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Volter Kilpi kirjassaan Alastalon salissa kuvaa talonpoikaispurjehdusta suomalaisessa rannikkopitäjässä, Kustavissa, Kilven oman suvun kotipitäjässä, mutta kuvaus voisi olla mistä tahansa rannikon
purjehduspitäjästä. Kirjassa käsitellään yhden iltapäivän, noin kuuden tunnin jaksoa, jonka aikana Alastalon salissa keskustellaan ja
päädytään kirjoittamaan pitäjän ensimmäisen parkkilaivan Kaitaisen rakennuspapereita. Loistavan kirjan kielikuvien ja kerronnan
monimuotoisuuden takaa löytyy kuitenkin selkeä perustarina, jossa
elämän inhimillisyys tulee esille, keskinäisen kateuden ja ihailunkin muodot, mutta myös merenkulun tarpeellisuus ja omiin voimiin
ja kykyihin luottaminen sekä yhteistyö, jonka avulla saavutetaan
kaikkien edun mukaisia päämääriä.
Viimekesäinen Scylla-kokoontuminen antoi minullekin virikkeen
lukea tarina uudelleen ja kolmenkymmenen vuoden näkökulman
muutos avasi kirjan maailmaa taas aivan eri tavalla kuin nuorempana. (Kannattaa herkutella ja lukea sitä itselleen ääneen!)
Talonpoikaispurjehduksesta meitä Scylla-purjehtijoita muistuttaa
veneittemme materiaali ja niiden hieman kankeat ominaisuudet
eväkölisten muoviveneiden rinnalla, mutta myös kiintyminen niiden
paikoitellen jo ikääntyneeseenkin olemukseen sekä tarve huolehtia
ja pitää ne purjehduskunnossa. Toisten kohdalla on veneenomistus alkanut ostamalla vanha käytetty vene ja sitä joskus perusteellisestikin korjaamalla on saatu käyttökelpoinen ja persoonallinen
matkavene perheen tarpeisiin. Joillakin taas on ollut mahdollisuus
tilata veneensä uutena ja osallistua ja vaikuttaa siihen, että vene on
tavallaan rakennettu tilaajansa ympärille ja toiveiden mukaisesti.
Lopputuloksena on kuitenkin kaikilla ollut yhteinen ilo tällaisilla
veneillä purjehtimisesta ja niiden kanssa elämisestä omanlaisessa
ympäristössään. Useamman veneen vaiheisiin on jo kuulunut sukupolvenvaihdos isältä pojalle tai tyttärelle, mutta matka jatkuu,
hienoa! Unelmia ja ymmärrystä voidaan siis antaa perinnöksi.
Luvialla on tänä talvena perustettu yhdistys oman perinnepuulaivan, kuunari Ihanan, rakentamiseksi. Oma Alastalon salimme
oli Laitakarin Messi ja paikalla meitä oli 79 asiasta kiinnostunutta, osuuksia ei onneksi joutunut merkitsemään, mutta nimet kyllä
laitettiin paperille. Toivottavasti päämäärä saavutetaan ja saamme
nähdä ja kokea ison puulaivan liikkumista kotivesillämmekin.
Pegasoksen kippari

PS. Ukin kolmioradalla tavataan, kölin kolhut on jo tasattu, joten
varokaa!!
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Kansikuvassa s/y Tilda

Hyvät Scyllapurjehtijat
Sateisesta viime kesästä nousee mieleen aurinkoinen viikonloppu Luvialla.
Juhlapurjehdus ja järjestelyt sekä Laitakarissa että Ryöväskerissä olivat parasta lajia. Kiitokset tilaisuuden onnistumiseksi työtä tehneille. Possukin oli
saatu ruskettumaan. Lisää kokemuksista tässäkin lehdessä.
Tammikuussa juhli Mikko Heinonen täysikäisyyttään ja paikalla oli silloinkin scyllaväkeä. Hallitus päätti luovuttaa Mikolle yhdistyksen standaarin
ansioistaan, muun muassa harrastuksen intohimoisuudesta ja tämän julkaisun päätoimittamisesta. Häntä kehuttiin, muttei liikaa. Toivottavasti Mikolla
riittää intoa ja aikaa edelleen.
Palaamme joukolla seilaamaan jo perinteen mukaan Uuteenkaupunkiin
keskellä kesää 15.7. Uudenkaupungin matkailusihteeri soitti jo ajoissa ja
kysyi, että kai me tullaan. - Kai me sit mennään ja mielellään. Seuraavan
kesänä olisi varmaan etelän merien vuoro.
Mikä tekee monille tästä harrastuksesta verrattoman? - Veneensä rakennuttaneet ovat saaneet vierihoitoa omaa Scyllaa tehtäessä jo veistämöllä. Tämä
side on vahva. Jokavuotinen krapaus antaa lisää kouratuntumaa. Vaikka
monille purjehdusaika saattaa jäädä eri syistä vuosittain liian vähäiseksi, jo
muutamat hetket pinnassa (tai ratissa?) riittävät. Tutut, aina vähän päivettyneemmät kasvot ja uudet tuttavat satamassa ovat suuri ilo. Vaikka kisan
tuoksinassa ei välillä jännäämiseltä pysty kaikkea näkemään, jää mielen sopukoihin melkein unina kryssäävien veneiden vierekkäiset sulavat linjat ja
auki viritetyt valkoiset ja punaiset purjeet. Uudet kauniit veneet vähän patinoituneiden rinnalla – koko muutaman tiiman mittainen kaunis eskaaderi,
josta voi koota ainespuita elämään.
Mielenkiintoa riittää Scyllaveneitä kohtaan. Kevättalvella raumalainen
Länsi-Suomi julkaisi veneliitteessään aukeaman kokoisen jutun viime kesän
tapahtumasta. Sekä Antti Litja että Nordlingit kertoivat harrastuksestaan ja
eri-ikäisistä veneistään. Jotain arvostuksesta ja lämmöstä kertoo se, että molemmilla oli isoäidin mukaan veneen nimi, Jemina ja Ottiliana.
Luvialaisten kasvavasta kiinnostuksesta purjehdusta kohtaan saatiin näyttöä, kun aktiivinen joukko perusti Ihana –yhdistyksen tavoitteenaan kuunarin rakentaminen. Tietysti paikalliset Scyllanrakentajat ovat myös asialla.
Kannustusta!
Ensi kesänä on sopiva kommodorinvaihtovuosi. Ilmoitan niin kuin Ahlaisten äijä, että ”siit on mieleni hyvä, ettei ole paha mieli”. Yhdistyksen hallitusten kanssa on ollut kovin mukava toimia, suosittelen lämpimästi. Koko
toiminnalle ovat sekä Nalle että Ismo antaneet laitatukea.
Hallitus on yrittänyt välttää turhaa toimistovaltaisuutta, mutta Elina on
Sallisen Pekan ja Kurren antaman perinnön jälkeen pitänyt paperit tanassa.
Siitä edelleen suuri kiitos.
Toivotan kaikille aurinkoista kevättä vaikkapa pressun liepeen alla.

