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Mennyt vuosi meni suuren spinaakkerikeskustelun 
merkeissä. Syksyn aikana tunteet pursuivat netti-
keskustelussa spinnun puolesta ja vastaan. 

Vuosikokouksen suuri äänestystilaisuus spinnun 
tulevaisuudesta jäi keskusteluksi siitä,  mistä piti äänestää ja ket-
kä saisivat äänestää. Lopputuloksena oli toimikunta,  jonka teh-
täväksi jäi selvittää nämä ongelmat.

 Toimikunta päätyi ehdotukseen että jäsenmaksun yhteydessä 
tehtäisiin mielipidetutkimus siitä,  mitä jäsenet haluavat; eli spin-
nu vai  spiira tulevaisuuden kisoissa. Kysely löytyy liitteenä tästä 
lehdestä. Olisi suotavaa että,  kaikki kenellä on mielipide asiassa,  
vastaisivat kyselyyn mahdollisimman nopeasti, jotta hallitus voi-
si käsitellä asian.

 Koska ollaan näin lähellä kesää ja kilpapurjehduskautta,  tul-

laan tämän kesän kilpailut ajamaan vanhaan malliin spinnulla,  joll-
ei muuta ilmoiteta.

 Tänä kesänä on tarkoitus ajaa normaali rankingsarja. Lisäyksenä 
akaisempiin vuosiin on saatu myös uusi rankingkilpailu syyskuul-
le, Merenkävijöiden järjestämänä.

 Kansanveneiden SM-kisat ovat 19.-22. elokuuta Helsingissä. Jär-
jestäjänä on NJK, satamana Valkosaari ja  rata-alueena Isosaaren ja 
Santahaminan väli.

Heinäkuun alussa on tarkoitus purjehtia ”maaottelu” ruotsalai-
sia vastaan, paikkana Ruotsin Sandhamn. Maaottelun jälkeen olisi 
Ruotsin Mestaruuskisat.

Hyviä purjehduksia toivottaen!

Pelle Kindberg

Folkkariajatuksia kesälle 2010

P.S.  Tämän F-lehden myötä on tarkoitus siirtyä käytäntöön, jossa julkaisemme vuo-
sittain vain yhden painetun lehden tai pikemminkin vuosijulkaisun, johon on koottu 
enemmänkin folkkariasiaa.  Lehteä täydentää ympäri vuoden päivitettävä nettisivus-
tomme Folkkari.net (www.folkkari.net),  jonne toivomme myös jäsenistöltä kirjoituk-
sia, uutisia ja kipakoita keskusteluja.  Tarvittaessa voimme myös tiedottaa ajankohtai-
sista asioista sähköpostitse, joten huolehdithan, että olet rekisteröitynyt Folkkari.netin 
keskustelufoorumille tai toimittanut muuten sähköpostiosoitteesi liitolle, esim lähet-
tämällä sen osoitteeseen folkkariliitto@gmail.com  . Samaa osoitteeseen voit myös an-
taa palautetta tästä F-lehdestä. 

.....................................................................................................................................................
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AKTIIVINEN VIROLAINEN folkkaripurjehtija Mikk Köösel on useaan 
otteeseen kutsunut Suomen purjehtijoita kyläilemään Kalev Jahtklu-
bille Tallinnaan. Tämän pohjalta ideoimme Mikkin kanssa folkkarikiso-
ja Tallinnaan, ja viime kesänä ajatus toteutui.

 Ensimmäiseen Greta-regattaan osallistui viisi folkkaria Suomesta:  
Aino, Julietta, Lipla, Made ja Miru.  Matkaan lähdettiin aurinkoisena 
elokuun perjantaina.  Menomatka oli tarkoitus järjestää matkakisa-
na. Starttipaikka oli Katajaluodon lännenpuoleiselta jääpojulta klo 10, 
mutta tuuliolosuhteet olivat tuolloin olemattomat(ehdottomasti mai-
nitsemisen arvoista on, että kaikilla oli purjeet ylhäällä starttihetkellä), 
joten yhteistuumin päätimme aloittaa matkanteon koneilla. Silloin täl-
löin kokeiltiin myös ihan purjehtimista, koska koneen pärinä oli mel-
koisen uuvuttavaa. 

 Vihdoin Kaleville saavuttaessa vastassa oli aurinkoinen Tallinna, 
olympiarenkaat ja kesälomaa viettävät lapset, jotka hyppivät sillalta 
mereen. Eli tunnelma hipoi täydellisyyttä.

 Lauantain ohjelmassa oli kolme starttia. Samassa yhteydessä järjes-
tettiin paikallinen kisa, mutta folkkareille oli omat lähdöt. Rata-alue oli 
kaikin tavoin luksusta - 10 minuutin matka satamasta!  Tasainen tuuli 
5-6 m/s , ei aallokkoa ja tehokasta työskentelyä Kalevi Yacht Klubin ki-
satoimikunnalta.  Kun viimeinen folkkari sai maaliintulopaukun,  am-
muttiin perään suoraan seuraavan lähdön 10 minuutin paukku. Fii-
lis oli loistava!

 Greta-regattaan osallistui yhteensä seitsemän folkkaria ja  Suomeen 
tuli kolmoisvoitto. Miru teki vanhat ja hoiti potin kotiin, Made oli tiuk-
ka kakkonen ja Aino sai pronssia. Nyt on siis muistona hienot pokaa-
lit ja mitalit.

 Toivotaan, että tulevana kesänä on Suomesta vielä enemmän läh-
tijöitä ja että Mikk saa haalittua kaikki lähiseutujen folkkarit mukaan! 
Suuret kiitokset Mikk ja Ingrid Kööselille sekä Kalev Jahtklubille!

MAALISKUUN PUOLELLE tultaessa alkoivat vene-
asiat tulee mieleen ja poikkesin katsomaan folkkari-
en nettisivuja huomatakseni, että vuoden ekat ska-
bat ovat seuraavana päivänä: Star-liitto oli pistänyt 
kutsun folkkaripurjehtijoille tulla ja osallistua alppi-
yhdistettyyn purjehdustapahtumaan! Sovelias yh-
distelmä onkin,  sillä molemmissa lajeissa kierretään 
merkkejä, tulee hakattu olo ja rahaan kehittyy fi lo-
sofi nen suhde.

Pikaisesti siis tiimi kasaan, sillä pujottelussa miehis-
tön ajat laskettaisiin yhteen. Oihonnan miehistöön 
on vuosien varrella kuulunut useita  purjehtijoita, 
joille Alpit ovat tulleet tutuiksi kun illat ovat Suomes-
sa alkaneet pimentyä, joten tämä kilpailu tuntui läh-
tökohdiltaan sopivan kuin nenä päähän FIN-288:lle. 
Lopulta kuitenkin vain Joonu Joonatan Sohn löy-
tyi langan päähän. Joonu on selkeästi nuorta kaartia 
folkkaripurjehtijana 18 vuoden iällään, mutta skim-
bamiehenä kokemusta tiesin löytyvän sitäkin enem-
män vaikka enemmän hyppypuolelta.

 Vihtiin saavuttiin tiukalla aikataululla. Rata oli sel-
västi jo kilparinteessä valmiina - tosin ketään ei nä-
kynyt radalla eikä muuallakaan näkynyt purjehtijan 
näköisiä ihmisiä. Ilmeisesti hellyhansenit on jätetty 
kotiin,  tuumattiin. Joonun kanssa lähdettiin hissillä 
ylös selvittämään tilannetta. Lähtökopissa oli henki-
lökunnan edustaja,  joka sanoi että ”rata on siinä ja 
voi vetää harjoituslaskun jos haluaa. Kohta aloitetaan 
kisa.”  Siitä vaan kylmiltään kun piti lähteä, niin ilmei-
sesti olemuksesta paistoi epäröinti koskapa kaveri 
jatkoi vielä, että ”antaa mennä sitte vaan!”

 Aurinko oli päivällä pehmentänyt lunta ja illal-
la alkanut jo pakastaa sen verran, että pinta oli ko-

KANSANVENE on päässyt aiheeksi suo-
malaiseen postimerkkiin.

 Itellan Merellinen Pohjola -sarjassa 
ilmestyi 24.maaliskuuta Klaus Welpin 
suunnittelema

Kotka-aiheinen pienoisarkki. Arkin 
kahdessa merkissä kuvataan Merikeskus 
Vellamoa, museojäänmurtaja Tarmoa ja 
Suomen Puuvenekeskusta, jonka edus-
tan pläkässä lillii täysissä purjeissa kan-
sanvene - tarkkaan ottaen purjenume-
roltaan FIN 95.

 Kahden  postimerkin kuva-arkki 
maksaa 1,60 euroa ja sitä saa -mistä-
pä muualta kuin postista  sekä Meri-
keskus Vellamon museokauppa Ploo-
tusta.

UUTISET

vettunut. Lopputuloksena oli alusta, jossa kan-
tit tuntuivat pitävän liiankin hyvin ja treenilasku 
menikin komeasti parin portin jälkeen ulos. Joo-
nu pääsi radan sen sijaan kunnialla läpi ja roh-
kaistui välittömästi vedonlyöntiin venekunnan 
keskinäisistä voimasuhteista. Tottakai myönnyin,  
vaikka homma tuntui vähän lähtevän lapasesta. 
Rata tuntui melko paljon hankalammalta kuin 
ne suomislalom-radat,  joita on joskus tullut las-
kettua.

Takaisin ylös kun päästiin,  niin löysimme 
muun fl eetin jo odottamassa vuoroaan radalle. 
Leevene oli hoitanut tapahtuman sponsoroin-
nin ja tästä ymmärrettiin kiittää Joni Leeveä, jo-
ka jonotteli vähän ennen meitä vuoroaan, vaikka 
muurahaiset hiukan jaloissa jo kipitteli. Onhan se 
harvinaista herkkua päästä vetämään slalomrata,  
jos ei ihan tosissaan panosta alppipuolelle.

 Rento jutustelu jonossa kuitenkin vähensi kip-
siä sen verran,  että pystyttiin Joonun kanssa ve-
tämään ihan hyvät kisalaskut välttäen ahnehti-
mista. Joonulla tosin oli siteet liian löysällä, ja 
kakkoslasku päättyi sitten suksen irtoamiseen. 
Niinpä sitten kävi, että kesällä on yhdet kaljat jo 
allekirjoittaneella tiedossa.

Joka tapauksessa nopeimmat ajat kellotet-
tiin Oihonnan miehistölle, joten varmasti sta-
reissa mietitään ensi talven lumileirin ajankoh-
taa huolella. Ainoa folkkariporukka kun oltiin, 
niin jatkokisa purjeilla ei tunnu kovin intensiivi-
seltä,  mutta Hesan Regatan yksi lähtö on kuu-
lemma toiminut  perinteisesti purjehdusosion 
ratkaisijana tässä yhdistelmäkisassa. Periaattees-
sa me kai aiotaan tämä viedä tyylikkäästi läpi ja 
ottaa se mitä tarjolla on kotiin vietäväksi. Toivot-
tavasti ensi vuonna päästään mukaan jo useam-
man veneen voimin.

Janne Mäkinen

Purjehtijat 
rinteessä

Suomelle kolmoisvoitto 
Tallinnan Greta-Regatassa

HELSINGIN HELMIKUISILLA VENEMESSUILLA 
nähtiin taas pitkästä aikaa puinen kansanvene. 
Sen ovat rakentaneet  Etelä-Kymenlaakson am-
mattiopiston puuvenelinjan opiskelijat Timo 
Partanen ja Henri Kasper oppilastyönään.

 Ferrarinpunaiseksi maalattu folkkari herätti 
messuilla ansaittua huomiota, vaikka olikin vie-
lä osin keskeneräinen.  Veneen tarina on myös 
mielenkiintoinen.

 Ensimmäisenä projektinaan koulussa Timo ja 
Henri tekivät puisen soutuveneen.  Soutupaat-
tia lakatessaan he alkoivat miettiä, mitä tehtäi-
siin seuraavaksi.

