyylillä. Veneen vuotoa voi vähentää kastele-
malla folkkarin vesilinjan alapuolta jo muuta-
maa viikkoa ennen laskua. Ilmankostuttimet 
veneen sisällä ovat myös tehokkaita lautojen 
kostuttajia – etenkin suurissa puuveneissä. 
Niiden käyttöä pitää valvoa, koska ne toimi-
vat sähköllä ja tarvitsevat säännöllisesti vettä.

Veneen sisällä pilssi- ja kylkilautojen kos-
teustasoa voi nostaa märkien räsymattojen, 
vaahtomuovipatjojen, pesusienien, kangas-
rättien, sanomalehtien tms. avulla. Rättien 
avulla halkeamat ja laudatkin turpoavat te-
hokkaasti umpeen, mutta aikaa pitää varata 
riittävästi.

Venettä voi myös kastella letkulla sisältä, 
mitä ei voi juurikaan suositella. Sata litraa vet-
tä painaa aika paljon ja lisäpaino rasittaa en-
tisestään venepukkien tassujen kohdalla ole-
via lautoja.

Keväiset kokemukseni ovat opettaneet, et-
tei rätteihin tai kostutukseen kannatta tuhla-
ta kallista aikaa ainakaan folkkarin kokoisis-
sa veneissä.

 

Tietysti kahvit, eväät ja kölinkastamisjuo-
mat kannattaa pakata reppuun mukaan. Itse 
vietän aina myös ensimmäisen yön satamas-
sa valvoen, joten pakkaan mukaan myös yöva-
rustuksen.  

Laskussa olen suosinut hyvin suoraviivaista 
linjaa. Talvikatoksen puran edellisenä iltana ja 
myrkkymaalin levitän muutamaa päivää ennen 
laskua. Aikaa laskuun varaan kokonaisen päi-
vän aina seuraavaan aamuun saakka. Kiireessä 
ei kannata purjehduskautta aloittaa.

Viiden kevään aikana olen mielestäni koke-
nut kaiken sen, mitä folkkarin laskija voi kokea 
vesillelaskussa. Tosin veneeni ei ole koskaan 
uponnut laskun yhteydessä.

Ensimmäinen vesillelaskuni oli päättyä ikä-
västi, sillä äyskäröinti ja käsipumppu osoittau-
tuivat tehottomiksi veden virtausta vastaan. 
Onneksi tunnin kauhomisen jälkeen avuksi 
saatiin sattumalta uppopumppu.

Nykyään tiedän tarkalleen, kuinka paljon 
veneeni vuotaa. Pelkkä sähköinen pilssipump-
pu ei riitä pitämään venettäni pinnalla ensim-
mäisten tuntien aikana, vaan tarvitaan enem-
män pumppaustehoa, eikä ämpärin kanssa 
hikoilu houkuttele.

Lasku hoituu nykyään kätevästi ja rennos-
ti. Vuodon määrällä ei ole väliä, koska varaan 
aina riittävän määrän sähköä ja tehokkaan up-
popumpun auttamaan laskupuuhissa.

Pahastikin vuotavalle folkkarille riittää 
pumppu, joka pumppaa vettä noin 250–300 
litraa minuutissa. Pumpun voi vuokrata ra-
kennustarvikevuokraamosta tai ostaa myös 
rautakaupoista. Pumpun saa myös helpos-
ti lainaan kysymällä rohkeasti muilta puuve-
neilijöiltä.

On tietysti veneliuskasta kiinni, saako sen 
lähelle vedettyä sähköä. Itse olen yleensä vetä-
nyt sähkön talvisäilytyskentältä. Monen roikan 
viritelmän tehot kannattaa miettiä tarkkaan, 
koska sähkötolpan rele ei välttämättä kestä 
tehokasta uppopumppua. Tätä kannattaa tes-
tata ennen laskua. Jos taas sähköpula iskee, 
kannattaa kysellä lähiseudun kioskeista tai lä-
hiveneseuran tolppia apuun. Pienen aggregaa-
tin saa myös vuokralle.

Kaiken kruunuksi 
Kriittisten hetkien jälkeen on aika hengähtää. 
Pumppujen käydessä ja niitä seuratessa nos-
tatan myös maston paikoilleen. Toimenpide on 
helppo, ja yleensä nosturiurakoitsijat osaavat 
neuvoa maston asennuksessa, mikäli ei tun-

ne entuudestaan sen pystytystä. Tämä vaihe 
yleensä vaatii riuskan kaverin apua, jos masto 
pitää kantaa kentältä rantaan.

Aika pian laskun jälkeen siirrän veneen las-
kupaikalta sivuun laskuliuskan rauhallisem-
malle puolelle. Puuveneen voi jättää rauhassa 
turpoamaan, mikäli on täysin varma, että pum-
put pysyvät toiminnassa.

Itse pelaan aina varman päälle ja valvon ve-
neen luona seuraavan vuorokauden. Tämä on 
mielestäni vaivaton keino varmistaa se, että 
vene saa turvota rauhassa umpeen eikä uppoa.

Kovin usein turpoamisvaiheessa tulee häi-
riöitä, jotka voivat johtaa ikävään loppuun. Tu-
kos, tilapäinen sähkökatko tai uppopumpun 
kohon väärä asento katkaisevat yleensä veden 
pumppauksen.

Joku voi aina huomaamattaan irrottaa tol-
pasta juuri tärkeimmän sähköjohdon. Sähkö-
tulppaan kannattaakin kiinnittää varoituslappu 
uppopumpusta. Itse kiinnitän sähköroikkaan 
joko verkkovirralla toimivan radion tai sähkö-
lampun. Kriittisellä hetkellä saan heti tietää, 
jos pumppu ei saa sähköä.

Jos vene on uppoamassa, eivätkä voimat rii-
tä, vene kannattaa pukata mahdollisimman lä-
helle rantaa. Köli voi estää lopulta sen, ettei ve-
neen kansi joudu kokonaan veden alle. Hädän 
hetkellä voi aina soittaa palokunnan paikalle 
pumppaushommiin. Tämä ei ole kovin epäta-
vallista, mutta sitä kannattaa käyttää vasta vii-
meisenä keinona.

Viime keväänä selvisin Matilda-veneen las-
kusta helpolla. Muutaman tunnin tehokkaan 
pumppaamisen jälkeen vene oli jo turvonnut 
sen verran, että pumppu veteli jo välillä hap-
pea.

Kahdentoista tunnin jälkeen vene oli valmis 
siirrettäväksi omalle paikalleen. Jäin kuitenkin 
odottamaan siirtoa seuraavaan aamuun. Lau-
dat turposivat parissa päivässä umpeen, minkä 
jälkeen Matildalla saattoi purjehtia turvallisesti 
ilman pelkoa vuodosta.

Vesillelaskun jälkeen veneessäni ei enää 
juuri tarvitse kuunnella pumppujen taukoama-
tonta surinaa – edes purjehtiessa. Pilssi pysyy 
koko kesän aika kuivana.

Kaikesta kokemuksesta tai uppopumpuista 
huolimatta näen jokaisena keväänä muutamaa 
viikkoa ennen h-hetkeä saman unen. Vene up-
poaa, enkä voi sille mitään! Onneksi kyseessä 
on vain painajainen.

Janne Impiö

L-215 Matildan köli kastuu perinteisesti aina 
toukokuun toisena perjantaina.

Miten estää veneen 
haristuminen?  

Kunnon pumppu tai  
riuskoja kauhojia

viisaasti vesille
näin selviydyt puufolkkarin vesillelaskusta

Vesillelaskuun voi valmistua huolellisesti. 
Itse pyydän h-hetken aamuksi yleensä aina-
kin yhden talkookaverin mukaan auttamaan 
laskussa –  tai vähintään ainakin valokuvaa-
maan sitä. Lasku sujuu kyllä yksinkin nostu-
riurakoitsijan pienellä avustuksella.
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matkakErtomus

H
idas veneily tarkoittaa aikatauluista 
luopumista. On mahdollisuus pysäh-
tyä juuri silloin,  kun siltä tuntuu.  Voi 
pysähtyä vaikka kalastamaan, maa-

laamaan tai laittamaan ruokaa grillikatokses-
sa.