KOMMODORIN PALSTA

Talonpoikaispurjehdus

Jukka Koivula
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MERIPURJE
Cruising, offshore, racing.
Purjeet parhaista materiaaleista,
uusimmalla tekniikalla ja
25 vuoden kokemuksella.
Meripurje Ky
Suomenlinna, Helsinki
puh. (90) 668 311, fax 668 115
meripurje.sails@kolumbus.ﬁ

KEVÄTTARJOUKSET

Karjarannantie 35, 28100 PORI
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Vuoden 2004
vuosikokouksessa
käsiteltyä
Vuosikokous pidettiin Luvian Laitakarissa
16.7.2004 ja sen puheenjohtajana toimi
Ilkka Seppä ja sihteerinä Elina Heinonen.
Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja
myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja
tilivelvollisille.

Jäsenmaksut
Yhdistyksemme jäsenmaksut ovat jo pitkään
pysyneet muuttumattomina ja edelleenkään ei ole
ilmennyt korottamisen tarvetta, joten ne päätettiin
pitää entisinä eli jäsenmaksu on 10 euroa ja
liittymismaksu 20 euroa.
Toimintasuunnitelma
Toimintasuunnitelmassa hyväksyttiin
ajatus pitää seuraava vuosikokoontuminen
Uudessakaupungissa, mikäli jäsenistöltä
ei muita ehdotuksia syyskuun loppuun
mennessä tule. Asia jätettiin hallituksen
hoidettavaksi.
Edelleen on tarkoitus julkaista vuosittain
Scylla-lehti ja tarvittaessa myös muistaa
jäseniä jäsenkirjeillä.
Hallituksen jäsenet ja
tilintarkastajat 2004-2005
Hallituksen puheenjohtajaksi eli
kommodoriksi valittiin edelleen yksimielisesti
Jukka Koivula Raumalta. Myös kaikki edellisen
vuoden hallituksen jäsenet valittiin uudelleen eli
hallitustyöskentelyä jatkavat Mikko Heinonen
Luvialta, Mika Hirvi Rymättylästä, Kalevi Näyrä
Luvialta ja Kalle Tanner Turusta. Elina Heinonen
jatkaa hallituksen kutsumana sihteeri-rahastonhoitajana. Tilintarkastajiksi valittiin
Hanna ja Harri Wiro Porista.
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Kylän kohoralla komiasti,
vaikka mettällä vähän
kompuroottooki

Kilpailun jännitys on lauennut - meitä
ei ammuttukaan

Niin mukavaa, että epäälyttää

Tällaisia aamuja on tänä kesänä ollut todella vähän. Aurinko paistoi lämpimästi
eikä sadepilvistä ollut tietoakaan. Oli
hyvä viimeistellä pursi juhlakuntoon.
H-e-l-m-i kirjain kirjaimelta liimasimme kiiltävät muotoon kaarretut symbolit
paikoilleen. Siinä se nyt oli, nimensä veroinen suomalainen puupurjevene hohtavin honkakyljin. Kyllä tällä kehtaisi
kohta lähteä kohti Luviaa tapaamaan
pulleakylkisiä siskoja ja veljiä.
Reposaaren vierasvenesataman laiturilla käveli muitakin aamuvirkkuja.
Moni pysähtyi juttelemaan menemisistä
ja tulemisista ja erityisesti puuveneistä.
Valittelivat, että kyllä olisi ollut monestikin mahdollisuus puuveneeseen, mutta
kun sen työstäminen ja kunnostaminen
on niin työlästä. Muistelin, että keväällä
kylkikäsittely kesti pari tuntia. Niin, uskomukset ovat lujassa…

Kaikkehen tottuu, paitti
puukkoon seljäs ja siihenkin
tottuu, jos makaa vattallansa
Kippari oli vaimonsa Maijan kanssa
purjehtinut Vaasasta Kiiliin, missä sitten oli miehistön vaihto. Gastiksi tuli
henkilö, joka edellisenä kesänä oli ihmetellyt, miten purjevene voi kulkea
melkein vastatuuleen! Kiilistä purjehdittiin heikoissa ja vaihtelevissa tuulissa
Merikarvialle. Gastilla oli aluksi pieniä
vaikeuksia tottua keinuntaan ja jatku6

