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V I K L A V U O S I  2 0 1 9 

Vuosikatsaus koottu luokan snipe.fi-, FB- ja Whatsapp-sivuilta. 

Tämä epävirallinen vuosikatsaus kertoo osaltaan Viklaluokan elinvoimaisuudesta.  Pelko siitä, 
mitä tapahtuu koti-EM-kisojen jälkeisenä vuotena aktiivisuuden suhteen voidaan viimeistään 
nyt unohtaa. Viklapahtumia ja aktiviteetteja on edelleen vaikka muille jakaa. Toki pientä 
droppia osallistujamäärissä on nähtävissä.  

SM2019-kisoissa purjehtii kuitenkin edelleen 20 venekuntaa, ranking-sarjaan osallistuu 29 
kipparia ja 31 gastia. Kyseessä on jo 72. ennätyksellinen SM-kilpailu putkeen! Kirsikkana 
kakussa kansallissihteerimme Reino Suonsilta valitaan joulukuussa Kansainvälisen 
Viklaluokan SCIRA Europen puheenjohtajaksi ja SCIRA:n hallituksen jäseneksi.  Niille jotka eivät 
tiedä SCIRA tulee sanoista Snipe Class International Racing Association. 

Jotkin alla olevat otsikot sisältävät linkin snipe.fi-sivujen alkuperäiseen uutiseen. Mikäli haluat 
vilkaista jotain aihetta tarkemmin paina Ctrl-nappi pohjaan ja klikkaa hiirellä otsikkoa. 

 

 
Tammikuu 

EM-muistoja #10 | Ääntä ja kuvaa Yyteristä  
EM2018 kisojen muistelusarjan toistaiseksi viimeinen osa julkaistaan vuodenvaihteessa 2018-2019. Tähän 
kaivataan jatkoa, koska monilla on varmasti hyviä kuvia ja tarinoita vielä kerrottavana. Voit lähettää niitä 
allekirjoittaneelle tai laittaa itsekin snipe.fi-sivujen uutispalstalle, mikäli sinulla on käyttötunnukset.    

Vene19Båt messuoston valmistelutyö jatkuu kiivaana  
Luokkamme osallistuu taas kerran Helsingin Venemessuille näitteilleasettajana. Lieneekö jo 40 perättäistä 
osallistumista täynnä. Tavoitteena on luonnollisesti aktivoida ja kerätä nykyjäsenet yhteen talvikauden 
keskellä, ja samalla houkutella uusia harrastajia tämän reippaan merihenkisen harrastuksen pariin. 
Valmistelutyö alkaa marraskuussa ja jatkuu helmikuuhun, jolloin messupäivystäjien lista on saatu kasaan ja 
liput jaettu päivystäjille.  Olisiko sinulla kiinnostusta antaa kortesi kekoon. Ilman vapaaehtoisia homma ei 
tahdo onnistua. Tarjolla “töitä” suunnittelussa, ennakkomarkkinoinnissa, messurakentamisessa, osaston 
purussa ja päivystyksessä osastolla.    
 

Lähtisitkö sinäkin opiskelijavaihtoon ja samalla “opiskelemaan” purjehdusta  
Huhutaan, että nuoremman polven kärkipurjehtijamme starttaa vuodenvaihteessa auton kohti Iberian 
niemimaata perässään traileri ja FIN29859.  

Tällä Huhutaan että -uutisperinteellä on pitkä historia Viklaluokan toiminnassa ja konsepti tarjoaa kenelle 
tahansa mahdollisuuden julkaista myös hieman kevyempiä juttuja sivuillamme. Ensimmmäiset Huhu-uutiset 
nähtiin aikanaan Viklatieto-lehdessä. Ja perinne vain jatkuu snipe.fi:ssä.      

Talvikauden aiktiviteetteja | Curling  
Aina välillä kysellään, mitä aktiviteetteja Viklaliitto “tarjoaa” purjehduskauden ulkopuolella. Yhtenä 
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esimerkkinä Juha ja Hanna-Leena Lehtinen järjestävät talvitapahtuman Oulukylän Curling-halliin. Vuosien 
varrella on järjestetty monenlaista toimintaa koulutustapahtumista SnipeSki-sessioon. Idea on vapaa ja hallitus 
ottaa ehdotuksia vastaan.   

Uusittu www.snipetoday.org sivusto  
SnipeToday.orgista löytyvät ne kansainväliset snipe-uutiset, joita et löydä snipe.fi sivuilta, muun muassa 
kansainvälinen kisakalenteri. Iso kiitos hienon uutisalustan lanseeranneille SCIRA kommodori Pietro Fantonille 
(ITA) ja Carol Croninille (USA).   

Naisten EM2019 kisakutsu julkaistaan | Antwerpen, Belgia | 28-30.6  
Useita kisakutsuja julkaistaan alkuvuonna.  