Hidas veneily tarkoittaa myös mahdolli-
suutta olla oman matkantekonsa herra. Voi 
valita, haluaako olla yksin luonnonsatamassa 
tai hakeutuuko saunomaan porukassa johon-
kin vierassatamaan tai seuran saareen.

Hidas veneily merkitsee minulle ajatto-
muutta, aistillisuutta ja ajatusten lepoa.

Puinen folkkari toteuttaa erinomaisesti hi-
taan veneilyn filosofiaa. Päädyin muutama 
vuosi sitten hankkimaan folkkarin sen mut-
kattomuuden ja merikelpoisuuden vuoksi.

Folkkarilla purjehtiminen on sympaattisen 
pienimuotoista ja helppoa, rantautuminen mi-
hin tahansa satamaan aina sosiaalinen tapah-
tuma. Saunassa riittää juttua – lähes jokai-
sella on kerrottavanaan muistoja ja tarinoita 
folkkarista. Matalissa luonnonsatamissa, kal-
liokiinnityksessä, saa aistia ja nauttia luon-
nonrauhasta juuri niin kuin haluaa. 

lomatunnelmaan jo  
kotikaupungissa
Kesälomamme alkoi heinäkuun puolessavä-
lissä. Alun perin haaveilimme, että olisimme 
purjehtineet Ruotsiin asti. Puisen folkkarim-
me Alkanin ensirekisteröinti tehtiin aikoinaan 
KSSS:ään 25. heinäkuuta 1949, ja siksi oli-
simme jotenkin halunneet kunnioittaa veneen 
”kuuskyt ja risat” -merkkipäivää.

Hyvistä aikeista huolimatta valmistautumi-
seen jäi liian vähän aikaa, emmekä ehtineet 
löytää miehistöä veneen takaisinpurjehduk-
seen. Päädyimme neljäksi viikoksi Saaristo-
merelle.

Lähtöä edelsi koiran vieminen hoitoon, ve-
neen varustelu ja kaikenlainen pieni varustei-
den viilaus ja tavaroiden sijoittelu paikoilleen 
veneessä. Kun köydet vihdoin irtosivat tiistai-
na 13. heinäkuuta, oli tunne helpottunut ja ren-
toutunut – nyt ei enää tarvitse tehdä mitään!

Ensimmäisenä päivänä emme päässeet-
kään Gåsgrundetia edemmäs. Ei saaressa kyl-
lä mitään vikaa ole, päinvastoin, se on helmi 
ihan kotisataman nurkan takana.

Gåsgrundetilla pääsimme ensimmäiseen 
rantasaunaan. Saunominen tuntui hyvältä ja 
aurinko lämmitti, hauskaa jutustelua vene-
naapureiden kanssa, ei siis kiirettä minne-
kään. Viihdyimme parikin päivää virittäytyen 
lomatunnelmaan.

teksti Jaana sinipuro 

saaristomeri. 
Hitaasti.
Olen hitaan veneilyn puolestapuhuja.   
Hidas veneily on kiireetöntä etenemistä siten,  
että aikaa jää meriluonnon havainnointiin 
ja erilaisten elämysten, nautintojen ja 
aistimusten kokemiseen.

Seuraava legi Inkoon Flakholmeniin su-
jui leppoisassa sivutuulessa, ukkosrintami-
en välissä. Jossain vaiheessa tuuli laski koko-
naan, ja tulimme loppumatkan koneella ajaen 
Flakholmenin kauniiseen poukamaan. Hieno 
luonnonsatama, jossa yksityisen paratiisin 
tunnelmaa häiritsivät vain hyttyset ja ne pari 
venenaapuria.

Aurinkoinen aamu alkoi verkkaisasti kun 
nautimme kallion näköalapaikalla hyvän pik-
nik-aamiaisen. Pääsimme liikkeelle puolen 
päivän tienoilla ja saavuimme illansuussa, sit-
keän kryssimisen jälkeen, HSK:n Hasselhol-
meniin. Tutustuimme paikkaan nopeasti, gril-
lasimme pienen iltapalan ja nautimme illan 
viimeisestä saunavuorosta rantasaunassa.

Hasselista on lyhyt ja hyvin kuvauksellinen 
matka Hankoon, jonne saavuimme lauantaina 
muutaman tunnin jälkeen noin viiden aikaan. 
Hangossa näkee aina tuttuja. Vaikka sesonki 
ei enää ollutkaan kiivaimmillaan, oli satamas-
sa silti vilkasta. Auringonlasku oli yksi reissun 
kauneimmista, pääsimme ihailemaan sateen-
kaaria ja lukuisten mastojen leikkiä kauniissa 
ilta-auringossa.

Hangossa vierähti kaksi yötä, maanantai-
iltana ylitimme Hangon läntisen selän melko 
navakassa tuulessa kryssien ja loppumatkan 
koneella ajaen. Saavuimme Rosalan Nöthol-
menin vierasvenesatamaan illalla, lähdet-
tyämme Hangosta puoli kahdelta. Suojaisa 
paikka ja leppoisa tunnelma, jälleen.

Tiistaina lähes koko Suomenlahden alueel-
la oli vastakkaista tuulta noin 11 metriä sekun-
nissa, jäimme kiertelemään saarta ja tutus-
tuimme muun muassa Rosalan Viikinkikylään. 
Edellisestä käynnistäni Rosalassa oli vieräh-
tänyt reilut kymmenen vuotta, kylä tuntui jo-
tenkin muuttuneen. Viikinkikylä oli mukavasti 
maisemoitunut, sen tunnelma oli leppoisa ja 
puvut ja aseet, joita sai sovittaa ja omin kä-
sin kokeilla, näyttivät tarjoavan viihdettä sekä 
lapsille että aikuisille.

Kävimme myös tutustumassa viikinkilai-
van replikaan satamassa. Helteen lämmittä-
mä viikinkialus tuoksui ihanasti tervalle. Suu-
rin elämys löytyi kuitenkin Rosala Handelsbod 
-nimisestä kaupasta. Johan oli kyläkauppa 
muuttunut herkkusuun paratiisiksi! Juuri täl-
laisia mietittyjä ja viimeisteltyjä paikkoja ais-
teilla elävä lomailija kaipaa!
 

Rosalasta lähdimme aamupäivällä kohti Björ-
kötä. Saaressa houkutteli ajatus suuresta si-
säjärvestä, lisäksi ainutlaatuista luontopol-
kua ja näkymiä ulkomerelle oli muutenkin 

kehuttu. Purjehdimme mukavasti alkumat-
kan sivumyötäisessä hyvässä tuulessa. Lop-
pumatka oli lähes vastaista, ja matka eteni 
melkoisen hitaasti – Jurmon jo häämöttäessä 
näköetäisyydellä käännyimme pohjoiseen ja 
pujahdimme Björkön laguuniin.

Saimme Alkanin kiinnitettyä jyrkälle kallio-
rannalle melko hyvään kohtaan – jälleen ran-
nassa oli ystävällisiä venekuntia auttamassa 
ja tekemässä tilaa. Myöhemmin viereemme 
kiinnittyi vielä kaunis ”vitonen” – tietenkin 
puuveneestä riitti juttua.

Sää hemmotteli meitä – ilta-aurinko ja au-
ringonlasku olivat käsittämättömän hienoja, 
kun kiersimme saaren luontopolkua. Luon-
to oli mahtavaa - söimme maistiaiset hillasta, 
metsämansikoista ja mustikoista. Jyrkkiä kal-
lioita, vehreitä lehtoja. Ja se syvä järvi - iha-
nan lämmintä vettä ja uskomaton tunnelma 
kun sai pulahtaa makeaan, tummaan veteen.   
Kahdessa minuutissa olisit voinut juosta jär-
vestä mereen ja merestä järveen.

Seuraavana päivänä tuuli navakasti. Seu-
rasimme sisään tulevien veneiden erilaisia 
ankkurointiyrityksiä ja poistuvien veneiden 

Auringonlasku Hangossa oli 
yksi retken kauneimmista.