vaan viisto-oloon, mutta iltaan mennessä sujui
jo paremmin. Seuraava pitkä päivä Reposaareen saikin sitten gastin unohtamaan puukon
seljässään.
Iltapäivällä lähdimme Reposaaresta kohti
Luviaa. Jo muutama päivä merellä oli opettanut
paljon uusia asioita. Yksi niistä oli mainingitniitä kun ei paljoa Etelä-Pohjanmaalla ja varsinkaan Seinäjoen tekojärvessä Kyrkösjärvellä
näe ja tunne. Samoin tuulen kierto auringon
mukaan- luonnonilmiöitä, joista maalla ei tiedä mitään. Matkaaminen merellä on myös oma
lukunsa. Matkaa tehdään paljon rauhallisemmin meren teitä, väyliä pitkin. Kipparin miete
”tuulten veneessä olet jo perillä” tuli tutuksi ja
koetuksi. Se on jotakin niin voimakasta yhteyttä luonnonelementteihin, että lähemmäksi ei
pääse. Hitaassa olemisessa on jo kaikki, siirtyminen on ekstraa!
Purjehtiminen on myös kovaa työtä. Kun
päivän istuu sitloodassa, niin kyllä illalla uni
maittaa. Yksi upeimmista kokemuksista, joita
gasti jäi kaipaamaan oli nukahtaminen keinuvaan liplatukseen. Kerrostalon tukeva sänky ei
tuntunut matkan jälkeen enää miltään!
Purjehtiminen on myös yllättävän jatkuvan
tarkkaavaisuuden tilassa olemista. Jos vähäksi
aikaa ryhtyi unelmoimaan auringonpaisteessa,
katosi pian merikartalta ja plotterilta (kerran
gastilta katosi Merikarvian majakkakin! Se oli
kyllä aivan lähellä, mutta vastakkaisella suunnalla!). Meri myös opetti nopeasti. Vasempaan
ja oikeaan vaihtui vähitellen koilliseen, kaakkoon, paarpuuriin ja vähän matkaa todellisiksi
merimaileiksi.
Tuolla se vihdoinkin oli- Laitakarin vierasvenesatama täynnä mastoja, jotka kuuluivat samaan perheeseen. Laiturit olivat täynnä, mutta
sopuhan sijaa antaa ja niin Helmi kiinnittyi
nro 1 viereen. Olikohan enne huomisesta kilpailusijoituksesta!

Son komiaa ku on illalla
liivin nappi auki
Myöhästyimme hieman alkuprotokollasta. Ehdimme kuitenkin paikalle, kun kippari sai vastaanottaa knaapin itsensä legendan kädestä.

Tekijä ja uusi omistaja kohtasivat. Ilta sujuikin
sitten tuttujen kanssa rupatellessa ja valmistautumisessa aamun kisoihin. Toki pitihän sitä
iltaa vähän juhlistaa, päivä oli ollut pitkä ja
kuuma, joten niin oli jano notta sylyki pölisi.

Hyvä on ja ojas ollahan
Kilpailu tuo aina säpinää. Helmen miehistölle
tämä oli ensimmäinen kokemus lajissaan. Kun
purjehduskokemusta oli lähinnä vain kipparilla, tietäähän sen kuinka siinä kävi. Yritys oli
kova, mutta tulos heikonlainen. Jo lähtölinjan
ylityksessä myöhästyimme. Tuulten lukeminen
tuotti vaikeuksia. Välillä etenimme hyvinkin,
mutta sitten taas juutuimme tyveneen. Selityksiä kyllä löytyi. Kun muut alkoivat tulla jo
kierrokselta vastaan, Helmen miehistö siirtyi
nautiskelupurjehdukseen- siksihän me täällä
olimmekin.
Olimme ohittamassa Ryöväskeriä, SSP:n
upeaa kotisatamaa, kun rannasta irtautui
moottorivene, joka pian saavuttikin meidät.
Kilpailun johto puhui jotain lopettamisampumisesta. No, meillehän se sopi, kunhan meitä
ei vain ammuttaisi! Muut olivat varmaan ajatelleet, että ei näläkääne tierä kuinka vaikiaa
on syönehen olla.
Ja kyllähän lihapatojen ääreen pääseminen kirvoittikin hymyn huulille. Saunomisen jälkeen olo sen kun parani. Suomalainen
kesäidylli korostui illan myötä. Yhteislaulua,
tanssia, mukavaa yhdessäoloa. Kun pohojalaasetkin alkoivat ymmärtää länsirannikon
ulukomaankieltä, mikä siinä oli rupatellessa
yhteisestä harrastuksesta.
Tämä oli hieno kokemus, joka ei jää viimeiseksi. Kesäksi tulee uudet purjeet. Ehkä ne
tuovat Helmen Uuteenkaupunkin , ehkä ne
vievät Helmen kauemmaksikin, elämässä kun
pitää purjehtia aina tässä hetkessä…

Jorma ja Maija Isohella,
köli-, messinki- ja dokumenttivastaava
Pentti Olavi Syrjälä
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SSP:n
kuunpudotuskisa
2004