MM2019 kisakutsu julkaistaan | Ilhabela, Brasilia | 7-12.10.2019 

Tanskan avoin mestaruus 2019 kisakutsu julkaistaan | Espergåerde | 8-10.6.2019  

Aika maksaa jäsenmaksut | Hyviä syitä maksaa jäsenmaksu  
Viklaliitto, kuten mikä tahansa yhdistys tarvitsee tuloja toimintansa pyörittämiseen. Iso osa jäsenmaksuista 
tilitetään SCIRA:lle, joten muitakin tuloja kaivataan. Kiitos sponsoreille ja muille toiminnan tukijoille, joita ilman 
jäsenmaksumme olisivat paljon isommat. Voit tukea Viklaliiton toimintaa myös muun kokoisella avustuksella 
tai tukimaksulla. Ohjeet snipe.fi.ssä jäsenmaksut kohdassa.         

TrySnipe kokeilutapahtuminen päivät ja paikat julkaistaan kalenterissa  
Viklaliitto järjestää vuosittain useita tilaisuuksia, joissa pääsee kokeilemaan Viklaa vesillä. Näitä tapahtumia 
kutsutaan TrySnipe-nimellä. Lisäksi yksittäiset henkilöjäsenet vievät useita kiinnostuneita vesille “omaan 
tahtiin”. Historiikkikirjaa tehtäessä laskimme varovasti, että ainakin 20.000 henkilöä on purjehtinut viklaa 
Suomessa. Luku perustuu siihen yksinkertaiseen kaavaan, että rekisteröityjä veneitä on noin 1000, jokaisella 
keskimäärin neljä omistajaa, jotka ovat vieneet vesille vähintään viisi henkilöä. Luku saattaa yhtä hyvin olla 
30.000 tai 40.000. Aika huimaa, mikä vaikutus pienellä viisimetrisellä purrella ja yhdellä yhdistyksellä voikaan 
olla kevytveneharrastuksen edistämisessä maassamme.     

 

Helmikuu 

Talvikauden aktiviteetteja | Viklaliitto Helsingin venemessuilla hallissa 4b51 8-17.2  
Talven pääaktiviteetti kevään Vuosikokouksen lisäksi on luokan osallistuminen venemessuille. Osastolla käy 
viikon aikana pari-kolmesataa vierasta ainakin esitemenekin perusteella. 

Oseberg Challenge (ESP rank 72 venettä) | Riku Vääriskoski - Matias Mikkonen sijalle 25  
Riku ottaa kaiken irti opiskelureissustaan ja käy Matiaksen kanssa haastamassa Espanjan kärkeä Motrilissa 
helmikuun alussa.  

Bahama Nassau - Lehtiset Bacardi Cupissa ja Gamblinissa  
Sitä vanhemmat perässä Bahamalla mitä nuoriso edellä Espanjassa... Hanna-Leena “Hannis” ja Juha Lehtinen 
kuuluvat jo selkeästi Nassaun pursiseuran vakiokalustoon helmi-maaliskuun viklakisojen aikaan. Venekin taitaa 
jo löytyä sieltä omasta takaa. 
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Maaliskuu 

Riku Vääriskoski mukana Malagassa 21 veneen paikalliskisassa 

Tasan eivät käy onnenlahjat, kun Euroopan suurimmassa Viklamaassa puhutaan “21 veneen 
pikkupaikalliskisoista”.   

Lehtiset kuudenneksi Gamblin Cupissa Bahamalla  
Sitä vanhemmat perässä Bahamalla mitä nuoriso edellä Espanjassa... Hanna-Leena “Hannis” ja Juha Lehtinen 
kuuluvat jo selkeästi Nassaun pursiseuran vakiokalustoon kevätkauden viklakisojen aikaan. Venekin taitaa jo 
löytyä sieltä omasta takaa. 

Kansainvälisen Viklakisan tunnelmia  
Viklaliitto rohkaisee jäseniään lähtemään maailmalle kisoihin, se kun avaa monet silmät tajuamaan mitä Snipe 
Class International Racing Association nimensä mukaisesti voi parhaimmillaan tarjota. Rohkaisu voi tässä 
yhteydessä tarkoittaa kontakteja, kokemuksia ja vaikkapa liiton triplatrailerin vuokraamista, joka sekin 
hankittiin vuonna 2016 Historiikkikirjasta saaduilla tuotoilla. Mikä sen mukavampaa kuin poiketa jossain reitin 
varrelle sopivissa kansainvälisess Snipe regatassa osana omaa aktiivilomaa. Ja regattojahan riittää ympäri 
maailmaa. Kansainvälinen kalenteri löytyy snipetoday.org sivuilta. Ja niitä vinkkejä ja kontakteja voi kysellä  
vaikkapa osoitteesta hallitus@snipe.fi.   
 

Viklaliiton vuosikokous maaliskuussa  
Sääntöjen mukaan tammi-maaliskuun aikana pidettävässä Vuosikokouksessa vahvistetaan tilinpäätös ja 
myönnetään edelliselle hallitukselle vastuuvapaus. Vastaavasti Vaalikokous järjestetään heinä-lokakuussa, 
yleensä luontaisesti SM-kisojen yhteydessä, jotta sinne saadaan mahdollisimman laaja osallistuminen. 
Nimensä mukaisesti tässä kokouksessa valitaan vuosittain hallitus ja parin vuoden välein kansallissihteeri sekä 
mm. päätetään jäsenmaksuista. 
 