Päivä täynnä. 
Aika laskea purjeet.

Paratiisista paratiisiin



  folkkari  1312  folkkari

Ylämaan karjaa.

MatKaKertoMuS

lähtöyrityksiä - monenlaista sattui. Jätimme paratiisisaaren iltapäi-
vällä vähän haikein mielin, mutta meidän oli ehdittävä Nauvoon ja 
päästävä valmistelemaan isäni syntymäpäiväjuhlia. Niitä varten olin 
vuokrannut mökin Attun saaresta. Nauvosta bussiyhteydet toimisi-
vat kohtalaisesti, ja pääsisin helposti hakemaan juhlajärjestelyissä 
tarvittavan auton Espoosta.

Saimme järjestettyä kohtuullisen paikan lähes täydestä Nau-
von vierasvenesatamasta. Hieman ennen yhdeksää olimme käyneet 
suihkussa ja vaihtaneet vaatteet, mutta tietenkin kaikki keittiöt sul-
kivat yhdeksältä, ja ainoaksi vaihtoehdoksi jäi grilliruoka. No, joskus 
makkarakorikin voi maistua ihan hyvälle.

Nousin linja-autoon aamulla, hain auton ja ajoin Attun mökille, 
Alkan oli jo laiturissa. Jälleen folkkarin etuja – syväystä ei laiturin 
vieressä juuri mitään, silti laituriin kiinnittyminen onnistui hienosti. 
Edessä oli siis viikko mökkilomaa ja saaristohenkisten syntymäpäi-
väjuhlien valmistelut, Alkan sai juhlaliputuksen.  

 

Mökkiloman jälkeen oli aika siirtää vene Paraisille ja saada auto taas 
kotiin. Paraisille oli helppo tulla linja-autolla ja jatkaa taas lomaa ve-
neillen.

Paraisten vierasvenesataman miljöö kalkkitehtaan varjossa on 
melko karu, itse kaupunki on kuitenkin ihan viehättävä kävellen 
tutustuttavaksi. Kanavaranta, kalakauppa (tuoretta kalaa, kalara-
vintola ja sisustustavaroita), konditoria, liikenneympyrän osto- ja 
myyntiliike (Kupittaan saven keramiikkaa, vanhoja verkkoja ja muu-
ta saaristorekvisiittaa), kirpputoreja, Fiskebodet (kuulemma Saaris-
tomeren kenties asiantuntevin palvelu kalastukseen liittyen) sekä 
huoltoasema ja sen kauppa ällistyttävine valikoimineen.

Lopulta oli pakko aloittaa hidas kotiinpaluu ja lähteä eteenpäin 
kohti Nauvon kaunista Pensar Syd – saarta. Pensarin saaren aluetta 
käytettiin saariston suojeluskunnan harjoitusalueena ja Lottien kou-

lutuspaikkana vuosina 1930 - 1944. Mielen-
kiintoisen historian lisäksi saaren luonto ja 
näköalat Gullkronaan ovat upeita. Tunnelman 
viimeistelee yksi Saaristomeren parhaimmis-
ta rantasaunoista – sen sijainti suojaisassa 
poukamassa ja näkymä terassilta ulapalle on 
uskomaton.

 

Pensar Sydistä lähdimme kohti Taalintehdas-
ta, haluasimme nähdä paikan ennen Has-
selholmenia. Saavuimme Taalintehtaan vie-
rasvenesatamaan iltamassa ja nautimme 
hyvästä palvelusta ja edullisista hinnoista.  
Muutamasta rumasta liikekeskuksesta huo-
limatta satama ja sen lähialueet ovat viehät-
täviä. Tunnelmaa luovat satamaa reunustavat 
vanhat kivirakennukset, rantaravintolat sekä 
vanha tehdasmiljöö masuuneineen.

Taalintehtaalta lähdimme iltapäivällä koh-
ti Hasselholmenia, perille saavuimme alku-
illasta. Alkumatka oli vastaista, loppumatka 
täysin tyyntä tuulen laskiessa. Oli uskomaton 

fiilis ylittää Hangon läntinen selkä peilityynes-
sä kelissä ja kuulaissa väreissä!

Pistäydyimme hyvän sään ansiosta myös 
Hangon Hauensuolessa. Tyyni keli mahdollisti 
rantautumisen pikkulaituriin ja pikaisen tutus-
tumisen “Saariston vieraskirjaan”. Hauensuoli 
on näkemisen arvoinen paikka kallioon kaiver-
rettuine teksteineen ja vaakunakilpineen.  

Hasseliin saavuttuamme alkoi kaatosade – 
oli ihanaa saada saunoa ja laittaa ruokaa rau-
hassa tuvassa. Yöksi nousi aikamoinen ukkos-
myrsky. Vettä satoi kaatamalla, myös veneen 
sisään. Tässä vaiheessa muistui mieleen, että 
vanttien läpiviennit ja skuuttikiskojen ruuvit 
olisi todellakin pitänyt kiristää ja puomiteltta 
kyllästää ennen matkaan lähtöä. Ensi kaudek-
si on tehtävä keulaluukun yli ulottuva suoja.

 

Loma oli hyvä päättää seuramme saareen 
Ormholmeniin. Lähdimme Hasselista ajoissa, 
hieman ennen seitsemää. Meri oli ukkosmyrs-

 Tungosta Björkössä.  
Folkkarille löytyy aina tilaa. Hauensuoli, Hanko

kyn jälkeen peilityyni, mainingit vielä tuntui-
vat selvästi. Ajoimme koneella lähes koko 
matkan – aamuvarhaisella näin merikotkan 
lentävän ihan veneen vierestä. Hieman ennen 
rantautumista näimme hylkeen.

Porkkalan selällä tihkunut sade oli väisty-
nyt ja saimme viimeisiksi lomapäiviksi taas 
upean, lämmittävän auringonpaisteen. Va-
rasimme koko reissun upeimman saunan ul-
komeren reunasta ja valmistelimme ruokaa. 
Nautimme kattaessamme aterian grillikatok-
sen läheisyydessä olevalle pöydälle, jälleen 
saimme nauttia rauhallisesta maisemasta ja 
seurata veneiden lipumista satamaan.

Viimeisenäkin päivänä aurinko helli mei-
tä. Tunsinkin lomalta tavoittelemani kiireet-
tömyyden tunteen ja nautin saaren pienistä 
elämyksistä. Polulla kävellessäni kuuntelin 
laulavaa lintuparvea - peipposia, kerttuja ja 
rastaita. Lämpöisellä kalliolla aistin tuoksu-
van sammaleen, kun polku johti kosteikkoon, 
tunsin suopursun makean tuoksu. Elämykset 
koetaan yllättäen ja niitä löytyy myös läheltä.

loPPukesän huiPennus on aina Viaporin Tuoppi – myös 
hitaan veneilyn ystävä nauttii pienestä kisasta ja mahdolli-
suudesta ottaa muista mittaa.

Kautemme alussa olimme olleet Suomenlinnassa Suo-
menlahden Puuveneilijöiden Meriviapori -tapahtumassa, 
silloin ylpeinä siitä, että olimme saaneet veneen veteen ja 
purjehduskuntoon heti kesäkuun alussa.  Nyt elokuisessa 
Viaporin Tuopissa olimme tyytyväisiä siihen, että olimme 
tehneet ensimmäisen hieman pidemmän matkapurjeh-
duksen ja todenneet veneen toimivaksi. Ehkä jonain päi-
vänä uskaltaudumme purjehtimaan Ruotsiin asti?

Sijoitus Viaporin Tuopissa ei ollut kuitenkaan veneen ar-
voinen, hyvästä lähdöstä huolimatta. Miehistö vaatii sel-
västi enemmän harjoittelua. Parhaimmillaan ”vanha rouva 
Alkan” tuntuu ikäisekseen hyvinkin ketterältä ja nopealta, 
eikä kuudestoista sija ”Tuopissa” tee sille oikeutta. Tässä 
näkyy folkkarin ”huono” puoli. Luokkalähdöissä vannou-
tuneimmankin hitaan veneilyn puolestapuhujan pulssi ko-
hoaa ja adrenaliinitaso nousee, jossain kytee selvästi pieni 
kilpailuhenkisyyden siemen. Syntyy ajatus, että oma vene 
kuuluisi oikeastaan osallistujajoukon kärkeen, ei sen puoli-
väliin tai huonommalle puolelle.