Katse
Tämänvuotisten Scyllakisojen maisema oli perinteisten SSP:n kuunpudotuskisojen pitopaikka.
Syksyiseen ilmaan oli saapunut
kuusi Scyllavenettä; Aeolus, Alexandra, Hannamaria, Pegasos, Pilgrim ja Scylla. Joukkoon olisi toki
enemmänkin sopinut, mutta kyllä
nämäkin riittivät saamaan melkoisen ruuhkan, kun kryssimme Ryöväskerin edestä kohti etelää kapealla väylällä kovahkossa tuulessa kohti harmaata sadekuuroa, joka sitten
hetkellisesti vei tuulen voiman.
Kovahkosta alusta huolimatta
keli oli kuitenkin mukava ja Laitakarin suuntaan kryssiessä sai taas
taktikoida tai selvitellä juuttuneita
köysiä, miten kukakin tahtoi.
Kilpailun jälkeen oli mukava
saunoa ja ruokailla, kohta Ryöväskerissä jo perinteeksi muodostuvaa
kokonaista possua. Laulu ja soitto kuului taas myös iltaan ja kun
aurinkokin ilmestyi vielä hiukan
kurkkaamaan pilvien lomasta olo
tuntui mukavalta.
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Tost otsikost ny sit tiätyst kaikil tule heti miäle, et mää kirjota
jostai silmpelin pirost miähe ja naise välil.
Ja jos vaik mää täsä tee jottai paljastuksi, millai mää, jo kaua
aikka naimisis ollu miäs semmost harrastaisi jonku viaran kans,
mut olkka ny iha rauhas vaa, ei ny mistä semmosest ol kyse.
Ny on kyse katsest minu ja toise miähe välill. Vaikutta seki
aika kummalliselt ja vaati selityksi, ja niit tule täsä ny sit.
Me oltti vuan 2000 Naantalin puuvenetapahtumas Aeoluksen kans. Meit tais ol siäl viis Scylla rivis muitte muutaman
kymmene erilaise puuvene kans. Ja kyl siäl sit ol väkki kulkemas
pitki laituri. Me oltti niinko oikke näytil ja kyl meit sit katelttinki ja meijäm paatei. Se ol se vuas, ko mää oli just saan Aeolukse
uuren tiikkise kanne ja puukprööti, ja se ol kyl aika hyvä näköses kunnos mu ittenki miälest, et kyl meit vaa kelpas katel.
Pääasias se väki ol menos sin Muumimaaha mukuloittes kans,
et ei ne paljo paateist ja merest välttämät ymmärtän. Jokkuh
halus tul käymä paatis sisäl saak, ja kyl meh heil Aeolust näytetti
aika monil. Sit nek kysel, et jaa ei sul automaatohjaust olekkan
taik jottai muut yht kohno, vaik niil ol juur koittan tätä Scylla
olemust selittä.
Yks kert ko mää istui sitlooras, ni mää satui huamama, et
yks miäs nojas laiturin kaittesse ja kattel Aeolust aika keskittyne
näkösen. Ol sillonki paljo muitakki ihmissi laituril menos, mut
se miäs kiinnit mu huamion ko se ol se näköne, et se ymmärtä,
mitä se katto.
Se ol vähä vanhemp miäs ja selväst itteki purjehtijamiähi. Sil
ol jonkusorti parrasänk leuas, naam se färine, et om paljo merel
kulken just hiljakkoi, tuk sillai sekasi, niinko tuule riapottelus
mene ja vaattekki se näköse, ko seissu tehres pruukatam pääl
pittä. Se kattel Aeolukse riki, kant ja muit kohti ja sit se hiljalles puristel vähä päätäs se näkösen, niinko olis hyväntahtosest
miälessäs päästän piäni ärräpäit. Sit se katoi sin sitloora saak
ja näk, et mää seurasi häne liikkeitäs ja ko meijän katse kohtas
ni hän vähä niinko nyäkkäs ymmärtäväise ja hyväksyvä näkösen. Kylmar hän sit näk minust, et mää ole siin sitlooras vähä
niinko omistajan. Sit hän käännyi ja jatkoi matkas merenkävijä
askeleillas.
Hän ymmärs. Häne ei tarvin tul kyselemä eik minun tarvin
selittä.
Monellaist siäl Naantali rannas sillo tapahrui, ja mone ihmisen kans juteltti, mut tämä yks katse o jään hyvi miäle. Vähä
kummalline jut kyl.
Aeoluksen kippari
9

Tildan miehistöä.

Jukka ja Olli.

Nalle saapuu.
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Heinäkuussa
Scyllat
Laitakarissa

Alexandra.

Sabine.

Laitakari.
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Luvia-Seor’an lahja Nallelle.

Kalevi Näyrä seuraa
isä ja poika Nybergin kättelyä.
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Scyllien 20-vuotisjuhlakokoontuminen pidettiin Luvialla 16.-18.7.2004.
Ensimmäiset Scyllat saapuivat Laitakariin jo torstai-iltana, ja perjantaipäivän aikana kauniissa kesäsäässä
paikalle kerääntyi yhteensä 23 Scyllaa. Joukossa oli iloksemme myös ensikertalaisia ja harvinaisiakin vieraita
”vakiojoukon” lisäksi. Ilmassa alkoi
olla suuren puuvenejuhlan tuntua,
kun Nallekin saapui paikalle Pilgrimillään ja rantautui laituriin.
Perjantain ohjelma alkoi vuosikokouksella, jonka alussa Luvian
Osuuspankin toimitusjohtaja Hannu
Kyrövaara toivotti meidät tervetulleiksi tervasnapsein, hänen jälkeensä
kunnanhallituksen puheenjohtaja,
merikapteeni Erkki Staff toivotti
Scyllaveneet tervetulleiksi Luvialle.
Luvia-Seor´an edustajat, puheenjohtaja Heikki Hermonen ja sihteeri
Anne Näyrä, luovuttivat Nallelle rääkiseilipaatti -taulun tunnustukseksi
ansioista luvialaisen veneenrakennusperinteen vaalimisesta. Näiden virallisten, mutta mieluisten ohjelmien
jälkeen siirryttiin suureen taiteeseen
ja saimme kuunnella tuplakvartettia,
joka koostui SSP:n riveihin kuuluvista laulajista vahvistuksenaan vielä
Arvi Elomaa ja haitari. Esitykset olivat
upeita ja kuoro taputettiinkin vielä lavalle esittämään ylimääräinen numero
“Meristä kaunein”, joka viimeistään
sai viluväreet irtoamaan selkäpiistä.
Eipä tainnut yksikään Scylla lähteä
Luvialta ilman mieskuoron CD-levyä
(laulavat muuten komeasti, vaikka
koittavat vaan tavallisesti laulaa).
Erityisenä muistona juhlakokoontumisesta Nalle jakoi kaikille veneille veistämön lahjana knaapin, jonka
pohjassa oli lankkukynällä vuosiluku
ja Nallen ja Jannen nimikirjoitukset.
Virallinen vuosikokous sujui normaalin sopuisasti ja nopeasti. Juhlaruokai-