Avoin koulutustilaisuus | Purjehduksen kilpailusäännöt | 18.3 | HSK  
Sääntöjensä mukaisesti Viklaliiton tarkoituksena on viklapurjehduksen edistäminen Suomessa. Tähän pyritään 
harjoittamalla aktiivista tiedotus- ja valistustoimintaa. Tästä hyvänä esimerkkinä on sääntökoulutustilaisuudet, 
joita useat seurat järjestävät. 
 

Kuka väistää, kenellä on kulkuoikeus | Linkki Purjehduksen Kilpailusääntöjen omatoimiopiskeluun  
Purjehdussääntöjä voi treenata myös itsekseen vaikkapa käyttämällä oheista ohjelmaa, ks. linkki.  

 

Huhtikuu 

Viklaliiton vuosikertomus 2018  
Virallinen vuosikertomus vuodelta 2018 julkaistaan Vuosikokouksessa ja sen jälkeen myös snipe.fi:ssä.    

 

Kevät gallup: kuka ehtii ensimmäisenä vesille Suomessa  
Tämä lienee huhutaan-osaston juttuja, toki asettaen eripuolilla maata asuvat purjehtijat eriarvoiseen asemaan. 
Ajatus on kuitenkin hyvä eli kannustaa väki vesille ja treenamaan mahdollisimman nopeasti jäiden lähdön 
jälkeen - tai jo ennen niiden tuloa, kuten ilmastonmuutoksesta olemme saaneet oppia. Faktahan on se, että ne 
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jotka odottelevat kelien ja vesien lämpenemistä juhannuksen jälkeiseen aikaan ovat auttamattomasti 
myöhässä. Kausi on silloin jo puolivälissä.     
 

R2 Hanko | Syytä varata majoitus ensi tilassa!  
Ranking-sarjan kakkoskisa purjehditaan viikko ennen juhannusta Hangossa, jossa majoitus on tunnetusti 
tiukassa. Mikäli sinulla on haluja organisoida tuleviksi vuosiksi yhteismajoitusta, esim, jonkun ison villain 
muodossa, ole ihmeessä yhteydessä hallitukseen.   
 

Riku ja Matias toisessa Espanjan kisassaan 13. sijalla  
Kyseessä 58 veneen Campeanato Ibearia -kisa Madridin liepeillä.  
 

Talvikauden aiktiviteetteja |  Vierailu John Nurmisen säätiön museoon | Pasila | 2.4.2019  
Kun kyseessä on pian 90-vuotta täyttävä kevytveneluokka, joka edelleen monia hämmästyttäen on yksi 
mailman suosituimmista kahden hengen kevytveneistä, niin puhutaan jo todellisesta purjehduskulttuurin 
ylläpidosta. Osana tätä prosessia ovat myös yleissivistävät museokäynnit. Tällä kertaa John Nurmisen säätiöön. 
Mahdollisia vastaavia merimuseokohteita voisivat olla Turku ja Kotka tai vaikkapa Helsingin jäänmurtajat.  
  

SnipeNews | kevät 2019 | Viklauutiset  
Kevään viklauutiset julkaistaan huhtikuun lopulla.    

Snipe Masters Europeans Valencia 2-4.5 | kisavalmistelut käynnissä  
Kolman osallistuvan suomitiimin kisavalmistelut käyvät kuumana, kun pitää sopia veneiden kuljetuksesta 
Espanjaan Viklaliiton trailerilla, varata majoituksia ja tehdä muita matkavalmisteluja. Snipe Masters kisa on 
Viklaluokan “kokeneiden purjehtijoiden kisa”; tarkoitettu iältään vähintään 45-55-65-75 vuotiaille kippareille. 
Miehistön yhteisiän tulee olla vähintään 80 v. Tunnelma näissä kisoissa on rento mm. tuulirajan ollessa max. 15 
solmua eli noin 8 m/s.  Onpa mukana nähty yli 80 vuotiaita purjehtijoitakin. Mahtaisiko silloin saada purjehtia 

jo ilman gastia      .   

 

Toukokuu 

Snipe Master EM, Valencia 2-5.5.2019 
Kyseessä taita olla kaikkien aikojen isoimmat Masters-kisat, kun lähes sata viklatiimiä osallistuu (91). Ison 
määrän takia veneet jaetaan kahteen laivueeseen. Mukana suomitiimit Mikko Valjus-Teija Kaarlela 
(lopputuloksissa 52.), Claus Carpelan-Risto Valjus (53.) sekä Hanna-Leena ja Juha Lehtinen (72.). Hyvän tsempin 
jälkeen Suomi-Ruotsi maaottelu kääntyy meille.   
 

HSK:n Tiistis-harjoituspurjehdukset starttaavat 7.5 | Kaikki mukaan!  
Treenausmahdollisuudet ovat ainakin pääkaupunkiseudun Helsinki Snipe Fleet 481 laivueessa huippuluokkaa, 
vaan kuinka jäsenet hyödyntävät tätä oivaa mahdollisuutta?  
 

R1 Kotka Open 25-26.5 avaa kauden | kisaraportti ja tulokset  
Paikallistuntemuksesta ei ainakaan näytä olevan haittaa, kun Grandmasterimme Claus Clapa Carpelan yhdessä 
Risto Valjuksen kanssa hallitsee kisaa. Yhteensä 13 venettä osallistuu.   
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Kesäkuu 

Pori Fleet 523 saa oululaisvahvistuksen  
Oulun laivuekapu Sampo Valjus saa sovittua siirtokorvauksen Porin Kari Nylundin kanssa ja näin ollen 
Lappapuuro FIN30502:n kippari Emilia Väänänen voi siirtyä hyvillä mielin ainakin kaudeksi 2019 Kalloon 
treenaamaan.    