Uuden hitaan matkapurjehduksen suunnittelun lomas-
sa on siis hankittava uudet purjeet ja lisää kilpailukoke-
musta.  

Folkkaristin elämä on mahtavan monipuolista!

mitä hidas veneilijä 
tekee tuopissa?

Kaupunkilomaa ja historiaa

Seesteistä matkantekoa

Kotiinpaluu ja kolmas  
saunaelämys
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kunnostus 

V
ene on vuodelta 1948, ja se on kor-
jattu tai  pikemminkin rakennet-
tu uusiksi Suomenlinnassa neljän 
kaveruksen voimin.  Tässä jutus-

sa Kerkko Koponen kertoo, kuinka verstaan 
nurkassa kyyhöttänyt hylky muuttui Suomen 
kauneimmaksi kansanveneeksi.

Kun Kallion kujien pöly käy kurkkuun ja 
kyllästyy potkimaan kevään kuivattamia koi-
ranpökäleitä talven viimeisten lumipälvien 
rippeistä, voi loikata ratikkaan ja matkata 
Kaivopuiston rantaan nuuskimaan raikkaam-
pia tuulia.

Helsinki on merellinen kaupunki, voit polt-
taa naamasi kevään tuikeassa auringossa, 
jonka voiman viileä tuuli salaa. Mutta kuinka 
muuten näkisit purjeet kiirehtimässä aurin-
gon kilossa janoisina meren pärskeistä, ellet 
ota pientä riskiä nenänpääsi punan suhteen?

Myöhemmin Suomenlinnan lautalla, joka 
urheasti polki jäätä sysimustassa tammikuun 
yössä, oli meriromantiikka vaihtunut rakkoi-
hin käpälissä ja  raukeuden ja jomotuksen 
sekasärkyyn harteissa. Sylissä ruutupape-
rivihko täynnä pelkältä sotkulta näyttävää. 
Kommentteja seurueelta, hohotusta, lisää vii-
voja, jäiden pauketta, designeerausta: sentti 
on paljon kun etsitään muotoa varvaslistaan.

Upseerikerho - se tiilinen jossa oli pia-
no biljardi ja pahin tupakinkäry - ”onko tämä 
lentokone vai vene, liikaa palikoita, olut ja li-
sää ruutupaperia taikka pöytäliina”. Lisää de-
signeerausta.

Helpompi kuitenkin suunnitella ja raken-
taa, kuin ravata niittien ja laudankappalei-
den perässä pitkin Uudenmaan lääniä. Kyl-
kilautaa  Summan veneveistämöltä. Saarnea 
lumihangesta, jonkun sahurin takapihalta. 
Tiikkiä puusepänverstaan jämistä. Jalopuu-
paneelit Helsingin erikoishöyläämön vintil-
tä jäännöspaloista. Kansitiikit Tuusulantien 
varrelta kolaroitujen tuontiautojen yhteenhit-
saus- ja virityspajalta. Tuontitavaraa Virosta, 
erinomaista pystysyistä ja kittiura kummalla-
kin puolella rimaa niin kuin pitääkin.

Jari takaisin vahvuuteen kahden vuoden 
työkomennukselta Italiasta - Timo Soinin nä-
köisenä. Pasta on kuulemma hyvää, kyllä nau-
ratti.

Jolanta  
- hylystä haave

Mahonkilankku Saksasta osana Saarisen 
Keijon tilausta. Yksi lankku riittää, uskoma-
tonta, mutta millainen puu. Kuinka ne viida-
kon pojat näitä sahaa? Kun meikäläisten sa-
hurien vehkeet ei pysty edes puolimetriseen 
mäntyyn, vaan kaikki kunnon puu tungetaan 
sellukattilaan ja lautatarhoille tuodaan ok-
saista latvan räähkänää.

Jussin Land Rover tuli tarpeeseen, tilaa ka-
tolla ja kabiinissa, keltainen mutta meluisa. 
Kuulosuojaimetkin päässä on kuitenkin haus-
ka körötellä, kun taakkateline on täynnä ma-
hongin hohtavaa ja saarnen soiroa.

” Pojat pojat, ei ei pojat pojat, no kyllä siitä 
hyvä tulee.” Saarisen Keijon kuolemattomia 
sanoja Suomenlinnan verstaan hämärissä. 
Reilua touhua: ei suuttunut, vaikka pöllittiin 
Keijon ruoripinna kun joku pölli meidän. Vai 
olisiko kuitenkin ollut meidän mutta jo use-
ampaan kertaan pöllitty? Peräsin kääntyilee 
kuitenkin aivan moitteetta.

Keijon mainiolta työväenopiston puuve-
neiden korjauskurssilta projekti sai alkun-
sa. Työn alla oli vanha louhi ja kun aikansa 
jonottaa niittausvasara kädessä vuoroa to-
sitoimiin, käy kärsimättömän aika pitkäksi. 
Kuitenkin selän takana kökötti toinen hylky. 
Rapea mutta yhä linjoiltaan uljas. “Folkkari”,  
kerrottiin.

Meripartiolaisia onnisti pääsivät eroon 
aluksesta ja Suomenlinnan juhannuskokko 
pieneni yhden veneen verran.

Runkolautaa on helppo lyödä? Kumpusel-
kä Merikarvialla mätkii kahdeksanmetrisen 
rungon kasaan viikossa, tiivis on, ei edes kah-
vivesiä pilssistä löydy. Seurasin kun Veikko jo 
edesmennyt, Hannun isä Jarin isoisä, pojan-
pojan poikansakin jo telakalla töissä, isänsä 
ja isoisänsä myös olivat, veisti veistokaarta 
merikarvialaiseen veneeseeni kirveellä. Teki-

jän silmä näkee, käsi tottuu mutta katsojan 
silmä ei, on vaikea uskoa todeksi näkemään-
sä. Keveästi jutustellen syntyy täydellinen 
kappale venettä. Olisi rienausta sanoa kuin 
koneella tehty.

Harrastajalla on vaikeampaa, runkolau-
tojenkin vaihto vaatii fundeerausta. Kopio 
vanhasta ei riitä. Miten runko kaartuu pysty-
suunnassa, laudanpäitä ylös tai alas, höylällä 
säätöjä. Jarmo koiranleukana: Onko nyt hyvä, 
laitetaanko kököttiä (huom salainen resepti 
jota en enää muista)? Ei kököttiä, ei missään 
tapauksessa kököttiä nyt tähän.

Eihän se lauta keskeltä kaarru oikein,  jos 
et päistä avita hieman ja veistä kaarevuutta 
vajaaksi. Oppia kantapään kautta, eikä kos-
kaan täyttä varmuutta,  kun vaistolla se linja 
kuitenkin pitää nuuskia.

Kölitukkien kanssa on toinen meininki, 
pelkkää sinnikkyyttä, tuhat reissua hirret sy-
lissä ylös veneeseen ja takaisin, nauhahioma-
koneella millinosaa pois. Paperinpalaa tukin 
ja kylkilaudan väliin, kunnes ei enää mahdu 
rakoon. Ei voi suositella ajanvietteeksi kenel-
lekään kölitukkihyppelyä.

Painokaarien vaihto on hauskaa, paitsi 
että koko vene pitää purkaa että pääsee kä-
siksi työhön. Lisäksi pitää sahata kaarien päi-
hin puolimetriset halkiot käsisahalla. Kuulin 
kotona käsivarsieni muuttuneen atleettisem-
paan suuntaan. Saarni on kevyttä, näyttää ja 
tuntuu käteen huttupuulta, mutta sahaapa 
syynsuuntaan pentelettä, huomaat erehty-
neesi sitkaasta.