lu kuului tietenkin myös ohjelmaan ja
hyvin oli Messi ruokansa valmistanut,
kiitosta herui siitäkin runsaasti.
Illanvietto jatkui Laitakarin laitureilla ja veneissä mm. seuraavan päivän MM-kilpailuja spekuloiden. Ilta
saattoi toisilla mennä myöhäänkin
tai siis aikaiseen. Allekirjoittanutkin
kutsuttiin (ilmeisesti taktiikkasyistä)
vaimonsa kera Penelopeen, jonka
puukspröötti on ylittänyt maalilinjan
kilpailuissa kovasti usein kärkipäässä.
Siellä miehistöön kuuluva veneﬁlosoﬁ aloitti keskustelun Volter Kilvestä
ja kapteeni kaatoi viskiä keskustelun
edetessä aina vaan lisää niin, että aika
pyrki kulumaan liiankin nopeasti.
Mutta eihän me vanhat ketut tuohon
ansaan menty ja aamulla kilpailukunto oli kuitenkin kohtuullisen hyvä
(mutta koittakaa toki uudelleen tänä
vuonna!).

Lauantaina nautittiin
Aamu valkeni aurinkoisen lämpimänä ja kauniina, sellaisena, joka
suorastaan vaati aamu-uinnille, ja
joita tänä kesänä oli aivan liian vähän. Keli vaikutti hyvin kevyeltä vielä
kipparikokousta pidettäessä, mutta
olimme luottavaisia tuulen viriämisen suhteen. Startissa tuuli olikin jo
herännyt, tosin hyvin kevyenä, mutta
selkeästi aistittavana keskikesän merituulena, joka antoi meille riittävän
vauhdin lähteä ratkomaan keskinäistä
paremmuuttamme. Lähtöalue Laitakarin edessä ja kryssiosuus kohti
Ryöväskeriä on sen verran kivinen,
että kevyt keli oli aivan sopiva rantapuskia lähestyessä ja kiviä kopistellessa (vaikutti siltä kuin joku olisi ollut
menossa saunomaan tuttavien mökille, mutta käänsi sitten viimehetkellä
puukspröötin kuitenkin merelle).
Auringon paistaessa ja kevyen tuulen
kuljettamina lähdimme kohti Mar-

Palkintojenjako yleisöä.
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kun viimeistä vihreää viittaa. Reitti oli
tuuleen nähden suorastaan pirullinen,
kuten kommodorimme Jukka Koivula
asiaa luonnehti; vihreät viitat olivat
aina hiukan ylhäällä, mutta juuri ja
juuri saavutettavissa, tosin muutama
ylimääräinen vendakin nähtiin (onneksi?). Alexandra oli hyvissä asemissa
alusta alkaen ja piti johtoasemansa
hienosti kisan loppuun asti. Hannamaria antoi tiukkaa vastusta ja muutaman vuoden tauon jälkeen kärkeen
oli menossa myös Jemina, joka tarjosi
meille haastavan vastuksen. Kevyessä kelissä saatoimme jopa neuvotella
purjehdusreitistä ja purjeiden käytöstä, mutta kyllä se Jemina kuitenkin
kolmanneksi tuloksissa meni. Nalle
oli Pilgrimillään melkein kääntömerkille asti neljäntenä taistellen tiukasti
kotivesillään. Erilaisia parikamppailuja matkalla nähtiin useitakin
ja ne muodostivatkin mukavaa väriä
tapahtumiin. Kiviäkin kuulemma
jotkut olivat löytäneet piilotettuna
reitin alle, mutta onneksi Scyllassa
on pitkä köli, niin vieraspaikkakuntalaisetkin voivat luottavaisin mielin
tehdä vendojaan väylän ulkopuolella
ja kopistella siten kevyesti kivien yli.
Tuulien ollessa näin kevyitä ja koska
kuitenkin kyseessä oli juhlapurjehdus ja illalla vielä yhteistä ohjelmaa,
lyhennettiin alkuperäistä rataa, jotta
pikkuisimmatkin Scyllat ehtisivät
maaliin ja ruokailuun ajoissa. Sinne
ehtivät jopa Seinäjokiset ajoissa (hyvä,
asennetta on!).

Kisan jälkeen
Laiturissa oli hyvin tilaa meille alkupään veneille, mutta kyllä ahdasta alkoi tulemaan, kun loppupään veneet
saapuivat. Hienosti kuitenkin kaikki
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den kunniaksi oli Scyllapurjehtijat
ry panostanut ruokailuun ja tarjolla
olikin kokonaisena palvattua possua
kermaperunoiden kera. Söimme ja
joimmekin hyvin ja valmistauduimme illan palkintojen jakoon. SSP:n
varakommodori Markku Hermonen
toivotti meidät tervetulleiksi Ryöväskeriin ja kertoi SSP:n historiasta ja
tämän päivän toiminnasta. Tämän
jälkeen alkoi palkintojen jako, jossa
jokaiselle riitti jotakin.
Loppuillan ohjelmassa oli jälleen
musiikkia, kuulimme yllätykseksemme jopa oopperaa laiturilla ja Arvi
Elomaa säesteli meitä haitarilla laulaessamme merellisiä yhteislauluja
illan pimetessä. Illan mittaan koimme
liikuttavia hetkiä myös kuunnellessamme, kuinka kommodorimme tytär
Annika lauloi Nallelle “Toiset meistä”.
Yöpalaksi riitti vielä possua ja hyvältä maistui vieläkin. Taisimme siinä
porukalla muutaman tanssinkin pyörähdellä ennen nukkumaan menoa
(väittävät).

Voittajat.

Hyvä 2.