Fiiliksiä toukokuun TrySnipe kokeilusta  
Helsingin koepurjehdusilta kerää kymmenkunta kokeilijaa. Ainakin Taru tuntuu saavan Viklakipinän.   

Vikla rantautuu Helsingin ydinkeskustaan Kansalaistorille  
Suomen purjehduksen katto-organisaatio SPV (Suomen Purjehdus ja Veneily)  järjestää uuden Oodikirjaston 
edustalla ja Töölönlahdella Yhdessä Vesille -tilaisuuden. Viklaliitto osallistuu kansallisshteerin johdolla ja 
vastailee vierailijoiden kysymyksiin.   

Tanskan avoin mestaruuskisa 8-10.6 – kaksi suomalaisvenekuntaa mukana 
Tanskan avoimilla mestaruuskisoilla, joita on kutsuttu ainakin nimillä Wiibroe, Harboe ja NB Cup kulloisenkin 
olutsponsorin mukaan, on jo yli 50-vuotiset perinteet. Mukana kansainvälisessä menossa Riku Vääriskoski-Salla 
Vadén ja Kai Saarhelo-Jaakko Mikkonen. Hyviä ja huonompia sijoituksia sekä olutpakit pitkämatkalaisille on 
tuliaisena tältä reissulta. Nuorisotiimimme loistava alku tyrehtyy tällä kertaa liian innokkaisiin lähtöihin.   

R2 Hanko | Audi kevytveneregatta 15-16.6  
Riku ja Salla jaksavat heti Tanskan jälkeen myös Hankoon ja kuittaavat kisan seitsemän viklan joukossa. 

R3 Helsinki Regatta 29-30.6  + Helsinki Regatan seuranta  
Antti ja Matias Mikkonen voittoon. Yhdeksän tiimiä mukana. 

Naisten EM | Antwerpen Belgia 28-30.6  
Mukana EM-menossa 21 tiimin joukossa Hannis Lehtinen-Maija Saarimaa, jotka saavuttavat 15. sijan. Coachina 
avustaa Juha Lehtinen. Kisoissa nähdään uusi viklamaa Liettua, jonka huippupurjehtija Gintare Scheidt hallitsee 
kisaa yhdessä USA:n Kathleen Tocken kanssa.  
 

Trimmi- ja heloitusvinkkejä jaetaan ahkerasti FB-sivuilla  
Luokan WhatsApp ja FB sivut (Suomen Viklaliitto – Snipe Sailing Finland) tarjoavat oivan paikan interaktiiviseen 
ajatusten vaihtoon sekä mahdollisuuden uusille harrastajille kysellä mieltä askarruttavia kysymyksiä. Ja 
keskustelunaiheitahan riittää mm. kisoihin, heloitukseen ja mittauksiin liittyen.   

 

Heinäkuu 

Vaasalainen Helmer Österberg, 90 v, kutsutaan Suomen Viklaliiton kunniajäseneksi  
Yksi vaasalaisen viklapurjehduksen pioneereista Helmer Österberg. Hän on ollut mukana luomassa alustaa 
Suomen Viklaliiton perustamiselle.  
 

Venepörssissä eloa | Pari “hitaampaa” ja yksi maailman nopein myynnissä  
Muutamia kisaveneitä putkahtelee myyntiin, mm. FIN30900, FIN29418 sekä SWE29943. Jälkimmäisestä tekee 
kaupat Karl Westerståhle ja sopii samalla veneen tuonnista Suomeen Ruotsin SM:ien jälkeen.  
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 Viklasäännöt eli SCIRA Rules 2018-2020 päivitetään ajan tasalle  
SCIRA:n sääntöryhmä on työstänyt sääntömuutoksia vuosia ja ne astuvat voimaan välittömästi. Sääntöjumppa 
perustuu siihen, että luokkasäännöt on pitänyt sovittaa liikkeessä olleiden World Sailingin sääntöjen 
mukaiseksi. Lue ja pysy kartalla.  

 

 

Elokuu 

Classic Snipe Challenge VVPCSCC - viimeisen kerran Vanajavedellä  
Henry Nordenswan ja muutama muu Vanajaveden Purjehtijoiden aktiivi on järjestänyt vuosia klassikkovikloille 
tarkoitetun kilpailun. Ja hienoja puuvenekaunottaria on Hämeenlinnan pohjoisilla vesialueilla nähtykin. VVP 
isännöi myös SM2013-kisat kisakeskuksen oltua Petäyksessä.  Kiitokset tiimille arvokkaasta Classic Snipe 
kulttuurin ylläpidosta.   
 

Snipe Racing Teamin harjoitukset Lauttasaaressa 3-4.8  
Riku Vääriskoski organisoi Hoskille treeniviikonlopun valmentajineen. Arvokasta antia paikalle ehtineille 
tiimeille.   
 