Keijo toi telakalle jonkinlaisen pontikka-
pannulta näyttävän laitteen, yksi versio sa-
dasta, höyryä saarneen keinolla millä hyvän-
sä vempaimesta. Outoa miten jämäkkä puu 
muuttuu kumiksi höyryssä, mutta vain het-
keksi,  ja se hetki on kiireinen: Saarni sala-

mana veneeseen. Kolme polkemaan höyryä-
vää puuta veneen kylkeen, äkkiä niittiä läpi ja 
kiittimet ristiin, että kaaos muuttuisi onnistu-
neeksi työsuoritteeksi.

Mukava juhlia uusia kaaria upseerikerhon 
tuopposilla. Mutta mistä uusi kansi alukseen?

Kuka pentele keksi rakentaa kannen alu-
set sormenpaksuisista tikuista? Ja kansiva-
soihin saatava oikea kaarevuus, littanas-
ti ovaali. Onneksi muutama vasa oli lahosta 
kyllin vapaa ja säästyi sihdattavaksi. Sihtaa-
mista riittävästi, rimaa sikin sokin linjaa etsi-
mään, höylällä millin jahtaukseen. Mahdotto-
masti rimanpätkiä skantäkin alle, huullosta 
ja epoksia. Sitten vanerikuorrutus. Surullista 
peittää kuukausien työ, kaunis rimanpätkien 
ja kansikaarien pitsi tylsällä vanerilla. Mutta 
kuinka muuten työn alle kansitiikin harmaat, 
kuningaslankun mahongin välke?

Mikään tuoksu ei voita tiikin tuoksua höylän 
terässä, lähellä katajaa mutta sivistyneempi, ei 
tymäkkä, raikas, kuitenkin huumaava. Jokaisen 
oikean puuveneihmisen soisi nuuskivan tiikin-
höyryjä  iltapuhteikseen, edes silloin tällöin. 
Auttaa kaamosmasennukseen takuuvarmasti.

Ruffin teko vaatii kovaa luonnetta. Töräy-
tänpä tuosta metrin leveästä neitseellisestä 
mahonkilankusta pistosahalla siivun, kym-
meneen kertaan mitattu, silti kylmä hiki pur-
suilee. Ei varaa virheeseen. Ruffin sovitus on 
hauskempaa, oikea kulma suhteessa kan-
teen, silmä hämää, pysty näyttää kallistuvan 
ulos, sisään kallistettu pystyltä, lisää kallis-
tusta hieman että svengaa. Veneessä mikään 
ei ole suoraa, silmää pitää hämätä joka mut-
kassa, vino näyttä suoralta ja suora vinolta. 
Viimein tiikintuoksua nenään, kansiriman vii-
lausta. Voiko rima taipua partaan mukaiselle 
kaarelle? No taipuuhan se ilman ihmeempää 
ähellystä ja helposti, todettiin.

Hassua purkaa valmis kaunis kansi, vasta 
kanteen ruuvattu. Sitten rimat järjestykseen, 
nopeasti löydettäviksi. Alusmassa ei odota 
sählääjää, rima pitää mätkäistä tuoreelle lii-
malle, koko kansi yhtä soittoa. Viimein hoip-
pui työryhmä osin mustan kumin peitossa 
aamulautalle. Kyky työrytmin vaihdokseen 
onkin tärkeämpää kuin uskoisi. Kuten Rokan 
Antti tuntemattomassa sotilaassa.” Silloin on 

mentävä kun asiat niin vaatii, muutoin kat-
so tarkkaan ”. Oivallista jos tiimissä on erilai-
sen lähestymistavan omaavia jäseniä. Vaikka 
tuli siinä tupakkitauko Jarin kanssa tarpee-
seen, kun Jarmo ja Jussi rupesivat vesiväri-
pensselein petsaamaan rungon uusien niitin-
peittotappien päitä, olivat kuulemma hieman 
vaaleampia kuin runkolaudoituksen tarkoin 
harkittu punaruskea petsi. Rungon voi siis 
petsata.

Keijo: “Ei ei, pojat pojat, valkoista maalia 
pintaan!”

Aloitettiin kuitenkin oksaalihappokä-
sittelyllä. Seuraavana aamuna hiljennyim-
me oudosta näystä. Siniharmaa runko, nyt 
kauttaaltaan vaalea mutta oudon vihreän-
fosforinhohtoinen, kuin tsernobylin jälkeen. 
Kumma aine tuo raparperihappo. Toimii muu-
allakin kuin kiisselissä.

Sitten petsi, siis sitten petsi, ei petsilak-
ka, ei öljy. Pohdintaa, teoretisointia. Värjä-
tyn puun saa läpikuultavaksi öljy, sitten lakan 
läpi saapuu valonsäde, joka kauniin haloilmi-
ön muodostaa puun sisään ja kas, niin ilta-au-
ringossa sädehtii kaunotar. Petsilakka estää 
päivänsäteen tanssin ja puu on samea kuin 
menninkäinen. Asiaa tarkemmin tutkivalle, 
tohtorin ropellihattua klaninsa peitoksi.

Teltassakin on katto, folkkariin se tehdään 
rimoista, faneri peijooni ei taivu kuin yhteen 
suuntaan. Päälle tukevinta puuvillatyykiä 
mitä löytyy. Jolantaan löytyi punaisin ruu-
suin ja vihrein lehvin koristeltua kaunistus-
ta. Nyt viisaampana laitettaisiin pellavaista 
taulunpohjakangasta joka kestäisi riman tur-
poilut paremmin. Kukista kankaassa ei ollut 
haittaa kun silattiin liitujauho öljymaali seok-
sella kymmenesti. Liitua saatiin taululiiduis-
ta,  ei löytynyt valmista jauhetta kiireeseen. 
Hihitellen nuijittiin liidut pölyksi, ja muistel-
tiin kouluaikoja, jolloin moinen riettaus pyhiä 
koululiituja kohtaan olisi puuduttanut jälki-
istunnossa istujan pakarat huomattavasti lii-
tukittiäkin kovemmaksi jäntereeksi.

Hirmuisesti naruja, rullia ja tuntematto-
mia salaperäisiä vimpaimia. Moottori, pelti-
purje käy järkeen, rattaita ja laakereita kris-
tillisessä millintarkassa järjestyksessä, pura 
kokoa ja rasvaa. Onko purjehtijan pääkop-
passa jotain eroa ns normaaliin? Miksi tuossa 
on tuommoinen naru? Mitä tapahtuu jos sii-
tä vetää?  Entäs tuo rulla?  Ummikko purjehti-
ja rapsuttelee äkkiä päänahkansa huonoksi. 
Vanhat helat laatikollinen ruosteista romua. 
Uusissa suolainen suolavesihinta. Ja kuinka 
kiiltävä rosteri sopii tiikin harmaaseen ja van-
haan puuveneeseen? Tahdottiin messingin 
patinaa kontrastiksi lakan kiillolle.

Siis heloja entisöimään, uusia messingis-
tä sorvaamaan. Vieläkin riittää väsäämistä. 
Purjehtiminen sujuu kyllä vähemmilläkin ris-
soilla, kuten viikingeiltä aikoinaan.

Sisustus vaatii sisua. Päädyttiin ns kil-
pakoneeseen kajuutan designeerauksessa. 
Telttamajoitusta vastaavassa tilassa arki kaa-
oksen hallinnassa nostaa ennen pitkää järjes-
telmällisimmänkin kädet pystyyn, oli tavarat 
sitten varta vasten suunnitelluissa kaapeissa 
ja laatikoissa tai yksinkertaisesti merimiessä-
keissä. Jälkimmäinen vaihtoehto tuntui järke-
vämmältä ja vähemmän työläältä päiväret-
keläisen alukseen. Mutta totikaappi toki on 
vielä tilauksessa. Vesillelaskussa ei saa unoh-
taa fysiikan lakeja, enkä tarkoita pelkästään 
painovoimaa.

Lappoilmiö pilssipumpunletkussa, säh-
köinen ilmiö virran kulun puutteessa, irti 
kompuroidussa pilssipumpun johdossa. Uu-
sikaan älypuhelin ei kestä merivedessä ui-
mista. Venettä ei tarvitse upottaa turvottami-
sen nopeuttamiseksi. Ovat huomionarvoisia 
seikkoja tuona juhlavana hetkenä.