 Kuinka ollakaan - opiston nurkasta löytyi folk-
kariprojekti, joka oli joltakin jäänyt ns. pientä lait-
toa -vaiheeseen: veneessä oli köli, muutama puu-
palikka sovitettuna ja peräpeili - ei muuta.

 Aihiosta tehtiin kaupat, ja kaupan päälle saa-
tiin vielä muutama motti puutavaraa.

 Ferrarinpunaista folkkariaan Timo ja Henri ei-
vät aio myydä - se tulee omaan käyttöön. 

Jarmo Vehkakoski

P.S Jos puufolkkarisi kaipaa laittoa, ota yhteys 
Henriin ja Timoon:

 
Henri Kasper

Venepuuseppä

henri@kivistofolk.com

 - Peräpeili oli jo vääntynyt,  joten sillä läm-
mitettiin sauna, miehet kertovat.

 Ei ole ihan helppo homma ruveta folkka-
ria veistelemään, mutta ohjeita Timo ja Hen-
ri ovat saaneet sieltä sun täältä. Aika on men-
nyt nyt puolitoista vuotta, ja vielä tarvitaan 
mm. sisustus- ja pintakäsittelytöitä, puumas-
to ja -puomi sekä heloitus, joka on osittain 
peräisin Turun seudulla puretusta raatofolk-
karista.

 Tulevana kesänä veneellä kuulemma jo sei-
lataan.

- Mutta kyllä edessä on vielä monta pitkää 
päivää ennen kesää.

 Henri ja Timo ovat perustaneet puuvenealan 
yrityksen Järvenpään Kellokoskelle. Tarjolla on 
kaikkea puuveneisiin - kunnostuksia ja uuden 
veneen veistoa. Työnäytteenä folkkari on hie-
no, työn jälki on hyvää. 

Uusi puufolkkari venemessuilla

Kansanvene pääsi 
postimerkkiin

Timo Partanen

Venepuuseppä

timo_partanen@hotmail.com

...........................................................................................................................................................................................................................................................................
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EI NÄIN:  Tämä folkkari  oli lähtövalmiina 
Kruununhaassa koko lumitalven 2010. 
Kuva: Jarmo Vehkakoski

UUSIEN KANSANVENEIDEN ja 
varaosien valmistajana tunnet-
tu tanskalainen Folkebaadcentral 
on siirtynyt saksalaisomistukseen. 
Erik Andreasen on myynyt fi rman-
sa Hampuriin, jonne myös myynti-
toiminnot ovat siirtyneet.

 Uudet omistajat ovat samo-
ja saksalaistahoja, joiden rahoit-
tamalle  Pärnu Shipyard-yhtiölle 
kansanveneiden varsinainen val-
mistus, muotit ja osa työvoimas-
ta siirtyivät Virossa  alkuvuodes-
ta 2009.  Kauppaa pyörittää Erik 
Schneider, 31.

 - Kun nämä saksalaiset kuulivat, 
että neuvottelen toisen saksalais-
tahon kanssa Folkebaadcentralin 
myynnistä, he päättivät ostaa ko-
ko fi rman, Erik Andreasen kertoo 
Tanskan kansanveneliiton netti-
sivuilla.

 Mr. Folkkari ehti valmistaa  25 

vuoden aikana yli tuhat lasikuitu-
folkkaria jälkeen. Nyt on hänen mu-
kaansa aika tehdä sukupolvenvaih-
dos kja turvata näin kansanveneen 
jatko. Andreasen aikoo kuitenkin 
jatkaa Nordic Cruiser -moottorive-
neensä myyntiä.

 Suomalaisesta näkökulmasta 
varaosakaupan siirtyminen Tans-
kasta Saksaan merkitsee arvonlisä-
veron putoamista 25 prosentista 
19:ään.

 Kansanveneen varaosien netti-
kaupan uusi osoite on www.folk-

boat.de. Muut yhteystiedot ovat:
 

Mr. Erik Schneider

Folkboat Central GmbH.

Süderstr. 77

D-20097 Hamburg

+49 171 7402639

es@folkboat.de

folkboat@folkboat.de

Kansanveneen valmistus ja 
varaosamyynti Tanskasta Saksaan

UUTISET

EI NÄIN:  Folkkarin pohjan puhdistus on tunnetusti 
vaivalloista, mutta ei se ole helppoa näinkään
Kuva: Olavi Vallittu

Oletko ylpeä upeasta folkkaristasi?  
Osallistu kilpailuumme Suomen kauneimmasta kansanveneestä 2010!
Suomen kansanveneliitto julisti vuosikokouksessaan kilpailun, jossa etsitään Suomen kauneinta folkkaria. 
Kisaan voivat osallistua sekä puu- että lasikuitufolkkarit, parhaille on luvassa palkintoja.

Onko sinulla 
Suomen kaunein kansanvene?

Kilpailuohjeet:

1. Kilpailuaikaa on 15.9.2010 asti, joten ehdit tuunaa-
maan ja puunaamaan veneesi huippukuntoon.

2. Ota veneestäsi muutamia edustavia digikuvia eri 
kulmista (myös yksityiskohtia)  ja lähetä ne sähköpos-
titse osoitteeseen folkkariliitto@gmail.com.  Liitä mu-
kaan veneesi ja itsesi tiedot ja mielellään pieni kerto-
mus siitä, mitä kaikkea ”laittoa” veneeseesi on vuosien 
saatossa tehty nykytilaan pääsemiseksi.

3. Voit lähettää kuvia veneestäsi jo nyt. Julkaisemme 
kuvia osallistuvista veneistä nettisivuillamme kisan ai-
kanakin.

SPIIRAILU FOLKKARILLA

Spiirattu eli puomilla 
virsikirjaksi myötätuulessa 
tuettu fokka on tuttu 
näky ulkomaisista 
folkkarikisoista, joissa 
spinnua ei käytetä.  
Folkkarispiirailua voi tehdä 
monella tavalla, mutta  
joillakin tavoilla pääsee 
helpommin ja nopeammin 
perille. Edward Stigzelius 
neuvoo nyt spiirailun 
alkeet.

Pitkän spiirapuomin käsittely vaatii 
keulagastilta taitoa ja voimaa - etenkin 
kovassa tuulessa.

Oma spiirailu-urani alkoi vakavasti 
Folkkareiden maaottelussa ja Ruot-
sin avointen mestaruuskisoissa Sand-
hamnissa, vuonna 2005. Olimme har-

joittelemassa Sandhamnin kilparadoilla kovassa 
tuulessa ja melkoisissa aalloissa. Lopputulos oli 
nolo: spiiraa ei saatu seisomaan. Samaan aikaan 
ruotsalaiset spiirailivat ja jiippasivat aallokoissa.

Suomalaiselle tämmöinen on mahdoton niel-
lä.  Ainoa vaihtoehto oli opiskella asiaa. Avuksem-
me saimme herra Folkkarin, Erik Andreasenin 
Tanskan Kertemindestä. Hän oli lomailemassa 
moottoriveneellään ja menossa Ahvenanmaal-
le . Ennen kuin hän suostui tulemaan veneeseen, 
hän tarkisti onko veneemme hänen rakentaman-
sa. Olihan se – meidän onneksi.

Moni sanoo, että spiirailu on helpompaa kuin 
spinnulla ajo. Tämä väite kaipaa mielestäni tar-
kennusta. Jos ”helpompaa” tarkoittaa, ettei pur-
je tipahda mereen tai jää jiipissä kiinni johonkin 
maston osaan tai ei tule alas alamerkillä, niin väi-
te pitää varmaan hyvin paikkansa.  Kovassa tuu-
lessa spiiran käsittely sen sijaan on vaikeaa, olipa 
kyseessä jiippaaminen, spiiran  nopea paikalleen 
laitto tai nopea alasotto.

Hyvin kevyessä tuulessa olen huomannut spii-
ran edut. Jokainen varmaan tietää kuinka kivaa 
on,  kun heikossa tuulessa spinnu tahtoo sot-
keutua heloihin ja muihin ulokkeisiin. Hyvällä 
säädöllä ja hyvällä leikkaavalla kurssilla spiiraili-
ja pääsee tällöin vikkelästi ohittelemaan spinnul-
la sählääviä.  Spiiran avulla fokan pinta-ala pysyy 
levittäytyneenä. 

Kovassa tuulessa ja myrskyssä veneen vauhti 
lähenee runkonopeutta, jolloin spinnun vauhtie-
ro spiiraan on pienempi. Aallokoissa spinnu kui-
tenkin jaksaa vetää venettä aallon harjalle no-
peammin. 

Kaikkein suuri vauhtiero syntyy kevyessä tuu-

lessa, kun spinnu alkaa olla vedossa koko pin-
ta-alallaan. Silloin näkee tyytyväisiä naamoja 
naapuriveneissä. Tärkeätä on huolehtia kans-
saihmisten hyvinvoinnista, myös tällä tavalla. 
Kun kaikki ovat hyvällä tuulella,  ei synny riitoja 
ja sotia. Kunnes tapaamme ylämerkillä.

Onko tällä merkitystä retkipurjehduksen kan-
nalta? Kilpailemalla saa hyvää veneenkäsittely-
harjoitusta (esimerkiksi spiirankäytössä), jolla voi 
olla suurikin merkitys haastavissa olosuhteissa. 
Purjehtiminen on hauskempaa,  kun sählinki vä-
henee. 

Spiiran säädöt

Spiirapuomia ei kiinnitetä kiinteästi maston ja 
purjeen skuuttikulman väliin, vaan spiiran pi-
tuutta säädellään mastopäästä köydellä, jon-
ka päässä olevaan rinkulaan spiiran lukkohaka 
kiinnitetään. Köysi menee maston kautta ruffi  in, 
josta voi säätää spiiran mastonpään etäisyyttä 
mastosta. Mitä enemmän nostetaan kurssia sivu-
tuuleen,  sitä enemmän kiristetaan spiiran köyt-
tä eli pidennetään spiirapuomia.

Maksimaalisessa säädössä spiira vie koko pi-
tuudellaan fokan kulmaa eteenpäin. Kun sitten 
lasketaan enemmän lenssiin löysätään säätöä. 
Spiiran mastonpää tulee nyt maston ”ohi” leen 
puolelle ja on näin lyhyempi tuulenpuolelle. Nyt 
fokan skuuttia voi kiristää jolloin  purje tulee taa-
emmas.

Ideahan on yksinkertainen: fokan tulee olla 
mahdollisimman kohtisuorassa tuuleen nähden. 
Tällöin tuuli osuu purjeeseen parhaalla mahdol-
lisella eteenpäin vievällä kulmalla. Parempia tu-
loksia tulee myös,  jos fokka on spiirattuna tuulen 

puolelle (virsikirja), eikä ison takana. Tarkemmat 
säädöt, kuten tarkat kulmat ja kireydet kuuluvat 
jatkokurssiin. Kokeile vaihtoehtoja! 

Fokan skuuttikulmassa voi olla köysilenkki, mi-
hin spiiran ulkopää kiinnitetään. Tämä nyt on ma-
kuasia. Ruotsalaiset kiinnittävät spiiran suoraan 
skuuttiin, mutta tanskalaisilla on köysilenkki. 

Kun spiiraa ei käytetä, se säilytetään keulakan-
nella. Takapää kiinnitetään vanttiin, etupää su-
jautetaan kumiköyden alle keulaknaapin koh-
dalla.  Spinnupuomin tavoin spiirapuomissa on 
oltava köydet, joista vetämällä päiden lukkohaat 
avautuvat. 

Spiiran kiinnittäminen

Kevyessä tuulessa laitat spiiran paikalleen mi-
ten haluat.  Kovemmassa tuulessa on oltava tar-
kempi. Purjetta on nimittäin miltei mahdotonta 
saada nopeasti paikalleen  työntämällä sitä he-
ti luun puolelle. Taistelu tuulen voimia vastaan 
keinuvalla alustalla päättyy aina tappioon. Ko-
keile siis tätä:
• Kysy ruorissa roikkuvalta kummalla halssilla 
mennään.
• Laita sitten puomi kiinni fokan lenkkiin tai 
skuuttiin (ks. yllä).
• Työnnä fokka ulos ison taakse ja jiippaa sitten 
fokka oikealle puolelle.
• Kun kiinnität spiiran mastonpään varmista, et-
tä sinulla on löysää säätököydessä. Kiinnitä mas-
tonpää ja kiristä säätököyttä. 