Snipe SM2019 | 20 venettä ilmoittautunut 
SM-kisojen ilmoittautumiskertymää seurataan suurennuslasilla viime metreille. Veneen omistajia 
kannustetaan mukaan tai ainakin vuokraamaan veneensä muille, jos ei itse pääse paikalle. Tanskan ja Ruotsin 
kehitys halutaan välttää ja SM-arvo säilyttää kaikin mahdollisin keinoin.   
 

Ruotsin avoimet SM-kisat | Kai ja Matias nousevat pronssille!  
Kisat purjehditaan Saltsjöbadenissa Tukholman edustalla - suositun Solsidan tv-sarjan maisemissa. 
Valitettavasti Team Lappapuuro eli Emilia ja Juulia joutuu jäämään pois viime metreillä. Tunnelma on mukava, 
kun paikallinen Star-laivue isännöi tapahtumaa paikallisen veistämön toimiessa kisakeskuksena. Mukana 
parikymmentä Staria ja 15 Snipeä. SCIRA Sverige tsemppaa kovasti saadakseen luokan toimintaan taas puhtia 
muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen. Siksi norjalaisten ja suomalaisten osallistumista mestaruuskisaan 
arvostetaan. Kaitsu ja Matias saavat maston tukikiskon kiinnitettyä viimeisen päivän aamuna, ottavat hienon 
loppukirin ja nousevat pronssille. Tämä mitali lämmittää myös kipparin mieltä, jatkona aiempien vuosien 
Kroatian mestaruudelle ja Tanskan SM:ien 4. sijalle. Skipper SWE29943 (SM 2.) tulee paluukuormassa 
Suomeen ja löytää uuden kodin Special Olympicsiin tähtäävän Bea (ja Kalle) Westerståhlen luona.  
     

R4 | Riku Vääriskoski - Salla Vadén selvään voittoon Turussa Airiston Regatassa 
Samaan aikaan Ruotsin mestaruuskisojen kanssa Pohjanlahden toisella puolella purjehditaan Airiston Regatta. 
Kahdeksan viklatiimiä osallistuu TPS:n isännöimään moniveneregattaan Turussa. 
 

Hki Fleet uutiset | HSK tiistaiharjoitusillat taas käynnissä  
Paikallistoiminnan ydintä ovat Viklalaivueet js niiden viikkotreenit. Helsingissä toiminta on keskittynyt HSK:n 
satamaan, jossa toimii yksi valtakunnan aktiivisimmista purjehduksen harjoituskeskuksista. Rannassa näkee 
MM- ja olympiamitalisteja. Inspiroiva urheilukeskus siis. Rannassa majailee myös melkein parikymmentä 
Viklaa. Selkein viklaluokan harjoitusaktiviteetti kohdistuu tiistai-iltaan, jolloin kevytvene- ja junioritoimikunnat 
pyörittävät kolmen-neljän lähdön HSK Tiistiksiä eli harjoituskisoja. Treenejä pyritään sopimaan myös muille 
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päiville Whatsappin ja FB:n kautta. Tarkoitus on kehittää edelleen laivueemme toimintaa, löytää aktiivisia 
harjoitusvastuullisia, jotka vetävät muutkin vesille. Ja saada siten viklalaivue toimimaan urheiluseuran tavoin. 
Potentiaalia nimittäin on. Sama koskee myös muiden paikkakuntien laivueita. Paikallisten laivuekapteenien 
rooli on avainasemassa toiminnan organisoinnissa.  

Laivueuutisia: Lahteen ja Helsinkiin Viklatiimit, jotka tähtäävät Special Olympics kisoihin  
Bea Westerståhle ja Toivo Laiho ovat uusia nuoria Viklapurjehtijoita. Erikoisen tilanteesta tekee se, että 
molemmat tähtäävät Berliinissä vuonna 2023 pidettäviin Special Olympics kisoihin, jossa purjehdusluokka toki 
on muu kuin vikla. Nuorten ja heidän perheidensä tekemän tutkimuksen mukaan vikla sopii kuitenkin 
erinomaisesti harjoitusveneeksi veneen ominaisuuksien ja luokan aktiivisen toiminnan takia. Toivo treenaa 
enimmäkseen Lahdessa ja Bea Helsingissä. Luokkamme tukee heitä täysillä tässä tavoitteessa.  

Laivueuutisia_Viklaluokka leviää Raumalle  
Myös Länsirannikolle tulee uusi viklatiimi, kun Lehmuskallion perhe hankkii Raumalle FIN30450 Skipperin Kari 
Nyqvistiltä naapurikaupungista. Tämä lienee ensimmäinen kisavikla Raumalla sitten 80-luvun Seppo Ajangon 
Scolopaxin! Toivotaan, että RPS:lle syntyy jatkossa useamman viklan laivue.     

SM-kulta Villelle ja Sadulle, hopealle Riku-Salla ja pronssille Chita ja Jaakko  
Ennätyksellinen SM-sarjamme saa edelleen jatkoa, kun se 20. viklatiimikin ehtii mukaan sunnuntaina. Kyseessä 
ovat luokkamme 72. SM-kisat.  Kiitos aktiivisille osallistujille. Aika monta kisaviklaa jää rantaan  ijoiden.. 
oisjääntejä on yllättävän useita  

On se kuitenkin aivan eri tilanne lähteä Suomenmestaruuskisoihin kuin luokkamestaruuksia ratkomaan.  EMK 
eli Espooon Merenkävijät järjestää ilmeisesti ensimmäistä kertaa Viklaluokan mestaruuskisat. Kymmenkunta 
muutakin luokkaa mahtuu yllättävän hyvin ja sopuisasti Mellstenin rantaan. Gastiliiton ansioituneet jäsenet 
Satu ja Salla voittavat ensimmäiset SM-mitalinsa ja Riku ensimmäisensä kipparina.   