Aluksen kasteessa shamppanjapullo kan-
nattaa ihan oikeasti rikkoa keulavantaaseen, 
vaikkapa vasaralla. Silloin vasta ovat meren-
henget suosiollisia.

Kerkko Koponen

Veneessä mikään 
ei Ole suOraa, 
silmää pitää 
Hämätä jOka 
mutkassa.

jari kiviön ja kerkko koposen Fin-72 jolanta on suomen kaunein kansanvene 
2010.  titteli jaettiin kansanveneliiton vuosikokouksessa marraskuussa.
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VEnErEkistEri 2011

1 lill-inga suomen merimuseon kokoelmat kotka Wilenius Båtvarv Porvoo 1942 Puu

3 sueva rainer Bohn njk Wilenius Båtvarv Porvoo 1942 Puu

6 kitty jari Ylen rauma Forsström Boat Helsinki 1945 Puu

7 aida Heikki kainulainen kPs E. terho, turku 1944 Puu

10 Foxtrot Pertti Hämäläinen ja
janne artila

Hss E. johanssons Båtvarv, norrtälje, ruotsi 1965 Puu

18 mary Patric ja marko stjernvall Helsinki Bröderna johansson, Pirttisaari 1947 Puu

20 lentävä m Harju jani, mikko Huttunen   seppälän Veneveistämö, summa 1946 Puu

21   Björkstam sten-Christer kVP Åbo Båtvarv, turku 1947 Puu

31 Hux-Flux markku Hakaniemi ja
janne artila

silversundsvarvet, Helsinki 1947 Puu

41 Henrietta anssi Peräkylä sPs svenforsin Veneveistämö, öja 1947 Puu

54 amu tapio ollikainen, sakari Palmu Åbo Båtvarv, turku 1947 Puu

57 Bris alf karlson Hss Bröderna svenfor, öja 1948 Puu

61 ida matti Eronen lounas-suomen vene, sauvo 1947 Puu

66 Pohjanpiltti kurre & Eppu nuotio Hitis norgrann, Vaasa 1949 Puu

67 rebecka sonja Hellsten kos norgrann, Vaasa 1949 Puu

69 katrinka matti ja jussi koivunoro HmVk Fredrik andersson, stor Pellinge 1948 Puu

72 jolanta kerkko koponen ja jari kiviö suomenoja P. kihlman oy Venehuolto ab, naantali 1948 Puu

79 unda marina tore Gustafsson Ga johnsson, Hanko 1950 Puu

80 lekkeri juha maksimainen ja Petteri saarnia lrPs lindbergs Båtbyggare, Hanko 1949 Puu

81 tramp inari kaila, ralf öhman H. lindfors Båtbyg., sommarö 1949 Puu

84 sunnan Petri kouvo, Päivä Pelli-kouvo Heinlahden Veneveistämö 1950 Puu

86 kalevi lindsten Åbo Båtvarv, turku 1950 Puu

91 nicola Bo malmberg llV suomen kalastus, loviisa 1951 Puu

92 martina markku kivivirta Gk Y. Halén, turku 1951 Puu

93 amulette Henrik Dahl, nadja lankinen Hss suomen kalastus, loviisa 1951 Puu

94 Fenix jorma arvola tVs Björklunds båtbyggeri, Helsinki 1951 Puu

95 Bagatelle marjatta Hytönen suPs salmisaaren Veneveistämö, Helsinki 1951 Puu

98 margareta kari ryynänen lrPs turun Veneveistämö, turku 1952 Puu

100 merikirppu kari leinonen n. sarras, turku 1950 Puu

102 tyyne 4 Ville Hirvonen ja Henri tiusanen B. Björklund, Helsinki 1951 Puu

103 F-103 Pekka kekkonen Espoo suomen kalastus oy, loviisa 1958 Puu

106 Fanny Heikki kotilainen, Päivi tykkyläinen HPs suomen kalastus, loviisa 1956 Puu

110 liina ii jussi tynkkynen me suomen kalastus, loviisa 1954 Puu

112 johan stjärnberg Vm Porin Vene oy 1952 Puu

116 tarantella seppo mäkinen sPs l. Vepsäläinen, Helsinki 1955 Puu

117 Westa Bengt lagus BsF B. Westin, Hyvinkää 1955 Puu

118 Esmeralda markku uimonen F. Holmberg, Hanko 1955 Puu

120 Wolsu ahlstrand, koivusaari, lönnroth,
niskanen

a. Poikolaisen Veneveistämö, turku 1956 Puu

121 almaG timo olkkonen kV a. Poikolaisen Veneveistämö, turku 1956 Puu

122 Elena jarmo sorvali E.Elo, turku 1956 Puu

124 Päivi lepistö suomen kalastus oy, loviisa 1958 Puu

125 Corto maltese sari laukkarinen ttPs Volter romström, Hanko 1959 Puu

126 Gun tytti Porvari Ve[j. suurnäkki, Hamina 1958 Puu

127 Frank, marcus sjöblom jokinen, laaksonen, turku 1957 Puu

129 salome Pille lundström sss nurmen veneveist. naantali 1958 Puu

132 Boheemi kari alppisara HtPs Paul Hakulinen 1958 Puu

133 nemo jörg Wunderlich lrPs Å. stenvik, stenvik 1960 Puu

135 samantha Cyril von rettig ass Wilenius Båtvarv, Porvoo 1960 Puu

136 Beata Peter ja jan-Erik Holm EsF Heinonen, Färm, naantali 1961 Puu

137 markus Pyykönen ja
Eges-Pyykkönen Petra

n & P andersson 1961 Puu

138 ida af injio rabbe slätis iss n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1961 Puu

140 tormenta mika arminen lPs n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1961 Puu

141 Passad lasse ja tommy riutta turku Heinonen, Färm, naantali 1961 Puu

142 arosia antti tuominen GsF n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1962 Puu

146 Pipaluk Pauli nurmi suomen kalastus, loviisa 1963 Puu

147 angelique mika arminen Hsk G. stenvik, loviisa 1963 Puu

149 tuzzi jouko kunnas n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1965 Puu

150 adalia Heikki Hannula ja sonja Vanhanen turku n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1963 Puu

153 Dolly jonas Forsman iBk-iVk t. rostedt, turku 1963 Puu

154 merja kari linna sPs suomen kalastus, loviisa 1963 Puu

155 Ballad Hans sandelin ssj suomen kalastus, loviisa 1963 Puu

156 otava Hanna niittymäki ja Perttu mäkinen suomen kalastus, loviisa 1963 Puu

157 Confusia anssi Herttua t. thuneberg, kråkö 1963 Puu

159 Cathy kyösti lemettinen laiVs suomen kalastus, loviisa 1963 Puu

160 ondine Esko Pohjanpalo m n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1964 Puu

161 samantha michael tillander njk n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1964 Puu

162 aspasia line Hellevaara ttPs t. thuneberg, kråkö 1964 Puu

163 anne mika Pennala   k. Wickström, Helsinki 1964 Puu

164 margareta ii teemu lehtiluoto Bss suomen kalastus, loviisa 1964 Puu

165 merenhuiske laura, knut kröger aur.purj. suomen kalastus, loviisa 1964 Puu

167 Carina atte juuti utmVs suomen kalastus, loviisa 1963 Puu

168 Eva mikael kilpi Hus "suomen kalastus, loviisa

" 1964 Puu

169 Veera j.Pukkinen, k. soinio V-Päät suomen kalastus, loviisa 1964 Puu

170 rauha sami klemola  Vuk suomen kalastus, loviisa 1964 Puu

171   Pertti Halonen r Fagerström, kirkkonummi 1964 Puu

172 lipla markku jutila HtPs Åke stenvik, loviisa 1964 Puu

173 kismet tapio sillfors lPs turun Veneveistämö, turku 1964 Puu

174 iloni ossi leppämäki sPs t. thuneberg, kråkö 1964 Puu

176 ariette arto tamminen sandell & mäntymäki, turku 1964 Puu

177 jaana kim Holmström EsF sandell & mäntymäki, turku 1964 Puu

180 iltatähti jukka-Pekka Pietikäinen sandell & mäntymäki, turku 1964 Puu

181 leila risto isaksson HtPs n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1964 Puu

182 Wendela kari lappalainen tePs t. thuneberg, kråkö 1965 Puu

183 Hopsu Helena kallasoja HYP suomen kalastus, loviisa 1965 Puu

185 Wera sami kortemäki, ulrika Ylioja suPs "suomen kalastus, loviisa 1965 Puu

186 liipukkaa Pentti Helenius nVk suomen kalastus, loviisa 1965 Puu

187 marjatta siltala kyösti sPs k. louhi, Helsinki 1965 Puu

188 mia Pete lipponen sPs j. Vainio, Helsinki 1965 Puu

189 astralita Vesa-matti Puro HtPs sandell, mäntymäki, turku 1965 Puu

190 Fortuna kai mikael Borchers njk n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1965 Puu

191 juho Peltonen Porvoo 1965?