Jiippaaminen

Hyvä pito kengissä on nyt tarpeen. Puhun nyt 
etenkin kovan tuulen olosuhteista. 

TEKNIIKKA

............................................................................................................................................................................................................................
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Jarmo Vehkakoski

TEKNIIKKATEKNIIKKA

Aika usein folkkarissakin lenssi ajetaan jonossa kuin köyhän talon porsaat: en-
sin oikealle, sitten jiippi ja alamerkille. Samalla on hyvää aikaa syödään eväi-
tä, ehkä palan painikkeeksi otetaan jotain häiriönpoistojuomaa. Ja hyvinhän 
me tuossa edellä menevän perässä pysytään - ajetaan varmuudeksi vielä pik-

kuisen ylemmäksi jos vaikka saataisiin kiinni ja päästäisiin  sitä peittämään! Siinä sitten 
matkaa tehdessä ja rupatellessa jäävät siftit huomaamatta ja alamerkillä ihmetellään, 
kuinka  nuo toiset ovat jo tuolla.

Taitaa olla aika tuttua lenssiseilausta monelle?

Näinkin sen voi tehdä:

Gastit miettivät jo luovilla, miten lenssi ajetaan. Kannattaa seurata samalla radalla ole-
vien muiden luokkien kärkiveneiden suorituksia, kumpi laita vetää paremmin tai mi-

Myötätuuli eli lenssi on folkkarikisoissa vaativa osuus, 
jossa taitajat helposti erottuvat taviksista.  Kokenut 
keskigasti ja kaksinkertainen Suomen mestari 
Jarmo Vehkakoski opastaa seuraavassa, kuinka 
spinnulenssillä toimitaan.

SPINNULENSSI - 
VAUHDILLA YLÖS VAI 
HITAAMMIN ALAS?

ten tuulet pyörivät. Nämä tiedot sitten kerrotaan 
pinnamiehelle ennen ylämerkkiä.

Ennen ylämerkkiä tehdään myös selväksi, mi-
ten spinnu nostetaan. Perinteinen tapa on lait-
taa puomi paikoilleen ajoissa ja nostaa spinnu 
leen eli suojan puolelta. Meillä keskigasti vetää 
spinnun ylös ja pinnamies vetää tuulen puolen 
eli luuvartin skuuttia sopivasti esiin. Leen skuut-
ti on lukossa noin suurin piirtein oikeassa kire-
ydessä, tässä pikku tussimerkistä skuutissa on 
suuri apu.

Joskus tilanne saattaa muuttua kuitenkin ko-
vin nopeasti ylämerkille tultaessa esim. muiden 
luokan veneiden takia. Suosittelen harjoittele-
maan spinnun nostoa ylämerkillä ja heti jiippiä, 
sitten vasta puomin laitto.

Joskus spinnuvehkeet ovat ylämerkille tultaes-
sa väärällä puolella, esim kovalla kelillä tai jos jos 
tuuli on kääntynyt ja rata on vino. Tällöin keula-
gasti ottaa spinnumytyn syliinsä ja menee vant-
tien ulkopuoleta keulaan ja heittää purjeen fokan 
taakse. Samalla se kiskotaan ylös ja sitten laite-
taan puomi. Folkkarin spinnu on niin pieni pur-
je,  että se kyllä nousee miten tilanne vain vaatii.
   Heti kun spinnu on ylhäällä, fokka lasketaan 
alas. Välillä kovemmassa tuulessa ja lyhyellä ra-
dalla olemme jättäneet fokan ylös, harvemmin 
on kuitenkin noita reippaita tuulia ollut kisois-
sa. 

Kun spinnu on saatu hyvin vetoon ja tilanne 
rauhoitettua, keskigasti selvittää toisella kädel-

lä spinnufallin,  jotta se homma ei jää alamer-
kin kiireisiin.

Keulagasti viihdyttää itseään painona keulassa 
ja seuraa, mitä takana päin tapahtuu. Jos on sel-
keitä tuulen muutoksia niin hän ilmoittaa niistä 
heti, eikä jätä näkemäänsä omaksi tiedoksi.

Milloin jiipataan?

Tärkeintä lenssillä on päästä hyvää tai kohtalais-
ta vauhtia ja mahdollisimman alas, eikä ajaa mui-
den perässä. Keveällä tuulella se on folkkarilla 
vaikea ja stressaava juttu. Kovalla kelillä folkkaril-
la pystyy ajamaan suoraa myötäistä, jos miehistö 
sen hallitsee. Kovan kelin lenssi (yli 12 m/s) on-
kin niitä harvoja hetkiä, kun folkkarin saa hyväs-
sä aallossa kunnolla liikkeelle ja on jotain vauh-
din tuntua.

Tuulen suunnan muutoksia eli siftejä on lens-
sillä ihan yhtä paljon kun kryssilläkin, ne ovat 
vain vaikeammin havaittavissa. Lyhyellä radalla 
ei meinaa keritä tuntumaan siftien kanssa, kun 
jo ollaan alamerkillä.

Jos spinnun skuuttaaja huomaa siftin eikä pin-
namies reagoi siihen, niin siinä kohtaa saa avata 
suunsa. Kaikkea ei peräsimessäkään huomaa.

Pinnamies miettii jiipin paikan ja ilmoittaa etu-
käteen aikeistaan selkokielellä niin kovaa, että 
keulamieskin siihen herää.  Tässä vaiheessa keu-
lamies siirtyy mastolle ja on valmiina jiippiin.

Pinnamies ilmoittaa jiipistä ja alkaa ajaa täy-
sin myötäiseen. Samalla hän ottaa ison skuutis-
ta kiinni, vetää purjeen keskelle ja laskee sen toi-
selle puolelle. Molemmat spinnun barberit ovat 
kiinnivedettyinä jiipissä. Spinnun skuuttaaja las-
kee vähän molemmista skuuteista löysää juuri 
ennen jiippiä. Keulagastin on helpompi siirtää 
puomi toiselle puolelle, kun skuutit ovat löysem-
pinä,  ja spinnukin toimii rauhallisemmin kun se 
on etäämmällä.

Jiipissä keulagasti seisoo selkä menosuun-
taan, irrottaa ensin spinnupuomin mastopään 
ja kiinnittää sen uuden puolen skuuttiin. Vasta 
sen jälkeen irrotetaan toinen pää ja tuodaan se 
kiinni mastoon.

Jiipin jälkeen löysätään leen barberi sopivak-
si, luun barberi pysyy kiinni.  Keulagasti menee 
omalle tarkkailupaikalleen keulaan välittömäs-
ti jiipin jälkeen.

Jiippejä tehdään lenssillä tarvittava määrä - 
etukäteen on turha miettiä, tehdäänkö niitä 1 
vai 5. Jos ja kun radalla on myös muiden luokki-
en veneitä, on niitä syytä tarkkailla ja reagoida 
ajoissa,  että vältyttäisiin turhilta tilanteilta.

Alamerkki:  Kaikki mukava loppuu aikanaan

Tässä vaiheessa päätetään myös, kummal-
ta puolelta spinnu lasketaan, luusta vai lees-
tä. Kun pinnamies ilmoittaa että ”spinnu alas”, 
keskigasti löysää ylägaijan  ja keulagasti ot-

taa puomin pois. Keskigasti löysää barberin 
ja on valmiina ottamaan spinnun alas.  Tässä 
vaiheessa vielä spinnu vetää.  Kun spinnusta 
loppuu veto, päästetään falli ja toisen puolen 
skuutti löysäksi. Sitten onkin käsillä puuhaa: 
spinnu nopeasti sisään ja kunnolla pussiin, että 
se ei kryssille käännettäessä lennä sieltä pois.

Keulagasti siirtyy lodjuun ison skuutin sisään-
vetäjäksi, jotta pinnamies voi keskittyä rauhai-
saan merkin kiertoon. Keskigasti vetää fokan 
sisään ja alkaa trimmauspuuhiin katsoen sivusil-
mällä, että kovin paljon skuutteja ei ole veneen 
laitojen ulkopuolella.

Kun tilanne on rauhoittunut ja on saavutettu 
maksimi kryssivauhti, keskigasti tarkistaa että 
spinnu on valmiina seuraavaan nostoon.

Spinnupurjehdus vaatii veneessä kaikilta malt-
tia ja yhteistyötä,  mutta sitähän purjehdus par-
haimmillaan on.

Jotain pientä ehkä jäi kertomatta. Näin hän se 
lenssi kuitenkin menee, kun on mennäkseen.

• Löysää tarvittaessa mastosäätöä ja irrota spiira                    
puomin mastonpää. 
• Nosta puomin mastonpää suoraan ylös il-
maan.

Seuraava liike on onnistuessaan liikekoordi-
nation iloa, muistuttaa itämaisia taistelulajeja;
• Heilauta fokanpää uudelle halssille, samalla 
siirryt seisomaan maston tuulen puolelle (uu-
si halssi). 
• Nojaa mastoon, hyvä pito kengissä. Painopiste 
keskellä kehoa, noin kolme sormenmittaa na-
van alapuolella tai kyljissä. Pidä kaula vapaana, 
jolloin lihaksesi eivät ole jännittyneinä. Huomaat 
olevasi oikeassa asennossa ja tilassa,  kun käsi-
vartesi liikkuvat kuin itsestään. Pienikin ajatus 
liikkumisesta suorittaa liikkeen lihaksiston omal-
la älykkyydellä. 
• Kun saat tukea mastosta,  voit työntää spiiran  
ulos suuremmalla voimalla. Joskus on tarvetta 
pitää spiiraa käsin paikallaan hetken, uuden jii-
pin tai miehistön yhteistyön kompastuessa. Sil-
loin on hyvä kiittää kaikkia taitoja ja voimia, joi-
ta olet elämäsi aikana saanut. 
• Kiinnitä spiira säätököyteen. 
• Säädä. Liian äkillinen säätö saattaa viedä sorme-
si. Tilaa on niukasti. Ole varovainen! 
• Iloitse, kunnes tulee uusi käsky. 

 Alas ottaminen

• Maston säätö löysälle 
• Mastonpää irti 
• Huolehdi, että joku on valmiina skuuttamas-
sa fokkaa.
• Irrota purjeen pää, skuuttaa 
• Sujauta puomin etupää kumilenksun alle keu-
lassa.
• Vie spiira taaksepäin ja kiinnitä takapää vant-
tiin.

Itse purjehtiminen spiiralla

Kovassa tuulessa on spiiralla useimmiten no-
peinta vain ajaa suorinta tietä kohti merkkiä, ei-
kä leikata sinne sun tänne. Kevyessä tuulessa on 
tilanne aivan toinen.

Toimintojen nopeus ratkaisee,  ja harjoittelul-
la pääsee tuloksiin. On erheellistä luulla, että toi-
minnot olisivat paljon nopeampia kuin spinnulla. 
Kaksin kun purjehtii voi hyvin jiipata spinnulla, 
spiiralla taas on omat hidasteensa johtuen sää-
tököyden sijoituksesta ruffi  n katolla. 

Alkuun pääsee nopeasti,  ja mitä enemmän 
oppii,  tulee tarkennuksia ja oivalluksia. Jos nyt 
jäi jotain epäselvää tämän kirjoituksen osalta, 
niin  kerron mielelläni lisää laiturilla.

Spinnulla ja spiiralla purjehtimisella on mo-
lemmilla oma viehätyksensä. Rikastuta purjehti-
mistasi – kokeile kumpaakin! Nähdään merellä.

