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    Haasteita – jännitystä – elämyksiä…                                              …ja hyviä ystäviä 

Snipe Class Finland 
Suomen Viklaliitto ry 
Finlands Snipe Förbud rf  

www.snipe.fi 
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Suosion syitä 

Viklaluokka syntyi USA:ssa 30-lu-
vulla ja on edelleen hyvin elinvoi-
mainen. Veneitä on rakennettu 
lähes  31 000 ja lisää tehdään koko 
ajan.  
Vikla on kaunislinjainen 4.72 m pit-
kä, 173 kg painava kahden hengen 
purjevene, joka purjehtii   hyvin 
myös kovemmassa kelissä. Vene 
säilyy kilpailukykyisenä vuosia har-
kittujen luokkasääntömuutosten ja 
tukevan rakenteensa ansiosta. Sa-
massa kilpailussa pärjäävien ve-
neiden ikäero voi olla toistakym-
mentä vuotta! Samalla veneen 
hinta on saatu pysymään  edul-
lisena. Vikla kulkee paikkakunnalta 
toiselle kätevästi venetrailerilla.      
Säätöjä ja urheilullisuutta 

Kahden purjeen ja monipuolisesti 
säädettävän takilan avulla erikokoi- 
 

 
 
 
 
 
set miehistöt voivat säätää trimmit 
itselleen sopiviksi. Vikla ei edellytä 
äärimmäistä akrobatiaa tai voimaa, 
sillä veneessä ei ole spinaakkeria 
eikä trapetsia ja puomikin sijaitsee 
kohtuullisen korkealla. Urheilulli-
suutta riittää siitä huolimatta 
useimmille, sillä miehistö pitää 
veneen suorassa roikkumalla.  
 
Kenelle sopii 

Viklalla on merkittävä etu: sitä voi 
purjehtia menestyksellisesti läpi  
eliniän ja vieläpä kaverin kanssa! 
Purjehduskaveriksi sopii yhtä hyvin 
tyttö- tai poikaystävä, vaimo, veli, 
sisko tai isä, puhumattakaan par-
haasta kaverista.  
Vikla voi olla se ensimmäinen var-
sinainen kahdenhengen purjevene 
optarin jälkeen. Se on hyvä 
aloitusvene myös vanhemmalle 
 

 
 
 
 
 
purjehtijalle tai kevytvene kölive-
neilijälle, joka haluaa kilpailla arki-
iltoina. Edullisuutensa vuoksi se 
sopii mainiosti myös pursiseurojen 
koulutuskäyttöön. USA:ssa ja 
Japanissa Vikla on suosittu 
yliopistoveneenä. Monet ovat myös 
ne mestaritason purjehtijat, jotka 
treenaavat Viklalla sen taktisen 
luonteen vuoksi.  
 
Suomen suosituin luokka?  

Ensimmäiset Viklat rantautuivat 
Suomeen jo vuonna 1947. Vikla-
liiton rekisterissä on kaikkiaan yli 
800 suomalaista Viklaa! Jäseniä 
Viklaliitossa on nykyään yli 250.   
 
Paikalliset Viklalaivueet 

Yli 850 Viklalaivuetta ovat Viklatoi- 
nan selkäranka. Suomessa Vikla- 
laivuieita löytyy mm. Oulusta,  
 

 
 
 
 
 
 
Uudestakaarlepyystä, Porista, Tu-
rusta, Helsingistä, Tampereelta ja 
Lappeenrannasta. Paikallisen 
laivueen parista löytyy toimintaa 
myös niille, jotka eivät halua 
matkustaa kilpailuihin ulko-
paikkakunnille. Ota yhteyttä liittoon, 
kun haluat käynnistää Viklatoi-
mintaa omalla paikkakunnallasi!  
 
Suomen Viklaliitto 

Viklaliitto tekee Viklapurjehdusta 
tunnetuksi järjestämällä kilpailuja ja 
After Sail-toimintaa, sekä harjoit-
tamalla  tiedotus- ja valistustoimin-
taa www.snipe.fi-sivuilla ja Snipe-
Bulletin-lehdessä.  Kansainvälinen 
Viklaliitto SCIRA toimii luokan 
kattoorganisaationa, vilkaise myös 
sivut  www.snipe.org. 

 

Aktiivista toimintaa ... 

 