192 mika ja martti siimes k. Wickström, jollas, Helsinki 1965 Puu

194 kaisla jukka Glader HtPs sandell & mäntymäki, turku 1964 Puu

195 Veljeni Valas Pekka, kaisa saarikorpi n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1966 Puu

198 Wilhelmiina annika Ekelund ja tuomas Ånäs suomen kalastus oy, loviisa 1965 Puu

199 jonna-maria kari Virkkula Em suomen kalastus oy, loviisa 1965 Puu

200 Drabant jussi Eerola suomen kalastus, loviisa 1965 Puu

201 silja kurt stoor Dmsk suomen kalastus, loviisa 1966 Puu

202 saskia andreas laurent, 
sara nordlund-laurent

Hss andersson, kråkö 1966 Puu

203 Pamela matte martin        snaVs Finska Fiskeri 1965 Puu

204 Constance risto, roope sarvilinna uPs sandell, mäntymäki, turku 1965 Puu

205 miina kari Paljakka HtPs sandell, mäntymäki, turku 1965 Puu

206 rosa Pavel Gradistanac sandell, mäntymäki, turku 1965 Puu

207 Bloody mary Harri kivi-koskinen m sandell, mäntymäki, turku 1965 Puu

208 midi-nett lasse muurinen Brändö sandell, mäntymäki, turku 1965 Puu

210 mymlan antti Halkka m sandell, mäntymäki, turku 1966 Puu

211 lauriina timo saaristo taPs suomen kalastus, loviisa 1966 Puu

212 nike kristina orama sipoo n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1966 Puu

213 ami Yrjö Varjanne PPP V. reinholms båtvarv, uusikaupunki 1966 Puu

215 matilda janne impiö iHPs loviisan Veneveistämö, loviisa 1967 Puu

216 linnea antti ja kaisa kangas suPs C. andersson, orust, ruotsi 1959 Puu

217 Hexa irma lehmusvaara suPs k. johansson, norrtälje, ruotsi 1961 Puu

219 laura jorma korttinen, leena Heinvirta lPs onni Hamberg, Pyysaari, Helsinki 1966 Puu

221 trilobåten Bo nyholm Hss suomen kalastus, loviisa 1966 Puu

223 tea jonathan lutz Ekenäs sandell, mäntymäki, turku 1967 Puu

224 ad libitum mauri silvenoinen, Pelkonen Heikki kPs sandell, mäntymäki, turku 1966 Puu

226 Carex osmo takala ttPs sandell, mäntymäki, turku 1966 Puu

228 marlene mattila, Hyytiäinen, Välimaa, 
turunen, ovaska, Pekkanen

loviisan Veneveistämö, loviisa 1967 Puu

229 Hosuli jouni suvala loviisan Veneveistämö, loviisa 1967 Puu

231 tijuana jukka, telle Pakarinen saVk suomen kalastus, loviisa 1967
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233 kristiina olli kosonen PuPs n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1967 Puu

235 Cherie Caj, marjatta Westerberg sandell, mäntymäki, turku 1967 Puu

236 airica satu salmivalli Hss n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1967 Puu

237 Brutus 1. javio, 0. knihti, j. salminen PP-ss sandell, mäntymäki, turku 1967 Puu

239 Caramia kalle Halme njk n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1968 Puu

240 swansea kari raatikainen tVs 1968 Puu

241 kati Daniel tuori Hsk Heinäveden kunnan veneveistämö 1969 Puu
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244 liisa kurki nPs V. reinholms Båtvarv, uki 1968 Puu

246 Hela karl-Erik lunden ass sandell, mäntymäki, turku 1968 Puu

249 lill-inga ii robert Paulig njk n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1969 Puu

250 Hanakka V-s. Vesijohtoliike uPs n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1969 Puu

252 turms Pekka Heiska ko Pu Heinäveden kunnan veneveistämö 1969 Puu

253 onnetar matti simola, raimo ruokonen VVk j. laine, Pyysaari, Helsinki 1970 Puu

257   ruoppa Pekka saVk sandell, mäntymäki, turku 1970 Puu

258 Else-maj Heikki a mickelsson ttPs sandell, mäntymäki, turku 1970 Puu

259 lilian tapani llvessalo sPs loviisan Veneveistämö, loviisa 1971 Puu

260 Pamela iii ilmari Eronen rtm n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1971 Puu

261 tuttemuj markus Haapala, asko loven uPs n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1971 Puu

262 avanti mikko Hukkanen YVk sandell, mäntymäki, turku 1971 Puu

264 aino Heikki suomalainen, 
anna suomalainen, ilkka salo

sPs V. reinholms Båtvarv, uki 1971 Puu

265 Frida tiina ja Petteri Piha, raul kallio ass n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1972 Puu

266 seej arto ja senja Viljanen HtPs n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1972 Puu

267 maria kurre ja Eppu nuotio Hitis n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1972 Puu

268 Gabriella timo kuusisto lP n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1972 Puu

272 Helena kari lindholm slPs sundforsin vene, kokkola 1972 Puu

273 Fanni reijo Helminen uPs n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1973 Puu

274 lyn jyrki ja maria-leena setälä Hss n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1974 Puu

275 malin iiro mäki-tanila saPs G. Engberg, Dragsmark, ruotsi 1962 Puu

276 annika turkka keinonen sPs n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1974 Puu

277 tant Gunnel kim Willgren   EsF n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1976 Puu

281 meritähti markku ruotsalainen nPs n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1975 Puu

282 albertina tomi Backlund EsF n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1976 Puu

283 mirelle sarianne tikkanen suPs V. reinholms Båtvarv, uusikaupunki 1975 Puu

284 Pamela iV seppo toivonen Bss Folkebådcentralen, tanska 1976 lasik

285 onnimanni jukka Palkonen & mika kauppila  tapVk savonlinnan ammattikoulu savonlinna 1977 Puu

286 solina mikko, auli ryökäs m savonlinnan ammattikoulu savonlinna 1978 Puu

287 tilda jukka nupponen otPs sjöman & Höckert, Espoo 1977 Puu

288 oihonna janne, silja mäkinen HtPs n. andersson Båtbyggeri, kråkö 1978 Puu

289 jenni mauri keskinen mV lyse Plast ab, lysekil, ruotsi 1979 lasikuitu

290 Edward stigzelius Bsk lyse Plast ab, lysekil, ruotsi 1979 lasikuitu

291 Phrygia mikko Pajamies EPs Folkebådcentralen, tanska 1979 lasikuitu

292 suvituuli marja-leena, matti mattila nPs Folkebådcentralen, tanska 1979 lasikuitu