Edd

Itse en näe mitään hyötyä alagaijasta. Jii-
pissä se on vain tiellä ja koko ajan sitä 
pitää nykiä. Kovalla lenssillä siitä ei ole 
mitään hyötyä veneen rullausliikkeen oi-
kaisussa.

Barberi on pikku harjoittelun jälkeen 
ainoa ratkaisu spinnulla seilaamiseen. 
Spinnun nostoissa ja jiipeissä spinnu-
puomi on heti oikea kulmassa. Kovalla 
tuulella  vene ja spinnu on paljon rau-
hallisempi. Huono puoli on, että spin-
nua laskiessa barberit menevät helpos-
ti fokan skuutin kanssa sekaisin. Hyvää 
harjoitusta on ajella lenssiä ilman spin-
nupuomia, säädellä barberia ja katsoa 
miten se vaikuttaa purjeen käyttäytymi-
seen. Jiippejä on myös hyvä harjoitella 
ilman puomia.

 Barberit tehdään molemmille puo-
lille esim 5-6 millin köydestä, jonka toi-
seen päähän kiinnitetään pieni ploki tai 
metallirengas, jonka läpi spinnun skuut-
ti kulkee. Barberin köysi tuodaan skuutti-
lukolle vantin tyvessä sijaitsevan pienen 
plokin kautta.  Spinnulla ajettaessa puo-
min puoleinen barberi vedetään kiinni, 
jolloin spinnun skuutti kulkee vantin ty-
ven kautta ja toimii spinnupuomin alas-
vetäjänä. 

Barberi vai alagaija?

  FOLKKARI  9
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KILPAPURJEHDUS

Paino: Folkkarin minimipaino on 1930 kg.

Pakolliset varusteet kisoissa:

- vähintään 12 kg ankkuri tai 6 kg ankkuri ja kettinkiä niin paljon,  
että yhteispainoksi tulee 12 kg
- vähintään 25 m ankkuriköyttä. Vähintään 12 mm halkaisija jos 
synteettistä ja väh. 25 mm halkaisija jos kierretty/punottu. Kettin-
ki, jos sellainen on, voidaan laskea yhteismittaan mukaan.
- 2 kiinnitysköyttä joiden yhteismitta vähintään 20 m ja köysien  
halkaisija vähintään 12 mm
- kiinteästi asennettu pilssipumppu
- 1 pelastusliivi per miehistönjäsen
- 1 airo tai mela vähintään 1,4 m pitkä
- 1 kpl vähintään 9 litran vetoisuuden omaava tukeva ämpäri

Hengauksesta: Jalkateristä reisiluun (reiden) keskiosaan tulee 
pysyä kaikissa tilanteissa veneen sisällä. Koskee myös keulakant-
ta, huomioikaa tämä.

GPS kielletty: Sähköiset laitteet joilla mitataan syvyyttä, vauh-
tia, sijaintia ja/tai kurssia sallitaan, mutta ne eivät saa olla yhtey-
dessä toisiinsa (interconnected) Eli samasta näytöstä ei voi lukea 
noita kaikkia, mikä siis kieltää GPS laitteen käytön. NFIA teknisen 
komitean kokous 14.10.2009 on näin tulkinnut.

Spiirapuomi: Pituutta ei ole rajattu. Materiaalina puu tai alu-
miini sallittu.

Spinnupuomi: Pituus ei saa ylittää 2,05 m mitattuna maston etu-
reunasta. Ei siis mastohelasta.

Peräsin: Minimipaino on 15 kg. Peräsimen tulee olla kiinni run-
gossa (emäpuussa) vähintään kolmesta kohtaa. Emäpuu ei saa ol-
la kovera (peräsimen kohdalta), eikä peräsimen ja rungon (emä-

Ranking-kilpailut    

29.-30.5.          Suunto Cup              Helsinki                     HSS                  www.hss-segel.fi 
12.-13.6.          HTPS Vuosipäiväkilpailu              Helsinki                     HTPS                  www.htps.info
3.-4.7.          Helsinki regatta              Helsinki                    www.helsinkiregatta.fi 
8.-10.7.          Hangon regatta              Hanko                     HSF                  www.hsf.fi 
19.-22.8.          SM-kilpailut              Helsinki                     NJK                  www.folkkari.net, www.njk.fi 
28.-29.9.          Musto regatta              Helsinki                     BS                  www.brandoseglare.fi 
11.-12.9.          Syysranking              Helsinki                     Merenkävijät              www.merenkavijat.fi 

Muut F-kilpailut    
Tiistaisin (11.5.-15.6, 3.8.-15.9)         HTPS tiistaikisat              Helsinki                     HTPS                  www.htps.info
Keskiviikkoisin (19.5.-8.9.)        ESF keskiviikkokisat             Espoo                     ESF                  www.esbosegelforening.fi 
14.8.          Viaporin tuoppi (puuveneille)            Helsinki                     SuPS                  www.suomenlinnanpursiseura.fi 
11.-12.9.          Syyskilpailu               Turku                     TTPS                  www.ttps.fi  

Kansainväliset kisat    
19.-27.6.          Kieler Woche              Kiel, Saksa                    www.kieler-woche.de
2.7.          Suomi-Ruotsi -maaottelu             Sandhamn, Ruotsi              KSSS                  www.folkkari.net
3.-5.7          Ruotsin mestaruuskilpailut             Sandhamn, Ruotsi              KSSS                  www.folkkari.net
17.-21.8.          Kultapokaali              Tanska                    http://www.sejlsas.dk/
        

Kansanveneiden kilpailukalenteri 2010

puun) välissä saa olla lärpäkkeitä joilla peitettäisiin peräsimen ja 
rungon väliin jäävä rako.

Omistajan vastuulla on, että runko, riki, purjeet ja helat ovat luok-
kasääntöjen mukaiset. Kaikki muutokset ja korjaukset yllämainit-
tuihin tulee myös olla luokkasääntöjen mukaiset.
 Spinaakkerin käyttöä on sen verran jo muissa foorumeissa pui-
tu, että se lienee kaikilla tuoreessa muistissa :)

Petri Vuorjoki

FIN-304, Helmi

P.S.  Kansanveneiden viralliset englanninkieliset luokkasäännöt 
2009-2012 löytyvät netistä osoitteesta www.folkboat.com

Suomen suurin puuveneiden purjehduskilpailu Viaporin Tuoppi 
purjehdittiin viime kesänä jo 25.kerran. Mukana oli 36 kansanvenettä.  

Viaporin Tuoppi 2009 oli tällä kertaa kil-
pailuna poikkeuksellisen merkittävä jo-
pa omassa ainutlaatuisessa lajissaan. Ky-

se oli sentään 25 v. juhlakilpailusta.
Osaltaan juhlakilpailun luonne taisi näkyä 

myös folkkareiden osallistujamäärässä – start-
taajia oli tällä kertaa peräti 36 venekuntaa. Toki 
historiasta löytyy merkittävästi suurempiakin ve-
nemääriä, mutta viime vuosina tuollaisiin huip-
pulukuihin ei ole folkkareiden osalta ylletty.

Viaporin Tuoppi on kilpailuna Suomessa ai-
nutlaatuinen. Oikeastaan se on paljon enem-
män kuin pelkkä kilpailu – kyseessä on aivan yh-
tä lailla kulttuuritapahtuma. 25-vuotinen traditio 
kertoo omaa vakuuttavaa kieltään myös puuve-
neharrastuksen elävyydestä maassamme. Mo-
nelle mukanaolijalle kyseessä on taatusti ainoa 
vuotuinen kilpailu, johon osallistuminen on jon-
kinasteinen kunniakysymys. Samalla Viaporin 
Tuoppi tarjoaa monelle puuveneiden ystävälle 
vuotuisen tilaisuuden lepuuttaa silmiään suo-
malaisen venekauneuden edessä.

 Folkkareiden kohdalla Viaporin Tuoppi on sa-
malla tapahtumaluonteisuudestaan huolimat-
ta edelleen myös vakavasti otettava - vaan ei 
ryppyotsainen - purjehduskilpailu. Varsin mo-
net luokan huippupurjehtijat siirtyvät tätä kil-
pailua varten hienoista lasikuitukilpaveneistään 
perinnefolkkareihin ja kyllä osallistujamääräkin 
varmasti osaltaan luo aitoa kilpailutunnelmaa 
verrattuna normaalikilpailujen noin10 veneen 
lähtöihin.

Tänä vuonna sääolot olivat kilpailulle varsin 
suosiolliset moniin aikaisempiin vuosiin ver-
rattuna. Tuulta oli riittävästi ja sadekaan ei täl-
lä kertaa haitannut. Ihan toinen juttu oli sitten 
sunnuntai- aamu, jolloin satoi ja tuultakin oli var-
masti kaikille riittävästi.

 Itse hankin folkkarin aikanaan lähinnä päi-
väretkikäyttöön. Kyse oli tuolloin oikeastaan 
erään lapsuuden unelman toteutuksesta ja tot-
takai folkkarin piti olla puuta! Tuolloin en kyl-
läkään uskaltanut edes haaveilla kilpapurjeh-
duksesta. Kyse ei ollut oikeastaan siitä, etteikö 
kilpapurjehdus olisi tavallaan kiinnostanut, mut-
ta minun kyvyilläni ja sopivien purjehduskave-
rien puuttuessa kilpailemisestaei kannattanut 
edes haaveilla. Uskoisin, ettei tämä ole aivan ai-
nutkertainen tilanne?

Eräs syksyinen väijyvuoro Pyysaaressa An-
tin kanssa kuitenkin muutti tapahtumien kulun 
tältä osin. Sovimme, että käymme seuraavana 
kesänä kokeilemassa veneeni kulkua tiistaikil-
pailussa ja tottakai – osallistumme elokuussa Vi-

Neljännesvuosisata Neljännesvuosisata 
Viaporin TuoppiaViaporin Tuoppia

aporin Tuoppiin. Toki veneen geenienkin saattoi 
olettaa olevan historiansa – Anderssonin veis-
tämöllä Kråkössä omaan käyttöön rakennettu-
na - perusteella kilpapurjehdusta ajatellen koh-
tuulliset.

Sen jälkeen venettä on laitettu vielä toimivam-
paan kuntoon ja harjoiteltu. Sillä tiellä ollaan...

Tänä vuonna kilpailujen osalta selkeä ykkös-
prioriteetti oli juuri Viaporin Tuoppi. Toki osal-
listuimme myös kesäkuun SM-kisoihin, mutta 
tuolloin olimme mukana uudella miehistöko-
koonpanolla ja testasimme venevauhtia. Se oli 
tavallaan kenraaliharjoitus ja lopputulos oli mi-
nulle suunnaton yllätys. Antti ja Pelle toki ovat 
tuollaiseen menestykseen tottuneet vuosien var-
rella ja heidän osaamiseensa menestys perustui 
tälläkin kertaa.

Viaporin Tuoppia ajatellen venevauhdin pi-
ti olla kunnossa ja jopa minulla alkoi olla käsi-
tys siitä, mitä minun pitää kilpailun aikana teh-
dä. Kaikesta huolimatta kilpailupäivän aamuna 
oli takana rauhattomasti nukuttu yö ja jokunen 
perhonen vatsassa... Lienen ollut poikkeukselli-
sen vähäpuheinen tuona aamuna? Taustalla oli-
vat tietysti kokemukset aikaisemmista Viaporin 
Tuopeista, jotka eivät olleet sujuneet kaikilta osin 
ihan suopeimmissa merkeissä. Eli aina voi sattua 
jotakin yllättävää...

Ja tietysti mukana on myös aina vaarallisia kil-
pakumppaneita, kuten ”rakas vihollinen” ja Vi-
aporin Tuopin legendaarinen kestomenestyjä 
Oihonna samasta Pyysaaren perinnevenelaitu-
rista. Tätä voi tietysti kutsua myös kilpailun suo-
laksi! Ja haastajan rooli on aina mielenkiintoinen 
lähtökohta kilpailuun.