Sunnuntaiaamuna
Kuten koko viikonloppuna, aamu valkeni jälleen kauniina ja pitkämatkalaiset alkoivat valmistella kotiin lähtöä. Me paikalliset nautimme kesästä
ja onnistuneista kisoista ja hyvästelimme miehistöjä sekä sovimme tapaamisista ensi kesänä, uusissa kisoissa.
Ryöväskerin majalla saavutettiin jälleen juuri sitä tunnelmaa, jollaista me
Scyllapurjehtijat toivommekin kokoontumisissamme. Ensikesänä taas
kaikki mukaan!!

Antti Litja ja 3. palkinto.
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Alusrekisteri
1 SCYLLA

p/-66/1

Jan-Erik Nyberg ja Kristina Nyberg, LUVIA

2 AEOLUS

p/-70/2

Kalevi Näyrä, LUVIA

3 JOHANNA

4 MANTA

p/-70/KR-301

p/-71/L-833

Björn Nyberg, Luvia

Ulle Isberg, Turku (-95)
B. Söderlund

romutettu 1998

Pentti Arvola Hki
U. Rissanen

p/-72/L-6639

6 LIISA

p
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p/-73/L-428

Jan Eerala, PORI

8 SVERIGE

p/-73

Björn Mannström, Ruotsi

9 SALTA MARIA

i/-73/FIN-2147

Tapio ja Juha-Pekka Saarinen, ULVILA

10 EUFROSYNE

p/-74/KR-630

Jussi Pirnes, TURKU

11 AVLETINA

p/-74/FIN-796

Juha Tammisto, HELSINKI

12 GREAT BRITAIN p/-74

Juhani ja Raija Wecksell, RYMÄTTYLÄ

Pekka Laitinen, KUUSANKOSKI

Jari Viljanen
Matti Louekoski
M & G Molander

Pekka Kuparinen, Tampere(-04)
Eric Jokela Naantali
Mika Louhi, Turku (-98)
O. Lintero, Ntali (-89)
Pauli Vesara, Hki (-83)
K-E Plathin
(Johanna) Olavi Arvola (-89)
Ilpo Kauhanen (-79)

Colin Ferguson, Englanti

p/-75

14 PENELOPE

p/-75

Kalle Tanner, TURKU

15 PETRONELLA II

p/-75/FIN-941

Petra Päivärinne, HELSINKI

16 MYRSCY

p/-75/KR940

Risto Kaario, HELSINKI

17 MERIANNA

i/-76/KR-831

Vesa Martti ja Anni Ahtola, OULU

18 PAZIENSA

i/-76/KR-749

Tapio Patanen, JÄRVENPÄÄ

19 FAIDRA

p/-76/KR-830

Petri Parkkonen, OULU

20 ROXANNE

p/-77/L-6795

Esa & Ritva Saari, VAASA

Jukka Mattila

(Rosanna) Olavi Lintervo, Naantali
Heikki Pietilä, Uki
(Christina V) Björn Rajalin

Aki Koski, Nakkila
Pekka Sallinen, Uki
Pekka Utter, Rauma
Forssell

13 EMMA

Lauri Pajunen ja
Kaijamaria Paulamäki-Pajunen, HELSINKI

Petri Ekqvist, Pekka Leinonen, Tku ja Mika Vuorela Hki, (-02)
Risto Miettinen, Helsinki
Pekka Lipponen, Helsinki (-88)
Ismo Lilja, Luvia (-82)

5 ANNELIDA

7 ELLINOR II

Kari Honkanen, HELSINKI

(Emma II) G. Berghem, Tammisaari(-00)
S. Ekström

Jaakko Päivärinne (-04), Lahti
Jaakko Hernesniemi
Matti Kotkaniemi (-85)

Ari Autio (-03), Pori
Paul Paimander, Kuusisto (-01)
(Mycella) S. Viljanen
Ylermi Säteri, Pori

Matti Haapanen, Kotka
(Les Quatre Vents) Ilkka Kuorinka (-83)
Lars Eklund, Tammisaari (-04)
N. Nordman
(Birskatti) Timo Miettinen
(Popoliino II) A Halonen
Holopainen Tarmo
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21 ANGNETA

p/-77/KR-657

22 TARU

p/-77/KR-778

Seppo Haapalainen, SOTKAMO
Björn Ahlnäs, Porvoo (-85)?
(Heleena) Matti Haatanen, Hki (-82)

p/-77/L-7187

H. Sauvola, TAMPERE

23 b SABINE

p/-77

Kaj Stenbäck, KIRKKONUMMI

24 HOPPET

p/-77

25 LOVIISA

p/-76/FIN-8678 Juhani Hedberg, KEMI

26 ALEXANDRA

i/-78/L-5058

Tapio ja Tapani Leino, REPOSAARI

27 HELMI

p/-78/KR-1089

Jorma ja Maria Isohella, SEINÄJOKI

T. Nyberg (-84)

Marcus Von Weissenberg, TURKU

(Moira) Pekka Sallinen

(Elaine) Petteri Mussalo, Kuopio (-01)
(Annu) T. Kaskinen, Rauma (-00)
(Noona) Jari Engren, Rauma

Antti Luolila, TURKU

29 POHJANAKKA k/-78

Jukka Mäkisalo, JOENSUU

Aapo Junkola, Tampere

Matti Virkkunen, Riku Niemi, Esko Viitasaari (-03), Hki
Ari Raunisto, Tampere
Maunola
Jukka Rausti

30 CHARYBDIS

p/-78/L-4363

M-L ja R Malin, LOVIISA

31 ANNA

p/-78/L-3221

Olavi Saramaa, KEMI

32 MERILOKKI

p/-78

Tomi Teräs, PORI

33 ANNULI

i/-78/L-1295

Marko Turunen, KOTKA
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Roope ja Nanna Sarvilinna, ESPOO