294 Pamela V Ville jaakola HtPs Folkebådcentralen, tanska 1980 lasikuitu

295 linda Per Gylling njk marieholm, ruotsi 1980 lasikuitu

296 amalia Harri närhi otPs a. kauppinen, Haukipudas 1980 Puu

297 mikko Honkanen turku ruotsi 1947 Puu

298 Daphne Pentti laurinen Hus savonlinna 1981 Puu

299 susse Pekka Vahtera nPs P. sollo, naantali 1981 Puu

300 Blondi levanto nPs Folkebådcentralen, tanska 1980 lasikuitu

302 miru antti Vallittu Hsk Folkebådcentralen, tanska 1981 lasikuitu

304 Helmi Petri Vuorjoki Hsk Folkebådcentralen, tanska 1982 lasikuitu

306 Filur aimo Hautojärvi HtPs Folkebådcentralen, tanska 1982 lasikuitu

307 Waikiki sebastian Häggblom Bs Folkebådcentralen, tanska 1982 lasikuitu

308 matilda satu samooja sPs Folkebådcentralen, tanska 1983 lasikuitu

309 lunni Panu Härkönen Holmströmin telakka, Hanko 1983 Puu

310 Freija tapani, Elina ja tuomas laaksonen nPs kaj Wilenius 1983 Puu

311 Bianca Pertti silvennoinen kPs Pertti silvennoinen, kirkkonummi 1985 Puu

312 secco robert ja Peter Brandt Hsk Folkebådcentralen, tanska 1984 lasikuitu

313 lina Gustav ja margareta Wikström snaVs Holger olin, mariehamn 1984 Puu

314 illusia jaakko Eskelinen VVk V. Heinonen, Haukipudas 1984 Puu

315 la Pampri Herman saari nPs Folkebådcentralen, tanska 1985 lasikuitu

316 Pärske Pertti appelqvist Hsk Folkebådcentralen, tanska 1985 lasikuitu

317 Ellida lauri, maija ja Eeva-liisa Puska    karlsson, orust, ruotsi 1957 Puu

318 Vågsqualp antti karjalainen Valkeakoski 1947 Puu

322 oihonna ii Pekka kotka ktPs ruotsi 1966 Puu

325 ronja Hannu juvonen slPs Yrjö nurminen, uusikaupunki 1986 Puu

326 Galeijan ii tage Bergholm Bss Folkebådcentralen, tanska 1986 lasikuitu

328 ninne mikko reinikainen, taina Pennanen Bröderna larssons Båtbyggeri, ruotsi 1964 Puu

329 amira r. salama 1967 Puu

330 ramona a. tanhola 1987

332 susanna H. Ylönen mats selden Båtbyggeri, orust, ruotsi 1964 Puu

333 mari-ann mika salko ssP Enitor, Hillerstorp, ruotsi 1981 lasikuitu

335 secca antti lehtinen uPs Folkebådcentralen, tanska 1991 lasikuitu
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363 laetitia kristoffer albrecht mats seldén, orust, ruotsi 1964 Puu

364 runo ii timo Pöljö loPu jussi nordberg, Hamina 2000 Puu

365 kajsa Göran Weber njk Burenby malexander, ruotsi 1983 lasikuitu

366 aida jukka Ekholm HtPs j. Ekholm, Haminan puuveneopisto 2004 Puu

367 Pinkki juhani Bremer, Pasi ronimus, Henrik 
Gråsten 

HtPs Folkebådcentralen, tanska 1978 lasikuitu

368 safir kaj Gustafsson ass Folkebådcentralen, tanska 2002 lasikuitu

371 Calista richard Grunér  HsF Folkebådcentralen, tanska 2002 lasikuitu

372 alma myyty irlantiin (Paul Forrest, Dublin) Ernst Enkvist 2002 Puu

373 juliette jukka Vauhkonen, lotta iman Hsk Folkebådcentralen, tanska 2002 lasikuitu

375 mercedes sören Bondestam njk Folkebådcentralen, tanska 2003 lasikuitu

376 naviculare atso kaukko suPs ruotsi Puu

377 oskari sanna kronström ruotsi 1977 lasikuitu

378 jazzo räsänen Ville knV Folkebådcentralen, tanska 1985 lasikuitu

379 thyra sanna Virtanen, matti takala mVs Bröderna norgren, ulvöhamn 1964 Puu

381 tee-Chee Barbro appelqvist EsF Folkebådcentralen, tanska 1983 lasikuitu

382 stiplu ii simo-Pekka reponen EsF Enitor, Hillerstorp, ruotsi 1981 lasikuitu

383 Beata af moisk myyty saksaan 2009 Folkebådcentralen, tanska 1993 lasikuitu

384 made ilppo kivivuori HtPs Folkebådcentralen, tanska 1979 lasikuitu

385 speed jan owren Bs Folkebådcentralen, tanska 2003 lasikuitu

387 ramona trygve löfroth nss mats seldéns varv, svanesund, ruotsi 1968 Puu

389 Pampero tiina kaarela ja Vesa rosilo saVk Enar johanssons Båtbyggeri, ruotsi 1956 Puu

390 lina kai aarnio ja Pelle kindberg EsF Folkebådcentralen, tanska 1985 lasikuitu

392 tyche  jari-Pekka teräväinen EPs Folkebådcentralen, tanska 1992 lasikuitu

s-16 askungen jussi mäkinen Helsinki Göteborg, ruotsi 1942 Puu

alkan jaana sinipuro Espoo strömmens Båtvarv, motala, ruotsi 1949 Puu

Vilja thomas Hansten ssj karlsborgs Båtbyggeri, ruotsi 1949 Puu

Elisabet ilona Helske HtPs Bertil lund, kalmar, ruotsi 1962 Puu

alli jaakko laitinen sinbad Br törnqvist, ruotsi 1962 Puu

Dorotea Hannu tuomikoski mVs Enar johanssons Båtbyggeri, ruotsi 1965 Puu

alfhild kurt andersson Bror janssons Båtvarv, ruotsi 1965 Puu

katie Ville korpelainen masku Göte adriansson Danderyd,ruotsi 1969 Puu

Pegassos jari lehtovirta Vator 1966 Puu

Gunilla marko reinola, nora schuller Valdemarsvik, ruotsi 1947 Puu

aurora matti laine ass motala, ruotsi 1968 Puu

Desire Pertti kapi Helsinki t. karlsson, orust, ruotsi 1965 Puu

        
  

336 Hilla jarkko reiman HtPs Åhus Båtvarv, Åhus ruotsi 1961 Puu

337 Celeste ossi ollila kPs 1946 Puu

338 jatta timo tammi uPs lyse Plast ab, lysekil, ruotsi 1980 lasikuitu

339 rölli Eero Poikonen 1960 Puu

340 Elin saarela & Willstedt 1968 Puu

341 Gullan mikael laine slPs C. johansson, karlsborg, ruotsi 1951 Puu

342 merimikki anna-kaari Hakkarainen,  
lassi tykkyläinen

HmVk nils janssons Båtbyggeri, ruotsi 1967 Puu

343 meitan timo juhala meriseura, turku j. olsson, orust, ruotsi 1960 Puu

344 Brudköpet j. Friman sverre ab, Göteborg 1942 Puu

345 Haminan puuveneopisto? 1994 Puu

346 lyydia taina tillikka ruotsi 1975 Puu

347 mörkblå tom lindholm Hsk Burenby malexander, ruotsi 1980 lasikuitu

348 jonna taisto mild nPs segel, Båt, ruotsi 1996 lasikuitu

349 simple life jani Vauhkonen llV Folkebådcentralen, tanska 1996 lasikuitu

350 nathalie Petri Huusko mats selden, orust, ruotsi 1964 Puu

351 lotta anna Bjårs, mia tenhunen,  
kaisa tiusanen

sPs ruotsi 1969 Puu

352 s. roschier-Holmberg 1950 Puu

353 Z Patrick Zilliacus Hss Hovmark, tanska 1985 lasikuitu

354 aino Heta ja lotta järvimaa Hsk C. andersson, orust, ruotsi 1958 Puu

356 ada tommi suominen jPs mats seldén Båtbyggeri, orust, ruotsi 1964 Puu

357 s. Glan 1959 Puu

358 Hakuna matata H. Erjanti motala, ruotsi 1968 Puu

359 Dorothea H. tuomikoski E. johanssons Båtbyggeri, norrtälje, ruotsi 1968 Puu

360 mirabelle Birgitta, ulf Christian Dahlberg njk lyse Plast ab, lysekil, ruotsi 1978 lasikuitu

361 Piper jesper Björk, ralf Borgmästars ssj söderköping, ruotsi 1946 Puu 

362 amanda lotta ja Peter Westerlund EPs mats seldén, orust, ruotsi 1969 Puu 
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