Itse kilpailusta voi todeta, että se sujui kohdal-
lamme tällä kertaa alusta loppuun  ongelmatto-

masti. Pääsimme Antin taidokkaiden lähtöma-
nööverien tuloksena heti lähdöstä keulille ja siitä 
paikasta emme sitten luopuneet koko kilpailun 
aikana. Oihonna seurasi kyllä koko kilpailun nä-
köetäisyydellä, mutta varsinaisia lähikamppailu-
tilanteita ei senkään kanssa ollut.

Tällä kertaa ei myöskään minkään muun luo-
kan vene katsonut aiheelliseksi pilata tahallises-
ti kilpailuamme, kuten eräs edelleen lämmöllä 
muistamani H6 muutaman vuoden takaa. Antti 
ja Pelle saivat myös minut pysymään sen verran 
aisoissa, etten onnistunut innovoimaan mitään 
uudenlaista spinaakkerimanööveriä. Kilpailun 
onnistumisesta kertoo jotakin myös purjehdus-
aikamme, jolla päihitimme jopa useita 6 mR –ve-
neitä, vaikkeivat ajat suoraan vertailukelpoisia 
olekaan.

Kilpailun tulokset olivat:
1. SEEJ FIN-266, A. Vallittu HTPS
2. Oihonna, FIN-288, J. Mäkinen, HTPS
3. Hilla, FIN-336 J. Reiman, HTPS

 Kolmikko majailee samassa HTPS:n perin-
nevenelaiturissa. Kuulemani mukaan Viaporin 
Tuopin kolmoisvoitto oli jopa HTPS:n perinteik-
käässä kansanvenehistoriassa ensimmäinen laa-
tuaan. SEEJ:n kohdalla Viaporin Tuopin voitto oli 
ensimmäinen, vaikka historiasta löytyy monia 
hyviä sijoituksia.

Puufolkkarillakin voi edelleen purjehtia kil-
paa – ja nauttia siitä! Viaporin Tuoppi on Suo-
men suurimpana folkkarikilpailuna kiistaton 
osoitus siitä.

Arto Viljanen

FIN-266 Seej

Muistatko nämä 
F-kilpailusäännöt? 

Protestin paikka? Jalkojen roikottaminen partaan ulkopuolella 
ei folkkareissa ole sallittua keulagastillekaan.

Kuva: Senja Viljanen
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K
esäloma oli viime heinäkuun toisella 
viikolla hyvässä vauhdissa. Matilda oli 
päätynyt Nauvon, Seilin, Pakinaisten 
ja Teerisalon kautta Jurmon saarelle, 

ahvenanmaalaisen Brändön kuntaan.
Jurmossa ajattelimme, että jatkamme aivan 

toiselle puolelle saaristoa, Naantalin ja Turun 
tienoille. Lännemmäs meillä ei ollut asiaa, kos-
ka olimme Turunmaan saariston merikarttasar-
ja D:n viimeisellä lehdellä, eikä meillä ollut Ah-
venanmaan merikarttoja.  

Jurmon kylässä riitti hyvin katseltavaa muu-
taman päivän ajaksi. Viihtyisän ja suojaisan sa-
taman lähellä sijaitsevat kauppa ja ravintola. 
Ne tarjosivat veneilijöille mukavat peruspalve-
lut: olutta ja maitoa maakunnan omissa väreis-
sä. Asioinnissa pitää muistaa, että kaksikielisyys 
kuuluu mantereelle, eikä suomen kieltä välttä-
mättä osata.

Aivan vierassataman rannassa oli varattavat 
saunat. Laiturilta on mukava käydä uimassa. Saa-
rella tapaa myös sen 2000-luvun uudisasukkaita: 
paksukarvaiset lehmät ovat skotlantilaista Ylä-
maan karjaa. Niistä ei voi olla ottamatta kuvia.

Eihän meillä ole karttaakaan

Jurmon laiturissa tapasimme raumalaiset moot-

toriveneilijät Pekan ja Kirsin. Monien purjehdus-
juttujen jälkeen puhe kääntyi meille tuntemat-
tomaan Ahvenanmaahan, jonka valloituksesta 
olimme ehtineet haaveilla jo pitkään.

- Miksi ette tee reissua nyt, kun olette jo tääl-
lä,  meiltä kysyttiin.

Puuttumaton merikartta ei olisi ongelma, kos-
ka saisimme raumalaisilta lainaksi vanhan Ah-
venanmaan merikortin – kaiken varalta, jos sille 
tulisi myöhemmin kesällä käyttöä. Otimme sen 
vastaan mielihyvin ja lupasimme palauttaa ke-
sän jälkeen takaisin.

Seuraavana päivänä päätimme jatkaa kier-
rosta Brändön kunnassa, koska etelässä sopivan 
matkan päässä sijaitsi Lappo. Ajatus kaupunki-
päivästä  Turussa sai nyt hetkeksi jäädä.

Navigoimme etelään kapeaa Kihtiä pitkin. Tuu-
li puhalsi miedosti sekä etelästä että kaakosta, jo-
ten Lappoon luovimiseen kului koko päivä. Ilma 
oli aurinkoinen ja lämmin, joten moottorin käyn-
nistys ei tullut edes mieleen. Viimein iltapäiväl-
lä Matilda kiinnittyi Lappon Bastholmin vieras-
sataman laituriin.

Rohkeasti eteenpäin

Kartattomia oli liikkeellä muitakin. Lappon laitu-
rilla tapasimme kahden ruotsalaisen haiveneen 

täin epäedullinen, koska tiesin, että edessä ole-
valla Lumparnin selällä purjehdus muuttuu yl-
lättävän märäksi.

Laskimme hieman kurssia ja etenimme reiva-
tuilla purjeilla selän toiselle puolelle. Purjehdus 
oli työlästä. Iltapäivää kohden tuuli vain voimis-
tui. Aivan Jomalan rannikon tuntumassa puus-
kat lisääntyivät, ja lopulta laskimme purjeet alas 
ja köröttelimme moottorilla kohti Lemlandin ka-
navaa.

Kylmän lounaan nautimme aivan kääntösil-
lan kupeessa. Kun silta viimeinen nousi, oli Maa-
rianhamina erittäin lähellä. Tuntui juhlavalta ajaa 
pitkin kanavaa, jonka varrella päivää paistattele-
vat ihmiset seurasivat monen veneen muodos-
tamaa ketjua.

Perillä satamassa tunnelma kohosi, kun itä-
sataman vierasvenelaiturin kumivene otti mei-
dät vastaan ja ohjasi Matildan vapaalle paikalle. 
Tungosta oli, mutta paikka sentään löytyi. Pa-

Ahvenanmaa 
- neljä kuntaa kahdessa viikossa

MATKAKERTOMUS

Viiden purjehduskesän 
aikana olen oppinut, 
ettei lomapurjehdusta 
pidä suunnitella kovin 
tiukkapipoisesti. Ehkäpä 
juuri siksi kansanvene 
Matildan  lyhyeksi 
suunniteltu piipahdus 
Ahvenanmaalle kesällä 
2009 venähti yllättäen 
pariviikkoiseksi seikkailuksi.

eskaaderin. Heillä oli suunnitelmissa kiertää Suo-
men saaristossa, mutta merikortti puuttui. Ran-
takaupassa sellaista ei ollut myynnissä, emmekä 
voineet luopua omastamme.  Onneksi eräs ve-
neilijä pystyi myymään ruotsalaisille merikort-
tinsa, ja haiden matka aivan uusille vesille itään 
jatkui rohkeasti.

Lappon vierassatamasta emme ajatelleet jat-
kaa enää matkaa pidemmälle Ahvenanmaalle.
Veneessä pyörittelimme edelleen ajatusta Naan-
talista ja Turusta, mutta sille suunnalle tuulet ei-
vät olleet niin suotuisia.

Saunan jälkeen lueskelimme kyläkaupal-
ta mukaan tarttunutta Ahvenanmaan esitettä. 
Lehdessä oli hienoja kuvia saarimaakunnasta ja 
vanhasta keskiaikaisesta Kastelholmin linnasta. 
Siemailin maakunnan olutta ja haaveilin näkevä-
ni keskiaikaiset turnajaiset Kastelholmissa.

Mittailin harpilla seuraavien kohteiden etäi-
syyksiä. Toiseen kuntaan, Sundiin oli tavattoman 
pitkä matka. Välillä ei ollut juuri minkäänlaisia py-
sähtymispaikkoja. Tuulen suunta oli kuitenkin 
ratkaiseva, eikä Ahvenanmaan-reissun jatko ollut 
enää merikartasta kiinni. Rohkeasti eteenpäin!

Matka kohti pääsaarta alkaa

Matka Lapposta Bomarsundin kuuluisan linnan 
raunion juurille kesti koko päivän. Matkaa kertyi 
lähes 40 merimailia, jotka sujuivatkin joutuisasti 
reippaan etelätuulen ansiosta.

Kumlingen länsipuolella olevan selän ylitys 
tuntui etukäteen suurelta ylitykseltä – mikä se 
toki onkin. Luovimme selän muutamalla kään-
nöksellä. Silti matka Bärön saaren kulmilta lähelle 
Hummelvikin lauttalaituria tuntui ikuiselta.

Pitkä selkä vaati voimia. Lumparlandin poh-
joispuolella purjeet vaihtuivat peltigenuaksi, kun 
matkaa riitti vielä moneksi tunniksi.

Perillä Bomarsundin satamassa oli ahdasta, 
mutta taas kerran folkkarille löytyi sopiva väli 
muiden jahtien välistä. Satama oli täysin suo-
jassa muilta kuin pohjoistuulilta. Satamamaksu 
tuntui kohtuuttomalta, koska vessat ja kolikko-
suihkut sijaitsivat pienen kävelymatkan päässä 
Puttes Camping -leirintäalueella. Vettä saimme 
sentään laiturilta. Parin euron lisämaksulla ve-
neeseen sai sähkön.

Parhaat päivänsä nähnyt leirintäalue oli suosit-
tu telttailukohde. Bomarsundin linnoitus tarjosi 
historiannälkäisille paljon katseltavaa. Alueen ra-
vintola tarjosi puolestaan hyvää ruokaa.

Pyörämatka toiselle linnalle

Parin viikon purjehtimisen jälkeen kuntoilu 
tuntui hyvältä ajatukselta. Jätimme seuraavan 
purjehduspäivän väliin ja tutustuimme Kastel-
holmin linnaan hieman toisella tavalla. Vuokra-

simme polkupyörät leirintäalueen toimistolta ja 
jätimme Matildan päiväksi laituriin.

Noin kymmenen kilometrin pyörämatka Kas-
telholmin linnaan tuntui lämpimässä helteessä 
hyvältä. Linnan vieressä oli myös viihtyisä vene-
satama, mutta päätimme tulla sinne veneellä jos-
kus toiste. Päivä kului historiaan tutustuen.

Voimme suositella lämpimästi Kastelholmin 
linnaa retkikohteena. Sen piha-alueen mielen-
kiintoiset työpajat ja minimuseot houkuttelivat 
niin lapsia kuin aikuisiakin tutustumaan saaren 
kulttuurihistoriaan. Kastelholmin linnan kierrok-
sen sekä lounaan jälkeen pyöräilimme takaisin 
veneelle.

Kohtia Marian satamaa

Ahvenmaan kolmas kunta Maarianhamina tun-
tui kovin kaukaiselta seuraavana päivänä, koska 
tuuli oli voimistunut ja puuskat pitivät kipparin 
hereillä pinnassa. Tuulen suunta oli meille erit-Ylämaan karjaa.

Kastelholmin keskiaikaisen linnan 
suoraviivaista arkkitehtuuria.
Bomarsundin satama on kesällä 
aina täynnä.
Veneen ohella pyörä on kätevä 
kulkuväline Ahvananmaalla.
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rinkymmenen mailin päiväpurjehduksen päät-
teeksi olimme vihdoin päässeet Suomen me-
renkulkijoiden pääkaupunkiin – vieläpä omal-
la veneellä.