Kai Saarhelo kutsutaan kunniajäseneksi  
Viklaliiton hallituksella on tapana kutsua ansioituneita aktiiveja luokan kunniajäseneksi. SM-kisojen 
rantakokouksessa tämän kunnian saa osakseen allekirjoittanut - 40 vuotta viklapurjehdusta edistäneenä ja 
useissa eri tehtävissä mukana olleena valinta lämmittää mieltä ja vetää hiljaiseksi.  

Legendaarisia veneitä kierrossa | Maailman nopein vikla vuodelta 2011  
Osa viklakuultturia ovat luonnollisesti legendaariset veneet. Yksi näistä lienee Zeltic Snipe 30900, jolla Brasilian 
Alexandre Tinoco voittaa MM-kultaa Tanskassa vuonna 2011. Vene tulee MM-kisoista Kai Saarhelon mukana 
Suomeen, sillä voitetaan Suomenmestaruus 2012 ja purjehditaan sijalle 15 Braccianossa Italiassa Masters 
EM2013-kisassa. Vuoden 2014 syksyllä se siirtyy uuden Zelticin tieltä Reino Suonsillalle. Otsikon linkki vie 
silloiseen myynti-ilmoitukseen. Reino panee veneen myyntiin syksyllä 2019 ja parin kuukauden päästä vene 
palaa takaisin alkuperäiselle omistajalleen Suomessa, koska “eihän sitä voi mökille päästää”. Osa luokkamme  
elinvoimaa tulee siitä, että erihintaisia, ikäisiä ja tasoisia veneitä tulee myyntiin määrävälein. Tämä yleinen 
periaate on pitänyt luokkamme kisakalustomme suht’ hyvässä kunnossa ja useimmat kisaviklat mukana 
radoilla. Hyvä niin.   
   

SCIRA Hall of Fame haku avataan | Nimityskierros käynnissä  
Ensimmäisen kymmenen Viklalegendan nimet julkaistaan joulukuussa.  
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Syyskuu 

Masters luokkamestaruus Kaille ja Joukolle 
Masters kisa purjehditaan kuuden viklatiimin voimin Tuusulanjärvellä syyskuun lopussa puuskaisessa 
syystuulessa Hartmannin perheen isännöidessä ansiokkaasti tapahtumaa . Kolmatta kertaa viiteentoista 
vuoteen samaan kisaveneeseen hypänneet Saarhelon veljekset vievät mestaruuden ja saavat hienon Norppa-
kiertopalkinnon vuodeksi.  Kolmen ratapurjehduksen lisäksi kisaan kuuluu kulttuurimatkapurjehdus  
Tuusulunjärven kuuluisien taiteilijakotien rantojen kautta. Reino Suonsilta-Taru Keränen vievät tämän 
kultturelliosuuden.  

R6 Lyhytrata luokkamestaruus LLM Antille ja Matiakselle 
Jatkona lauantain Masters-kisalle purjehditaan Lyhytrata Luokkamestaruudesta, mukana nyt yhdeksän 
venettä. Isä-poika tiimi Mikkonen vie tämän mestaruuden selvästi.    
 

KOKOUSKUTSU Viklaliiton vaalikokoukseen 7.9.2019 klo 17 
Virallinen vaalikokous pyritään pitämään SM-kisojen yhteydessä ja niin tehdään tänäkin vuonna, koska kokous 
tavoittaa silloin useimmat aktiivipurjehtijat.  

Hallitus 2020 
Uusi hallitus valitaan kaudelle 2020 ja kansallissihteeriksi valitaan Reino Suonsilta kausille 2020-2021. Mai 
Järvisen ja Kari Nyqvistin tilalle valitaan Emilia Väänänen Oulun ja Kai Saarhelo Helsingin/Porin laivueesta.  
Hallituksessa jatkavat arvokasta työtään Hanna-Leena Lehtinen, Mikko Valjus, Pekka Toija ja Risto Tamminen.   

Paljon hyviä syitä purjehtijia Viklaa | vilkaise yksi parhaista videoista “Many reasons to sail Snipe” 
Etenkin talvikaudella on mukava vilkaista vauhdikkaita purjehdusvideoita. Tämän linkin takaa löytyy hyvä esitys 
kovan tuulen purjehduksesta.    

 

Lokakuu 

SM-gallup | vastaa heti 
Mikko Valjus julkaisee kyselyn, jossa selvitetään SM-kisoihin nyt tai aiemmin osallistuneiden fiiliksiä ja sitä, 
mihin suuntaan tapahtumaa tulee kehittää, jotta se houkuttelisi mahdollisimman monta purjehtijaa mukaan.     