37 SUSANNA

k/-79/L-1504

R Uuttu, PORVOO

38 LYYDIA

k/-80/38

Harri Wiro, PORI

39 PILGRIM

k/-80/39

Björn Nyberg, LUVIA

40 JOSEFINA

i/-80/L-7767

Juha Räisänen, HELSINKI

41 ANNILIINA

k/-81/FIN-3150 Martti ja Eija Susitaival, MIKKELI

42 HELMIIDA

k/-82/FIN-4397 Ulla ja Juha Tamminen, MYNÄMÄKI

43 ADA

i/-82/L-3220

(Gustava), Seppo Jäntti (-95)

28 POLYTROPOS k/-77/L-1222

35 SCYLLA

i/-79/FIN-5214

Veijo Hirvikoski, KOKKOLA

Timo Nybacka, Kokkola
K. Korpela, Kokkola
Flander

23 a VELHO II

34 TILDA

36 WELLAMO

p/-78/L-1254

i/-78

Allan Lundstöm, Luvia (-88)

Olavi Linden, Tammisaari (-96)
Jorma Teräs

Esa Leskinen, Kaarina (-02)
Aarne Hupli, Espoo (-99)
Pekka Pyrhönen, Rauma (-82)

Kim Hedberg, Bolsta S

M Gustavsson

L. Saksala (-87)
Erkki Mali (-84)

Olli Simula, Pori

Jukka Nurmi, Turku (-99)
S. Åhman

Jouni Vartiainen (-99)
(Nausikaa) Juhani Kortelainen, Hki (-97)
Iiro Vanamo, Hki (-94)
Rauno Teranne (-87)
(Riitta) Erkki Oksanen, Rauma (-03)

Fredrik Aminoff, MASKU

I. Mäkelä

44 MYRSKYLINTU i/-83/L-3034

Pekka ja Minna Heinikoski, ESPOO

45 HAUKKA

i/-83/L-3035

Antti Tuuri, HELSINKI

46 LAUDATUR

k/-85/FIN-5038 Olli Steen, PORI

47 SINDBAD

i/-84/L-4152

Petteri Mussalo, KUOPIO

48 ULYSSES

i/-85/L-4779

Mika ja Sari Lahtinen, LUVIA

49 MALAIKA

i/-85/L-4365

Elina ja Harri Saksala, Erkki Salomaa, HKI

50 VIGIA

i/-86

Risto Miettinen, Vantaa (-04)
Pekka Parikka, Hki (-99)

Ismo Lilja, Luvia

Mika ja Jaana Hirvi, RYMÄTTYLÄ
Mikko Heinonen, Luvia (-96)
Hannu Kalsta, Hki(-89)

(Hermia) Markku Holm, Saimaanharju (-04)
Matti Rautio (-02)
(Olivia) R. Väyrynen
P. Tuominen

Aki ja Kirsi Nordling, Pori (-02)
Veikko Oula, Turku (-98)
Pekka Nordstöm, Pori (-01)
Timo Humaloja, Hki (-98)

(O´haru) Martti Moisander, Helsinki (-01)
(Malaika) Juha Kandolin, Helsinki

Teemu Vuorio, PAIMIO

Matti Huhtamies & Martin Fogdell, Hki (-02)
(Olivia), (Sulona) Martti Lehto
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51 ILONA II

k/-87/51

Jukka Koivula, RAUMA

52 SAIJANNA

k/-88/52

Rami Inkeri, VAASA

53 JEMINA

i/-87/53

Antti Litja, HELSINKI

54 SCYLLMAR

i/-87/54

Raimo Tuominen, LAPINKYLÄ

55 JOUHTEN

i/-89

Juha ja Paula Kuivas, OULU

56 ARKKI

i/-90/L-7575

Markku Lehti, TAMPERE

57 VESTA

i/-90/L-7422

Kaarle Lounela, TURKU

58 MERIANNA

i/-91/L-8147

Risto Kärna, KAJAANI

59 CASTOR

i/-92/59

Pauli Kaunisvirta, RAUMA

60 SOPHIA

i/-92/60

Jyrki Urponen, MASKU

61 ALMA

k/-93

62 rakenteilla

k/-93

63 NALLE P`U

i/-94/FIN-8499

Leif Gästgivar, Turku (-99)
Pertti Laaksonen, Rauma

Petteri Mäenpää, Ii (-03)
Matti ja Leena Takkinen, Oulu (-01)
(Malouf II) Klaus Fellman, Espoo (-00)
Timo Nybacka, Kokkola (-01)

Pekka Mikola, HELSINKI

(Lisbeth) Tauno Harju, Pori (-01)

Pekka Nordström, PORI

Aki Koski, Nakkila (-01)

Ilkka Seppä, TURKU

64 HANNAMARIA i/-95/FIN-8478

Ismo Lilja, LUVIA

65 MALVIINA

k/-97/65

Olli Simula, PORI

66 ARKHEUS

i/-97/FIN-8827

Harri Jaakkola, LUVIA

67 SANTRA

i/-97/FIN-8899

Petteri Steen, HÄMEENLINNA

68 SOLEA

k/-98/FIN-8916 Pekka Ruoppa, HELSINKI

69 PEGASOS

i/-99/69

Mikko Heinonen, LUVIA

70 OLIVIA

i/-99/70

Aarne ja Sami Hupli, ESPOO

71 ANNUSKA II

p/-01

Lassi Mäkinen, PAIMIO

72 LAYLA

i/-01/72

Harri Wiro, PORI

73 OTTILIANA

i i/-03/73

Kirsi ja Aki Nordling, PORI

Kari Aarnio, Helsinki (-02)

(Kaisanna) Tuomas Kyttä, Turku (-02)