Maarianhaminan satamassa tarjolla oli kaikki 
mahdolliset palvelut: ruokaa, juomaa, viihdet-
tä ja erilaisia tutustumiskohteita. Tunnelma oli 
kuin suurkaupungissa. Matkailijoita oli paljon 
liikkeellä.

Viivyimme Maarianhaminassa torstaista maa-
nantaihin. Päivät vierähtivät nopeasti. Hellepäi-
vät kuluivat uimarannalla. Laivaristeily Ruotsin 
Grisslehamiin tuntui välttämättömältä, jotta pils-
sin juomavaranto saatiin oikeaan tasapainoon.

Mastolla pamahtaa - mitä hajosi?

Reilun viikon Ahvenmaan-matkan jälkeen kok-
ka piti kääntää kohti Suomea. Lähtöpäivä oli 
surkein mahdollinen, koska vettä tihuutti heti 
aamusta lähtien. Tiedossa myös oli, että lounaan-
puoleinen tuuli oli voimistumassa iltaan men-
nessä. Otimme kohteeksi Sottungan, saarimaa-
kuntakierroksemme neljännen kunnan.

Lemlandin kanavan jälkeen koimme vielä su-
mun, ja jouduimme odottamaan reilun tunnin 
ajan sen hälvenemistä. Kun kello kävi kello kym-
menen, tuuli nousi ja sumu hälveni.

Lumparlandin selällä näkyvyys ei ollut paras 

mahdollinen. Tuuli puhalsi suoraan takaa,  ja 
surff ailimme reippaassa vauhdissa yli selän.

Yhtäkkiä mastolta kuului voimakas pamah-
dus,  ja vene heilahti nopeasti. Tajusin pian, että 
puomin alasvetäjä rikkoontui. Isopurje oli saa-
tava nopeasti alas, koska sen yläliikin kohdalta 
puomiuraan kohdistui tuulen vuoksi kova pai-
ne. Reippaasta myötäaallokosta huolimatta sain 
moottorin käyntiin. Vene pysyi sen verran vasta-
tuulessa, että keulamies sai isopurjeen alas. Lop-
pumatkan saarten suojaan etenimme pelkällä 
keulapurjeella.

Korjasin alasvetäjän,  ja isopurje oli taas toi-
mintakunnossa. Köröttelimme moottorilla Lum-
parlandin itäpuolelle, jossa nostimme taas pur-
jeet ylös heti kun tuuli puhalsi meille sivusta.

Purjehdus Sottungan edustalla

Loppumatka Sottungaan sujui vauhdikkaasti. 
Kello kävi, ja tuuli vain yltyi. Tällä osuudella tu-
tuiksi tulivat sekä matkustajalautat että monet 
rahtilaivat, joita saimme väistellä kapealla saa-
ristoväylällä.

Ennen Sottungaa tuuli yltyi entisestään noin 
12 metriin sekunnissa. Ajattelin vielä aamulla, et-
tä saaren idänpuoleisella selällä aallokko ei pää-
se saariston vuoksi nousemaan, mutta tein pa-
han virhearvion.

Enpä ollut ennen nähnyt sellaisia aaltoja, jotka 
tömähtelivät kylkiin ja joiden välistä Matilda pu-
jotteli ohi. Muutaman mailin matka tuntui pitkäl-
tä, koska aallokon vuoksi vene sorti ja matkante-
ko tuntui välillä pysähtyvän.

Sottungan satama ei ollut lounatuulella paras 
mahdollinen paikka. Onneksi sataman päällikkö 
osoittautui folkkarimieheksi. Hän oli seurannut 
saapumistamme satamaan jännityksellä ja tiesi 
pian tarjota meille suojaisaa yöpaikkaa.

Kuin saimme Matildan perän ankkurilla kiin-
ni ja keulaköydet laituriin, olo oli huikea. Noin 
28 mailin matka Maarianhaminasta Sottungaan 
vei päivän, mutta se tarjosi taas vaihteeksi unoh-
tumattomia purjehduselämyksiä. Perille pääs-
tiin – väsyneenä, mutta entistä kokeneempana 
ja viisaampana.

Sottunga on saarimaakunnan pienin kunta, 
mutta siellä riitti hyvin pariksi päiväksi katselta-
vaa. Meillä ei ollut kiire, sillä tuuli puhalsi merel-
lä seuraavat päivät niin kovaa, ettei Kihdin ylitys 
tullut edes mieleeni.

Kulutimme aikaa veneellä, missä puomiteltta 
tarjosi suojaa viimalta. Pyörämatkat saaren kylä-
raitilla olivat hienoja kokemuksia, eikä ujeltavas-
ta tuulesta ollut tietoakaan saaren sisällä.

Parin päivän päästä Matilda sujahti yli Kihdin, 
ja sitten  oltiin taas manner-Suomen puolella.

Janne Impiö

F-215 Matilda

P.S. Matildaan on jo ostettu oma Ahvenmaan 
merikortti tulevan kesän saarikierrosta varten.

Maarianhaminan 
länsisatamassa 
tapaa Pommem-
laivan.

Kastelholmin 
linnaan pääsee 
veneellä. 

MATKAKERTOMUS

MILLAISET PURJEET 
FOLKKARIIN?

Monissa veneluokissa purjeista on 
tullut merkittävä kilpavarustelun 
alue, jossa kokeillaan toinen tois-
taan eksoottisempia materiaaleja 

ja leikkauksia.  Kansanveneessä luokkasäännöt  
rajoittavat kukkaroystävällisesti purjevalintoja, 
mutta upouudet purjeet maksavat silti pitkän 
pennin - varsinkin verrattuna vanhempien folk-
kareiden kokonaisarvoon. 

Miksi purjeisiin siis pitäisi satsata ja kuinka 
paljon? Millaiset purjeet kansanveneilijä tarvit-
see kilpailussa tai retkeilyssä?  F-lehti kysyi asiaa 
WB-Sailsin Pelle Kindbergiltä ja Heikkilä Sail-
makerin Roope Heikkilältä:

Kansanveneisiin on tarjolla sekä kilpa-että 

retkipurjeita.  Mitä eroa niillä on?

Kilpapurjeet on yleensä tehty kovasta kankaas-
ta, retkipurjeet pehmeästä. Pehmeä kangas kes-
tää paremmin normaalia käsittelyä veneessä, 
sekä purjehtiessa että satamatilanteissa.  Peh-
meäkankaisen purjeen elinikä on myös pidem-
pi kuin kovakankaisen.

Asiakkaat haluavat retkipurjeensa usein peh-
meästä kankaasta, kai helppouden takia.

Voiko retkipurjeilla kilpailla ja kilpapurjeil-

la retkeillä?

Kilpapurjehdus sujuu paremmin suht uusilla 
purjeilla. On sivuseikka,  mihin tarkoitukseen 
purjeet on tehty, kunhan ne ovat luokkasään-
töjen mukaiset ja kokoiset.

Vastaavasti kilpapurjeilla voi hyvin tehdä reis-
suja, mutta purjeiden tehokas kilpaura tietenkin 
lyhenee,  mitä enemmän niitä käytetään.

Kuinka nopeasti folkkarin purjeet kuluvat 

ja mitä siitä seuraa?

Luokkasääntöjen mukaiset kangaspaksuudet 
takaavat pitkäikäisiä purjeita. Kilpapurjeet kes-
tävät aktiivikäytössä parhaimmillaan muuta-
man vuoden, isopurje  2-4 vuotta ja fokka 1-3 
vuotta. Samalla spinnulla voi hyvinkin kisata 5 
vuotta. Retkikäytössä purjeilla voi purjehtia n. 
10 vuotta. 

Iän myötä purjeet kuluvat ja kangas väsyy. 
Kilpapurjeissa tämä näkyy kankaan pehmene-
misenä noin viiden vuoden iässä.  Isopurje ve-
nyy takaliikin tuntumasta, jolloin vene kallistuu 
puuskissa herkemmin ja eteenpäin vievä voima 

heikkenee, ts. vene ”ei ammu” eteenpäin samal-
la tavalla kuin uusilla purjeilla.

Purjeet ovat lopussa, kun alkaa tulla reikiä il-
man minkäänlaista syytä, lähinnä purjeen taka-
osaan.  Tällöin ikää on yleensä jo yli 10 vuotta. 

Vanhoja kilpapurjeita on usein käytetty-

nä myytävänä. Kannattaako retkikäyt-

töön ostaa sellaiset vai kenties uudet ret-

kipurjeet? 

Vanhat kilpapurjeet sopivat hyvin retkikäyt-
töön. Käytettyjen kisapurjeiden ihanteellinen 
ikä voisi olla 2 -3 vuotta, yli 5 vuotta vanhoihin 
ei ehkä kannata liikoja investoida.   

On hyvä kuitenkin tarkistaa, mitä uudet ret-
kikäyttöön tehdyt purjeet maksavat. Pienel-
lä lisäsatsauksella saat uudet retkipurjeet, iso-
purjeessa on oikea purjenumero ja monesti 
reivirivi, fokassa kunnon pistolihakset. Purje-
kangas valittu niin, että se vastaa retkipurjeh-
tijan tarpeita.

Vanhojen purjeiden uudelleennumeroin-
ti maksaa 50-100 euroa, riippuen uusittavien 
numeroiden määrästä. Jos vanhat numerot is-
tuvat tiukassa, niiden pois pesu nostaa hintaa.   

KUNNOSTUS

Kuinka folkkarin purjeet pitäisi säilyttää, 

että ne kestäisivät pitkään?

Kovat kilpapurjeet pitäisi rullata, ettei tule te-
räviä taitoksia ja ettei pinnoite kärsisi. Pehmeä-
kankaiset purjeet voi hyvin viikata. Joka tapa-
uksessa isopurje pitää  suojata lialta ja auringon 
uv-säteilyltä puomipeitteellä tai vielä parem-
min puomiteltalla, joka suojaa samalla istuma-
laatikon sateelta ja auringolta. Fokka kannattaa 
viedä pidempiaikaiseen säilytykseen kajuutan 
suojaan. 

Paljonko folkkarin uudet purjeet 

maksavat?

WB-Sails: Kilpapurjeet iso 1260 ja fokka 710 
euroa. Retkipurjeet iso 925 ja fokka 670 euroa. 
Spinnu 830 euroa       
Heikkilä Sailmaker: Hinta riippuu tilauksen 
ajankohdasta mutta  iso noin 1200, fokka 650 
euroa.  Spinnu 900 euroa 
North Sails: Kilpapurjeet iso 1488, fokka 896 
euroa. Kauden 2010 uutuutena alumiinimas-
tolle sovitettu isopurje

Teksti: Simo-Pekka Reponen    Kuva: Jarmo Vehkakoski

Purjeiden elinikää voi pidentää 
huolellisella käsittelyllä ja säilytyksellä.
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P
uuvene hankitaan usein tunnesyistä 
ja pelkällä fi ilispohjalla. Se ei ole huo-
no tapa tehdä ostopäätös, mutta sen 
kanssa saa olla tarkkana. Aina kun pe-

lissä ovat tunteet, voi tulla virhearvioita. Tämä 
on hyvä pitää myös myyjän mielessä, sillä myy-
jän omista muistoista tai kokemuksista ostaja ei 
ole valmis maksamaan.

Sellaiset lauseet kuin ”Pientä laittoa vaille” 
saattavat koitua ansaksi. Usein  hyväuskoinen 
ostaja on kuvitellut ostavansa veneen, jonka 
saa veteen pienellä vaivalla, mutta jälkeenpäin 
onkin selvinnyt, että laittoa on huomattavasti 
enemmän. 

Kaiken A ja O puunevenettä hankittaessa 
on huolellinen ennakkotarkastus. Mitä vähem-

män itse tiedät puuveneistä, niiden rakenteista 
tai korjaamisesta, sitä hyödyllisempää on ottaa 
mukaan ammattilainen avuksi. Kokenut puuve-
neveistäjä auttaa arvioimaan, paljonko ”laittoa” 
oikeasti on.