MM- ja junnu-MM-kisat Brasilian Ilhabelassa 
Todella kovatasoiset MM-kisat purjehditaan Sao Paulon lähellä. Mukana on kymmenkunta vanhaa 
maailmanmestaria. Suomalaisia ei kuitenkaan nähdä mukana. Kisaseuranta on vilkasta ja sitä voi vilkaista 
seuraavien linkkien kautta. 

MM2019 Brasilian Ilhabelassa 8-12.10 | 2. | Tilanne kahden lähdön jälkeen 

Juniorimaailmanmestaruus Brasiliaan 

MM2019 | Tilanne neljän lähdön jälkeen 

MM2019 | 3. kisapäivä | Brasiliassa tuulee vihdoin | Tilanne 5 lähdön jälkeen 

MM2019 | 4. kisapäivä 

MM2019 | 5. kisapäivä | Mestaruus Brasiliaan 
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 Maailmanmestarin vene 2019 | Vanhassa vara parempi 
Yksi viklaluokan menestyksen salaisuuksia on se, että veneet ovat lujia ja hyvinpidetyillä raasereilla voi 
purjehtia vuosikausia mailman huipulla, saati sitten Suomen. MM-voittajan veneessäkin näyttää olevan ainakin 
15 SCIRA vuositarraa… Veneen runko painaa noin 130 kg, kun monet vastaavankokoiset Olympia- ja muiden 
luokkien veneet ovat jopa 50 kg kevyempiä. Siitä voi sitten päätellä kummat kulkevat hieman hitaammin mutta 
kestävät monin verroin pidempään.    

 

Marraskuu 

Kauden 2020 kisakalenteri julkaistu! 
Ranking-sarja purjehditaan Kotkassa, Hangossa, Helsingissä ja Tuusulassa. SM-kisat järjestää elokuussa 
Helsingissä BS, joka viettänee juhlavuotta. Syyskuun EM-kisa Splitissä, uudehkossa Viklamaassa Kroatiassa 
kerännee 5-10 kotimaista venekuntaa Adrianmeren rannikolle. No, yksi kultahan sieltä on jo kairattu… 

Rakkaudesta lajiin | Halen 17545 vm. 1968| Kertomuksia Classic Snipe harrastuksesta 
Puuviklojen Classic Snipe toiminta on viettänyt hieman hiljaiseloa viime vuosina, poislukien Vanajaveden 
tapahtuma. Sinänsä on hyvä puuveneiden omistajien muistaa, että SM-kisoissakin on ihan oma Classic Snipe 
sarja teille! Otsikon artikkeli vie vuoteen 1968, jolloin Yrjö Halén vielä teki Turussa näitä kaunottaria. Kiitos 
Ilona Ojalle mukavasta jutusta. Näitä saa toimittaa lisää alllekirjoittaneelle.     

Kolme nopeaa kilpavenettä myynnissä 
Luokkamme menestys ja elinvoimaisuus perustuu osaltaan siihen, että eri ikäisiä ja hintaisia kisaveneitä on 
tarjolla niin uusille tulijoille kuin niillekin, jotka haluavat jossain vaiheessa päivittää kalustoaan uudempaan. 
Viklat pitävät hyvin hintansa ja vaihtotilanteessa välirahan tarve on yllättävän pieni.   

Viklapikkujoulut 22.11 Zinnkellerissä 
Helsingin laivue kertaa kauden tapahtumia hyvän ruoan merkeissä.   
 

Emman ja Tarun purjehdus jatkuu syksyyn  
Liekö ilmastonmuutos vai mikä syynä, mutta perinteisiä kesälajeja voi nykyään harrastaa pitkälle syksyyn, jopa 
talveen. Viklakokeilukin onnistuu hyvin vaikkapa marraskuussa, kuten artikkeli osoittaa. Ja saa sitä jatkaa 
seuraavana kesänäkin, kun alkuun on päästy…   

 

Joulukuu 

SCIRA Hall of Fame   
Kansanvälisen Viklaluokan eli SCIRA:n historia on pitkä ja kunniakas. Ensimmäiset veneet tehdään vuonna 1931 
Teksasissa, jossa myös ensimmäinen laivue perustetaan. SCIRA:n eli Kansainvälisen viklaluokan hallitus 
julkaisee joulukuussa ensimmäiset kymmenen nimeä Snipe Class Hall of Fameen eli Viklaluokan 
kunniagalleriaan, johon valitaan ensimmäisenä itseoikeutetusti Viklan suunnittelija William Bill Cosby. Muita 
meille tuttuja kasvoja on myös Jan Persson, joka lienee tehnyt enemmän ja menestyneimpiä kisavikloja kuin 
kukaan muu maailmassa. 

Vene20Båt messuosaston valmistelut käynnistyvät 
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Luokkamme on ollut mukana Helsingin venemessuilla yli 35 kertaa putkeen. Haluatko sinä olla mukana 
messuosaston teossa, esittelijänä tai kenties markkinointisuunnittelussa? Ota yhteyttä allekirjoittaneeseen, jos 
kiinnostaa.  

Reino SCIRA:n hallituksen ja Euroopan sihteeriksi! 