74 RAKENTEILLA i i
75 RAKENTEILLA i i
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Pekka Pystynen, HIRVENSALMI

Tuloksia 2004
Scylla MM 2004
Sijoitus Alus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Tasoitettu- Purjehdittuaika
aika
Alexandra
3,22,41 3,24,31
Hannamaria 3,32,30 3,32,30
Jemina
3,36,20 3,39,05
Pegasos
3,37,00 3,37,55
Penelope
3,38,50 3,45,15
Pilgrim
3,39,07 3,44,37
Castor
3,54,30 3,56,20
Nalle P’U
3,57,31 3,59,21
Ottiliana
3,58,21 3,58,21
Polytropos
3,59,38 4,04,13
Ilona II
4,01,35 4,07,05
Petronella II 4,06,30 4,12,55
Aeolus
4,08,46 4,15,11
Scyllmar
4,10,33 4,13,18
Avletina
4,12,36 4,30,01
Saijanna
4,14,37 4,20,07
Malviina
4,16,44 4,22,14
Helmiida
4,19,30 4,25,00
Ulysses
4,22,19 4,24,09
Tilda
4,21,33 4,38,58
Scylla
4,50,33 5,07,58
Helmi
5,55,12 6,12,37

Kuunpudotuspurjehdus (SSP)
Sijoitus
1
2
3
4
5
6

Alus
Pegasos
Pilgrim
Alexandra
Hannamaria
Scylla
Aeolus

1,43,48
1,46,38
1,47,36
1,52,11
1,59,29
2,10,12

Viaporin Tuoppi 2004
Sijoitus Alus
1 Avletina
2 Scyllmar

laskettu aika
2,48,32
3,02,16
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Uudet jäsenet

Viime kevään jälkeen on
uusiksi jäseniksi yhdistykseemme hyväksytty
Jukka Mäkisalo (s/y Pohjanakka),
Vesa Martti ja Anni Ahtola (s/y Merianna),
Petri Parkkonen (s/y Faidra) ja
kannatusjäsenenä Timo Tarkkanen.
Tervetuloa joukkoomme!

Uusia Scyllan omistajia
MERIANNA purjehtii nykyisin
Porin sijasta Oulun suunnalla ja
kuten yllä olevasta voi huomata,
sen istumalaatikossa tullaan jatkossa
näkemään Vesa Martti ja Anni Ahtola.

HERMIA on saanut uusien omistajiensa,
Roope ja Nanna Sarvilinnan myötä uuden nimen
WELLAMO ja sen kotipaikkana on Espoo
MYRSKYLINNUN omistajina ovat nykyään
Pekka ja Minna Heinikoski niinikään Espoosta.
EUFROSYNE on Turun suunnalla kunnostettavana
ja Jussi Pirnesin uudessa omistuksessa.
PETRONELLA II:lla koettiin viime kesänä
sukupolven vaihdos isältä tyttärelle ja
niinpä omistajaksi merkitään nykyisin
Petra Päivärinne ja kotipaikaksi Helsinki.

Scyllaveneitä ja
Syllatietoa netissä!
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www.janeerala.net/weblog/ﬁlet/scylla/
www.scylla-alexandra.com
www.optikkonordling.ﬁ/ottiliana/

Scyllakokoontuminen
Uudessakaupungissa
15.-17.7.2005
Kesän 2005 kokoontuminen pidetään taas
Uudenkaupungin vesillä. Aloitamme perjantaina Pakkahuoneen rannassa iloisissa
jälleennäkemisen tunnelmissa ja toivottavasti
uusiinkin Scyllapurjehtijoihin tutustuen.
Lauantaina kisallaan tuttuun tapaan
Uudenkaupungin edustalla ja kisan jälkeen
jälkipuinnit suoritetaan Uudenkaupungin
Pursiseuran Pietarinkarissa, jossa yövymme ja
jatkamme sunnuntaina vapaan seurustelun
merkeissä. Sunnuntaina voimme vaikka
siirtyä yhdessä eskadeerina Katanpään
linnakesaarelle, mikäli kiinnostusta löytyy.

Perinnelaivayhdistys
Ihana
Luvialla perustettiin 17.2.2005
perinnelaivayhdistys Ihana, jonka tavoitteena
on rakentaa kahvelikuunari Ihana.
Yhdistyksen perustavassa kokouksessa oli
paikalla 79 henkeä. Hallitukseen valittiin
myös Scyllapurjehtijoita; Björn Nyberg ja
Ismo Lilja, jotka myös vastaavat piirustusten
tekemisestä kyseiseen alukseen sekä
Harri Jaakkola. Varajäseneksi valittiin
naisnäkökulmaa edustamaan Anne Näyrä.
Tarkoituksena ei ole kopioida suoraan
mitään vanhaa laivapiirustusta, vaan piirtää
ja rakentaa uusi, vanhanmallinen alus,
n. 21m pitkä kahvelikuunari.
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Suomen Scyllapurjehtijat ry
Hallitus
Kommodori JUKKA KOIVULA, Rauma

02-8225673, 0400-329773
MIKA HIRVI, Rymättylä
02-2385878, 0400-306424
MIKKO HEINONEN, Luvia
02-5586414, 040-8397297
KALEVI NÄYRÄ, Luvia
02-5581376, 041-4481575
KALLE TANNER, Turku
02-2307993, 0400-527344

Sihteeri/rahastonhoitaja
ELINA HEINONEN, Luvia
02-5586414, 0400-303313

Lisäksi hallituksen
työskentelyyn osallistuvat
ISMO LILJA, Luvia
02-5581762, 0400-789402
BJÖRN NYBERG, Luvia
02-5586149, 040-5811418

Jäsenasioissa kannattaa
kääntyä sihteerin puoleen,
myös saalinkiviirejä saa tilata häneltä.
ELINA HEINONEN
Verkkorannantie 67, 29100 Luvia
elina.heinonen@luvia.ﬁ
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www.kehitys.ﬁ