- Hieman ihmettelen sitä että jo muutaman 
parin - kolmen tonnin autoa viedään hanakasti 
Autotohtorille tarkastukseen ennen ostoa, mut-
ta ei monta kertaa kalliimpaa puuvenettä?, poh-
tii veneenveistäjä Kari Leino.

- Tässä asiassa usein luotetaan kaveriin, jonka 
kokemus puuveneistä tiedetään jo alkujaan varsin 
ohkaiseksi. Huonokuntoisen näköinen puuvene 
saattaa olla varsinainen löytö tai hyväkuntoisen 
näköinen voi olla ikävä ”pommi”, ja näiden erotta-
minen on ammattimiehen helpompi tehdä.

- Puuveneen hankkijan kannattaa tehdä it-
selleen tarkastuslista, sillä vain järjestelmällises-
ti tutkimalla voidaan tehdä riittävän kattava ja 
tarkka kuntokartoitus. Veneen koko on sivuseik-
ka, isommassa menee enemmän aikaa kuin pie-
nemmässä, mutta molempiin se olisi tehtävä, Ka-
ri Leino painottaa .

Veneen kunnon kannalta ratkaisevaa merki-
tystä ei ole sillä, kuka veneen on suunnitellut 
tai tehnyt. Silti niitä painotetaan kaupanteos-
sa usein enemmän  kuin itse veneen kuntoa ja 
hoitoa.

- Usein riittämätön tai vääränlainen hoito saat-
taa pilata veneen kunnon ja se heikentää oleelli-
sesti veneen myyntiarvoa, Leino kertoo.

 Hänen mukaansa myös erilaisiin ”parannuk-
siin” ja muutoksiin kannattaa suhtautua asialli-
sen varovaisesti.

Ostettavan veneen tulisi olla kuivalla maalla ja 
se  kannattaa lähteä tutkimaan alhaalta ylös kö-
listä ylärakenteisiin. Tärkeintä on havaita raken-
teelliset viat ja ongelmat, ei niinkään muut sei-
kat, sillä esimerkiksi sisustus ja muut  voidaan 
helpostikin muuttaa mieleisekseen.

 Lähde: VeneenVeistäjä 2010 -lehti 
 

NÄIN OSTAT KÄYTETYN 
PUUVENEEN
Mitä tehdä kun puuvenekuume on hirveä, etkä tiedä 
mihin kiinnittää huomiota venettä ostaessasi? Jokainen 
vene on yksilö, eikä kaikkia vikoja löydä pikatarkastuksella 
ammattilainenkaan. Puuveneveistäjät ry:n veistäjät antavat 
tässä jutussa perusvinkkejä, joilla voit tunnistaa vanhan 
puuveneen tavanomaisimmat ongelmat.

Kansi

- Tutki kannen pinnoitus.

- Etsi vuotopaikkoja kannen alta (katosta), kan-
nen tuennasta ja laipioista.

- Jos vuotopaikkoja ilmaantuu, etsi syy niihin.

- Tarkista veneen tuoksu; jos se haisee ”peruna-
kellarilta”, hälytyskellojen pitäisi soida.

- Jos on vanerikansi jonka päällä on jotakin muu-
ta (esim. tiikki), tutki tarkkaan, sillä viat ovat han-
kalasti havaittavissa.

Muuta

- Käy läpi saumat, liitokset ja ne paikat, joissa pin-
noitus on irronnut. Joku syy siinä on, miksi lakka 
tai maali ei pysy kiinni puussa.

- Tutki moottorit, mastot, purjeet, seisova ja liik-
kuva riki.

- Varo jälkeenpäin lasikuidutettua puuvenettä tai 
lasikuidulla paikattua puuvenettä.

- Jos löydät Sikafl exiä tai muuta liimamassaa ve-
neen saumojen sisäpuolelta, kannattaa aina va-
roa.

- Tiivistys silikonilla on se ”viimeinen yritys” jonka 

KUNNOSTUS

Kun käytettyä puuvenettä ostaa, kannattaa 

tehdä  tarkastuslista, jonka avulla voidaan 

käydä järjestelmällisesti läpi kriittisimmät 

paikat. Lista on tehty yleisimmistä vioista ja 

huomioista joka on parhaimmillaankin var-

sin ylimalkainen.

Runko ja linjat

- Ketka, katso kokonaisuus kaukaa. Vene ei saa 
”säkätä” eli roikkua.

- Suoruus, katso pidemmältä matkalta edestä 
ja takaa. Suoruutta olisi syytä päästä tarkastele-
maan, kun vene on kuivilla.

- Vääntymät tai kiertymät; onko venettä tuettu 
huonosti, ovatko kaaret ehjät?

Köli, emäpuu, steevit, peräpeili

- Koputtelulla pääsee pitkälle, laho tai pehmeä 
kohta tussahtaa ”pahviselle” äänelle tai kuulos-
taa ontolta.

- Laho köli tai steevi voi tuntua kaikesta huoli-
matta kovalta pinnasta vaikka on sisältä peh-
meä.

- Turvonnut kohta ja halkeama pinnassa herät-
tää epäilyksen. Silloin voi olla syytä tehdä pie-
ni koeporaus.

- Peräpeili kannattaa tarkistaa vesilinjan kohdal-
ta sivuilta. Tummat ja turvonneet kulmat, peräs-
tä irvistelevä tai irronnut kylkilista tietää peräpei-
lin osittaista vaihtoa.

- Jäätyminen näkyy usein turpoamisena..

Pilssivesi

- Selvitä vedentulon syy; makeaa vai suolaista, 
lautojen välistä vai kölipultista jne.

- Ruosteinen vesi saattaa tarkoittaa että kölipul-
tin raosta on tullut ja/tai tulee vettä sisään.

- Öljyinen vesi taas kertoo koneesta johtuvas-
ta ongelmasta ja se pitää pilssiä märkänä ja hai-
sevana.

Kaaret

- Ei saisi olla peräkkäisiä katkoja, yksittäisetkin 
katkot on korjattava.

- Tarkasta sieltä missä kaaren mutka on jyrkin.

Laudoitus

- Ylin lauta on usein laho huonosti tuulettuvan 
rakenteen tähden. Samoin kannenkannattaja ja 
kansipalkkien päät.

- Tarkasta ulkoa ja sisältä miten laudat ovat kiin-
ni steevissä ja peräpeilissä.

- Tarkasta vaikka magneetilla ruuvien materiaa-
li. Patarauta sekä ns. ruostumaton ruostuu.

Tarkastuslista

Tämä tarkastuslista on koottu vene-
veistäjien huomioista eri tilanteissa. 
Parhaan varmistuksen veneesi kunnol-
le saat ottamalla yhteyden paikalliseen 
veneveistäjään, jonka löydät osoittees-
ta www.puuveneveistajat.fi .

 
Kansanveneiden tarkastukseen 

ja kunnostukseen liittyviä nikse-

jä löydät Folkkari.netistä löytyväs-

tä Ruotsin kansanveneliiton kun-

nostusopaasta. www.folkkari.net => 

kunnostusopas

jälkeen on turha yrittää enää mitään.

- Kiinnitä erityistä huomiota sisätilojen tuuletuk-
sen järjestämiseen.

- Jos kyseessä on yksityyppivene tai venemal-
lilla on kerho- tai yhdistystoimintaa, kannattaa 
mahdollisista ”perivioista” kysellä em. paikoista. 

- Uusi vene on varmasti kunnossa.

USEIN RIITTÄMÄTÖN TAI VÄÄRÄNLAINEN 
HOITO SAATTAA PILATA VENEEN 

KUNNON JA SE HEIKENTÄÄ 
OLEELLISESTI VENEEN MYYNTIARVOA.

Täältä löydät käytettyjä kansanveneitä
Suomi
www.folkkari.net
Kansanveneliiton nettisivujen osto- ja myyntipalsta

www.nettivene.com
www.keltainenporssi.fi 
www.tori.fi 
www.mikko.fi 
www.vesille.fi 
Käytettyjen veneiden kotimaisia markkinapaikkoja netissä
 
Ruotsi

www.blocket.se
Ruotsin suurin käytettyjen veneiden markkinapaikka

www.folkbat.se 
Ruotsin folkkariliiton osto- ja myyntipalsta => Folkbåtsbörsen
 
Tanska 
http://www.folkebaad.dk/
Tanskan liiton nettisivut => Køb og Salg   (huom, käytä tunnuksia folkebåd / DFK )
 
Saksa

http://www.folkeboot.de/
Saksan liiton sivut => Marktplatz
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KESKUSTELUA

Kilpapurjehdus näyttää olevan yksi konser-
vatiivisimmistä urheilulajeista tänä päi-
vänä. Muutoksia kisajärjestelyihin ei juu-

ri ole tullut, vaikka teknologia kehittyy. Olisiko 
aika käyttää nykyajan tarjoamia mahdollisuuk-
sia hyväksi tässäkin lajissa  jonain päivänä? Mitä-
pä jos niinkin vanha ja hyväksi todettu keksintö 
kuin tekstiviestit otettaisiin kisakäyttöön? Sig-
naaliliput, ilmoitustaulut , summerit ja jopa ty-
kit olisivat historiaa. Pitäisikö myös netin käyt-
töä tehostaa?

Kilpailun järjestäjät käyttävät melko paljon jo 
netin tuomia mahdollisuuksia. Ilmoittautumi-
set ja maksamiset esimerkiksi hoituvat yhä use-
ammin sitä kautta. Myös tulokset tulevat yleen-
sä nettiin - ennemmin tai myöhemmin. Jotkut 
suomalaisetkin nettifi rmat tarjoavat ilmoittau-
tumisjärjestelmiä, jotka soveltuisivat mainiosti 
kisajärjestäjien tarkoituksiin.

Itse kilpailussa ja sen aikana ei juuri nykyvies-
timiä käytetäkään. Tällä hetkellä tärkeimmät 
viestintävälineet ovat signaaliliput, ilmoitustau-
lu, tykki ja summeri. Kaikki nämä voisi korvata 
tekstiviesteillä.

 Olisi huojentavaa, kun ei tarvitsisi ihmetel-
lä mitä mikäkin lippu tarkoittaa ja kenen vito-
nen nyt tuli. Ajan voisi käyttää itse taktiikan 
ja trimmausten miettimiseen. Tekstarilla tuli-
si vain yksinkertaisesti viesti, jossa kerrottaisiin 

selkokielellä tilanne.  Starttia varten ei tarvit-
taisi kuin yksi viesti varttia ennen startin alkua:

Starttiajat:
Louhet klo 12.00
H-veneet klo 12.05
Kansanveneet klo 12.10

Tähän voisi lisätä vielä tarvittaessa jonkun läh-
töä koskevan poikkeussäännön, esim. minuu-
tin säännön.

Jokainen venekunta saisi huolehtia itse sii-
tä, että kello oikeassa ajassa. Sen ei pitäisi tä-
nä päivänä olla vaikeaa, sillä kellon saa synkro-
noitua esim. netin kautta. Paukkuja, lippuja ja 
summereita ei näin ollen tarvittaisi. Mikäli läh-
tö lykkääntyisi niin tulisi uudet ajat samalla lail-
la tekstiviestillä. Mikäli tapahtuisi varaslähtö niin 
varastaneiden veneiden numerot lähetettäisiin 
tekstarilla heti lähdön jälkeen. Mikäli tulisi ylei-
nen takaisinkutsu niin sama juttu.

Kilpailun aikana saattaa myös tapahtua muu-
toksia rataan tai lautakunnalla saattaa olla viesti-
tettävää kilpailijoille. Nykyään esim. radan muu-
tos viestitetään töristämällä summeria edellisellä 
kääntömerkillä. Tämä on epävarma informointi-
tapa ja työläs järjestäjille. Helpointa olisi vain lä-
hettää tekstari, jossa kerrotaan tilanne uusi kom-
passisuunta.