SCIRA Europen sihteeri Martin Bermudez valitaan SCIRA Boardin eli hallituksen Sihteeriksi. Näin ollen Euroopan 
organisaation varapuheenjohtaja, kansallissihteerimme Reino Suonsilta valitaan, ensimmäisenä suomalaisena, 
Euroopan puheenjohtajaksi ja samalla SCIRA:n hallitukseen Euroopan edustajaksi, neljäntenä suomalaisena. 
Viklaliitto onnittelee! On tärkeää, että olemme mukana päätöksenteon ytimessä. Tällä on vaikutuksensa 
vaikkapa arvokisojen, vaikkapa EM-kisojen saamiseen Suomeen.     

Kunniajäsenen Jukka Tainio in Memoriam  
Yli vuosikymmenen Viklatiedon päätoimittajana toiminut ja Viklahistoriikin artikkeleista useimmat kirjoittanut, 
suuri viklapurjehduksen ystävä ja Viklaliiton kunniajäsen Jukka Tainio menehtyy 78-vuotiaana. 
Lämminhenkinen muistotilaisuus pidetään Jukalle rakkaassa HSK:n satamassa.   

Ranking2019 tulokset | Riku Vääriskoski ja Salla Vadén ensimmäiseen mestaruuteensa  
Ranking-sarja koostuu tänä vuonna kuudesta osakilpailusta , joista yksi voi olla kansainvälinen kilpailu. 
Yhteensä 27 kipparia ja 31 gastia löytyy listalta. Harjoitus ja ahkera kisoissa kiertäminen luo mestareita, 
voidaan hyvällä syyllä sanoa  nuoresta voittajatiimistä.  

Huhutaan, että Raumalla ja Helsingissä treenataan vielä joulukuussa  
Vuosikymmeniä Viklatiedossa julkaistua “Huhutaan että”-palstaa jatketaan liiton nettisivuilla. Sinne sopii mitä 
parhaiten huhu, että viklapurjehtijoita nähdään vesillä myös joulukuussa. Osa lukijoista lienee aikanaan käynyt 
joulukuussa kisaamassa myös Tukholman Lucia Cupissa ja vuodenvaihteessa Hangossa. Onko kiinnostusta 
virkistää vanhaa perinnettä, kyselee Snipe tiedotustiimi.    

Nopeuskilpailun tulokset : 20.8 km/h Antti-Matias  
Vasta syksyllä huomataan julkaista leikkimielinen nopeuskilpailu, jossa jollakin todistettavalla tavalla pitää 
todistaa, kuinka lujaa vikla on kulkenut. Kaudella 2019 nopeuskunkun tittelin pokkaavat Antti ja Matias 
Mikkonen. Todennäköisesti uudella vuosikymmenellä mennään paljon kovempaa… Tuloksia voi laittaa 
tulemaan allekirjoittaneelle heti kauden alusta.    

Lämpövuorillisia Viklapipoja tulee myyntiin 
Viklaliitto hommaa aika ajoin harrastukseen liittyviä artikkeleita myyntiin. Usein nämä liittyvät Venemessuihin 
ja niin tänäkin vuonna. Tilaukset allekirjoittaneelle. 

Tiedotustiimi etsii lisävoimia   
Mikäli sinua vähääkään kiinnostaa tiedottajan rooli ja uutisvirrran tuottaminen tällaisessa reipashenkisessä 
harrastusporukassa, olet sydämellisesti tervetullut mukaan. Kun näitä juttuja naputtelee kaksikymmentä 
vuotta putkeen, ne alkavat väkisinkin toistaa itseään. Ota yhteyttä. 
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2020 kalenteri 

07.02.2020 FIN | Vene '20 Båt | Viklaliitto hallissa 4 | Helsinki, Messukeskus | 07-16.02.2020   
21.03.2020 FIN | Vuosikokous | Snipeförbundets årsmöte | HSK Iso-Pässi | 21.03.2020  
02.05.2020 INT | Master Worlds | USA, St. Petersburg, Florida | 02-09.05.20200  
23.05.2020 FIN | R1 | Kotka Open | Kotka (KPS) | 23-24.5.2020  
30.05.2020 INT | Danish Nationals NB Cup | Espergåerde | 30.05-01.06.2020 
13.06.2020 FIN | R2 | Hanko Audi kevyteneregatta | Hanko (HSF) | 13-14.6.2020 
27.06.2020 FIN | R3 | Helsinki Regatta | Helsinki, Kaivopuiston edusta (HSS) | 27-28.6.2020 
14.08.2020 FIN | R4 | SM | Helsinki, Kulosaarenselkä (BS) | 14-16.8.2020  
31.08.2020 INT | EM 2020 | Split, Kroatia | 31.08-05.09.2020   
19.09.2020 FIN | R5 | Lyhytrata luokkamestaruus 2020 | Tuusulanjärvi (TP) | 19-20.9.2020  
19.09.2020 FIN | MLM | Masters Luokkamestaruus | Tuusulanjärvi (TP) | 19.09.2020  
09.10.2020 INT | Women's Worlds | Naisten MM | Sao Paulo, Brasilia | 9-12.10.2020 

 

Purjehdusterveisin  
Suomen Viklaliitto – Finlands Snipe Förbund 

 

koonnut: Kai Saarhelo | kai.saarhelo@gmail.com 

Mahdolliset värittyneet mielipiteet perustuvat uutispalstan pitäjän henkilökohtaisiin mieltymyksiin eivätkä ne 

välttämättä edusta kaikilta osiltaan Viklaliiton virallista linjaa      .   