Tekstarit palvelevat myös loistavasti siinä tilan-
teessa, että ensimmäistä starttia lykätään esim. 
tuulettomuuden tai myrskyn takia. Purjehtijat 
saisivat ajantasaista informaatiota aikataulujen 
muutoksista ennen kuin ovat edes saapuneet 
kilpailusatamaan. Purjehtijat voisivat näin käyt-
tää odotteluajan nykyistä tehokkaammin hyö-
dyksi.

Sitten tulee mieleen lähihistorian erikoistilan-
teet, jossa lipuilla on mahdoton toimia. Esim. vii-
me kesänä SM-kisoissamme lautakunta kävi ku-
miveneellä jokaisen kilpaveneen luona ja tiedotti 
muutoksista. Tässäkin tapauksessa olisi ollut pal-
jon helpompaa ja tehokkaampaa lähettää yhte-
näinen tekstiviesti kaikille kilpailijoille. Olisi sääs-
tynyt paljon aikaa ja polemiikkia.

Miten tekstarien lähettämiset sitten käytän-
nössä onnistuvat? Kännykkäoperaattoreilla on 
ollut jo pitkään sellaisia palveluita netissä, joilla 
pystytään lähettämään tekstareita halutun suu-
ruiselle ryhmälle. Nettiyhteydenhän saa lauta-
kunnan veneeseen kännykän ja läppärin avulla. 
Kustannuksia viestien lähettämisestä saattaisi 
tulla muutama kymppi, mutta se on prosentuaa-
lisesti kuitenkin niin pieni osa kilpailun kokonais-
budjetista, että sillä tuskin olisi merkitystä.

Ongelmana on vielä tällä hetkellä, että teksti-
viestit eivät toimi aivan sataprosenttisesti. Siksi 
vanhaa järjestelmää voisi pitää taustalla varmis-
tuksena niin kauan, kunnes käytäntö osoittaa 
sähköisen viestinnän olevan riittävän luotetta-
vaa.

Tekstarit 
kisakäyttöön?

Antti Lehtinen

 
Suomen kansanveneliitto ylläpitää netissä epävirallista rekisteriä suo-
malaisista kansanveneistä. Oheinen listaus on tilanne 1.6.2010.  Päivi-
tetty versio löytyy netistä osoitteesta www.folkkari.net.

Jos veneesi puuttuu luettelosta tai tiedoissa on puutteita/virheitä, 
ilmoita korjaukset sähköpostitse osoitteeseen folkkariliitto@gmail.

com.

Veneistä F-rekisteriin kerättävät tiedot:

Veneen nimi
Purjetunnus (ei siis valtion venerekisterin tunnus)
Omistaja(t)
Seura / Kotisatama
Valmistaja / rakentaja
Valmistusvuosi
Rakennusmateriaali (puu/kuitu)
Mahdolliset lisätiedot (aikaisemmat omistajat, 
onko ostettu Suomeen ulkomailta, tms)

Muista myös muut venerekisterit

Virallista venerekisteriä ylläpitää Suomen purjehtijaliitto. Jos haluat 
uudelle tai maahan ulkomailta tuodulle kansanveneellesi suomalai-
sen purjenumeron ja mittakirjan, ota yhteyttä Purjehtijaliittoon www.

VENEREKISTERI

3 Sueva  Rainer Bohn   NJK Wilenius Båtvarv Porvoo        1942          Puu 
7 Aida  Heikki Kainulainen  KPS E. Terho, Turku        1944          Puu 
10 Foxtrot  Wilhelm Dromberg  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 
22   Erikssons Båtvarv Helsinki           1946          Puu 
31 Hux-Flux  Markku Hakaniemi ja 
   Pekka Hyytinen   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  Iisa Juva    Fredrik Andersson, Stor Pellinge       1948          Puu 
78 Lyylia      Uudenkaupungin Veneveistämö, Uki       1953          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 
82   N. Laakso,     Arb. Segels. varv., Vaasa        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 Yolanda  Monica Forssell,
   Tommi Hautamäki   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 
107       Suomen Kalastus, Loviisa        1952          Puu 

purjehtija.fi   Myös kotimaisista omistajanvaihdoksista on ilmoitetta-
va Purjehtijaliittoon uuden mittakirjan saamiseksi veneelle. Mittakir-
ja on tarpeen, jos veneellä aiotaan kilpailla.

Purjehtijaliiton rekisterin lisäksi kansanveneet on rekisteröitävä 
maistraattien ylläpitämään valtion vesikulkuneuvorekisteriin - ellei ky-
se ole puhtaasti kilpakäytössä olevasta folkkarista. Maistraatin antama 
rekisteritunnus on merkittävä veneen molemmille sivuille.

Mistä saat tietoa veneesi historiasta? 

Paras lähde vanhempien kansanveneiden historian selvittämiseksi on 
Suomen Urheilumuseon yhteydessä toimiva Suomen Urheiluarkisto 
(www.urheilumuseo.org). Sinne on säilötty Purjehtijaliiton vanhat 
arkistot ja niiden joukossa mm. kansanveneiden luokkatodistukset, 
joista ilmenee aikaisempia omistajia  ja veneen nimi.

Suomen Urheiluarkisto

puhelin: (09) 4342 2540

urheiluarkisto@stadion.fi 

 
Suomen Kansanveneliitolla ei ole omia arkistoja. Jos haluat tie-

toa veneesi historiasta, voit esittää kysymyksesi Folkkari.netin kes-
kustelufoorumilla.

Venerekisteri 1.6.2010

Nro  Veneen nimi Omistaja(t)   Seura Rakentaja         Rak.vuosi        Rak. materiaali Nettisivut / Kuvia
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108 Ei-Bi  ?    Axel-Birger ja Birger Lindberg, Hangö          Puu 
110 Liina II  Jussi Tynkkynen  Me Suomen Kalastus, Loviisa        1954         Puu 
111 Marien      Hangö         1955         Puu 
112   Johan Stjärnberg  VM Porin Vene Oy        1952         Puu 
114           Lounais-Suomen Vene, Sauvo       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 Iloja vain*   Sanna Malmivaara    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, 
   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  Berndt Granholm  GK 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  Esa Kauppinen  SSS 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  Max Finell SSS   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  Pasi Kuronen, Helena Kallasoja HTPS Suomen Kalastus, Loviisa        1965         Puu 
184       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  Puro, Ivanoff , Henttinen  KVK  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 
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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                               www.muurinen.ax

210 Mymlan                     Antti Halkka   M       Sandell, Mäntymäki, Turku    1966      Puu 
211 Lauriina                     Timo Saaristo   TaPS       Suomen Kalastus, Loviisa    1966      Puu 
212 Nike                     Sakari Mattila    SaVK       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                    kansanvenematilda.blogspot.com

216 Linnea                     Antti ja Kaisa Kangas  SuPS       C. Andersson, Orust, Ruotsi    1959      Puu 
217 Hexa                     Irma Lehmusvaara  SUPS       K. Johansson, Norrtälje, Ruotsi    1961      Puu 
218             Juhani Bremer, Pyysaari    1966      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            Loviisan Veneveistämö, Loviisa    1967      Puu 
229 Hosuli                     Jouni Suvala          Loviisan Veneveistämö, Loviisa    1967      Puu 
230 Pälkähä                     Mattila, Hyytiäinen, Välimaa, 
                      Turunen, Ovaska, Pekkanen   LrPS       Heinäv. kunnan Venev, Heinävesi    1968      Puu 
231 Tijuana                     Jukka, Telle Pakarinen  SaVK       Suomen Kalastus, Loviisa    1967      Puu 
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 
244 Liisa                     Kurki   NPS       V. Reinholms Båtvarv, Uki    1968      Puu 
246 Hela                     Karl-Erik Lunden  ASS       Sandell, Mäntymäki, Turku    1968      Puu 
247             Pietarsaari     1969      Puu 
248 Aganna                     Jarkko Miettinen  Jämsänkoski       Loviisan Veneveistämö     1969      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      Lasikuitu 
285 Onnimanni                     Jussi Niemelä    MSVK       Savonlinnan ammattikoulu    1977      Puu 
286 Solina                     Mikko, Auli Ryökäs  M       Savonlinnan ammattikoulu    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   BSS       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       yLasikuitu 
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304 Helmi  Petri Vuorjoki   HSK                   Folkebådcentralen, Tanska                  1982                Lasikuitu 
306 Filur  Aimo Hautojärvi  HTPS                   Folkebådcentralen, Tanska                  1982                Lasikuitu 
307 Blå Pålle   Pepe Åhman  HTPS                   Folkebådcentralen, Tanska                  1982                Lasikuitu 
308 Matilda  J-P Rautamaa, Klaus Kuhanen NPS                   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  Tage Bergholm  BSS                   Folkebådcentralen, Tanska                  1986                Lasikuitu 
328 Ninne  Mikko Reinikainen, Taina Pennanen                    Bröderna Larssons Båtbyggeri, Ruotsi     1964               Puu 
333 Mari-Ann  Mika Salko   SSP                   Marieholm, Ruotsi                                       1981                Lasikuitu 
335 Secca  Antti Lehtinen   UPS                    Folkebådcentralen, Tanska                  1991                Lasikuitu 
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 
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 
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 
353 Z  Patrick Zilliacus  HSS                   Hovmark, Tanska                  1985                Lasikuitu  
354 Aino  Heta ja Lotta Järvimaa  HSK                   C. Andersson, Orust, Ruotsi                  1958                Puu 
355 Skutholm  Mika Ramu PP-SS                       1954                Puu 
356 Ada  Tommi Suominen  JPS                   Mats Seldén Båtbyggeri, 
                         Buvenäs Stillingsön                  1964                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  
363 Laetitia  Kristoff er Albrecht                     Mats Seldén, Orust, Ruotsi                  1964                Puu 
364 Runo II  Timo Pöljö   LoPu                   J. Nordberg, Hamina                   2000               Puu 
365 Kajsa  Göran Weber  NJK                   Burenby Malexander, Ruotsi                  1983                Lasikuitu  
366 Aida  Jukka Ekholm  HTPS                   Itse                     2004               Puu 
367 Pinkki  Juhani Bremer, Pasi Ronimus, 
   Henrik Gråsten   HTPS                   Folkebådcentralen, Tanska                  1978                Lasikuitu  
368 Safi r  Kaj Gustafsson   ASS                    Folkebådcentralen, Tanska                   2002               Lasikuitu  
371 Calista  Richard Grunér    HSF                   Folkebådcentralen, Tanska                   2002               Lasikuitu  
372 Alma  Paul Forrest, Dublin                      Ernst Enkvist                    2002               Puu       folkboat.fi 

373 Juliette   Jukka Vauhkonen, Lotta Iman  HSK                   Folkebådcentralen, Tanska                   2002               Lasikuitu  
375 Mercedes  Sören Bondestam  JK                   Folkebådcentralen, Tanska                   2003               Lasikuitu     nettivene.com/348061

376 Naviculare  Atso Kaukko SuPS                     Ruotsi                    Puu 
377 Oskari  Sanna Kronström                     Ruotsi                   1977                Lasikuitu    nettivene.com/345978

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                   Marieholm, 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  
392 Tyche  Jari-Pekka Teräväinen  EPS                   Folkebådcentralen, Tanska                       1992                Lasikuitu
S-16 Askungen  Jussi Mäkinen  Helsinki                   Göteborg, Ruotsi                  1942                Puu 
S-263 Alkan  Jaana Sinipuro  Espoo                   Strömmens Båtvarv, Motala, Ruotsi      1949                Puu     bluebrook.wordpress.com

S-302 Vilja  Thomas Hansten  SSJ                   Karlsborg (?), Ruotsi                  1949                Puu 
S-737 Elisabet  Ilona Helske HTPS                     Bertil Lund, Kalmar, Ruotsi                       1962                Puu 
S-748 Alli  Jaakko Laitinen  Sinbad                   Br Törnqvist, Ruotsi                  1962                Puu 
S-960 Dorotea  Hannu Tuomikoski  MVS                   Enar Johanssons Båtbyggeri, Ruotsi     1965                Puu 
S-962 Alfhild  Kurt Andersson                     Bror Janssons Båtvarv, Ruotsi                  1965                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 
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