
Mistä vene ja paljonko se maksaa

Tällä hetkellä lähimmät viklavalmistajat löytyvät Ruotsista ja Italiasta.  
Viklojen maahantuojana toimii Snipe Import Finland, 
www.snipeimport.fi, mistä myös saa varusteet kätevästi.

Käytetty Vikla on varteenotettava vaihtoehto, sillä vene säilyy 
tukevana ja kilpailukykyisenä vuosia.  Viklaliiton nettisivuilta 
löydät osto-ohjeen ja Viklapörssin. Veneitä kannattaa myös etsiä 
naapurimaiden Snipesivuilta. Viklaliitto antaa neuvoja veneen 
hankinnassa.

Vikla on taloudellinen valinta! Olympialuokkien veneet maksavat 
helposti kaksi kertaa enemmän. Kilpailukäyttöön sopiva käytetty 
vene purjeineen ja mastoineen maksaa 3 000 - 8 000 € ja vastaava 
uusi purjeineen noin 12 000 €. Uuden purjekerran arvo on reilut 
1 000 €.

Viklakalenteri 2012

Suomessa kisataan ranking-sarjassa, joka käsittää seitsemän 
osakilpailua, joista yksi on PM-kilpailu Motalassa Ruotsissa ja yksi 
SM-kilpailu Tampereella. 

R1  Casseli Race, Lahti  26-27.5.2012
R2 Tuusula   16-17.6.2012
R3  Helsinki Regatta   30.6-1.7.2012
R4+PM  Motala, Ruotsi  5-7.7.2012
R5  Jyväskylä   11-12.8.2012
R6+SM  Tampere   24-26.8.2012
R7  Kotka   8-9.9.2012

SM-kilpailut purjehditaan Tampereella 24-26.8.2012

Kokeile Viklapurjehdusta! Snipe.fi sivustosta löytyy lähellä olevan 
Viklalaivueen yhteystiedot. Ota rohkeasti yhteyttä, niin pääset 
kokeilemaan.

Lisätietoja: 

Suomen viklaliitto ry
www.snipe.fi
vikla@snipe.fi

Maailman suosituimpia kahden hengen kevytveneitä, 
samalla myös aktiivinen yksityyppiluokka Suomessa

Pitkän perinteen omaava vauhdikas ja taktinen vene, jolla 
purjehdit rennossa seurassa

Harvoja luokkia, joissa miehet, naiset ja nuoret voivat 
purjehtia kilpailukykyisesti yhdessä

Vikla – Snipe



Viklaluokka syntyi USA:ssa 30-luvulla ja on edelleen hyvin 
elinvoimainen. Veneitä on rakennettu noin 31000 ja lisää tehdään 

koko ajan.  Vikla on kaunislinjainen 4,72 m pitkä, 173 kg painava kahden 
hengen purjevene, joka purjehtii hyvin myös kovemmassa kelissä. Vene 
säilyy kilpailukykyisenä vuosia harkittujen luokkasääntömuutosten ja 
tukevan rakenteensa ansiosta.

Säätöjä ja urheilullisuutta

Kahden purjeen ja monipuolisesti säädettävän takilan avulla erikokoiset 
miehistöt voivat säätää trimmit itselleen sopiviksi. Viklaa voi purjehtia 
menestyksellisesti läpi eliniän. Tavallisin miehistö on kaksi aikuista mutta 
yhtä hyvin voi purjehtia aikuinen ja nuori, pariskunta tai nuoriso optarin 
jälkeen. Se on hyvä aloitusvene myös vanhemmalle purjehtijalle. 

Vikla ei edellytä äärimmäistä akrobatiaa tai voimaa, sillä veneessä ei ole 
spinaakkeria eikä trapetsia ja puomikin sijaitsee kohtuullisen korkealla. 
Urheilullisuutta riittää siitä huolimatta useimmille, sillä miehistö pitää 
veneen suorassa roikkumalla.

Kun haluat kehittää purjehdustaitojasi Viklaluokka on oikea valinta. 
Peruspurjehduksen oppii muutamassa päivässä, hyväksi purjehtijaksi 
kasvaminen vie vuosia. Viklaluokassa ei pihdata tietoa. Kun tarvitset 
trimmausneuvoja kokeneemmilta kilpaveikoilta, saat niitä!

Modernit kilpaviklat ovat hyvin samankaltaisia, eikä luokka tunne 

tasoitussääntöä. Näin ollen erot syntyvätkin kilpailuissa lähinnä 
miehistöjen taitavuuseroista ja taktiikan hallinnasta.  Vikla sopii 
erinomaisesti myös köliveneilijälle joka haluaa kilpailla yksityyppi-
luokassa. Monet ovat myös ne huipputason kansainväliset purjehtijat, 
jotka treenaavat Viklalla sen taktisen luonteen vuoksi.

Viklalaivueet ja Suomen Viklaliitto

Suomessa Viklatoimintaa löytyy mm. Oulusta, Uudestakaarlepyystä, 
Porista, Turusta, Helsingistä, Tampereelta, Hämeenlinnasta ja 
Lappeenrannasta. Paikallisen laivueen parista löytyy toimintaa myös 
niille, jotka eivät halua matkustaa kilpailuihin ulkopaikkakunnille.

Kilpailuja riittää aina MM-tasolle saakka. Kotimaassa järjestetään 
Ranking-sarja ja SM-kisat. Maailman huippuja voit kohdata PM-, 
EM- ja MM-kisoissa sekä muissa kansainvälisissä Viklaregatoissa. 
Junioreille, naisille ja mastersiän saavuttaneille järjestetään myös omia 
mestaruuskilpailuja.

Suomen Viklaliitto ry edistää viklatoimintaa Suomessa. Lisää tietoa 
löytyy www.snipe.fi osoitteesta.  Kansainvälinen Viklaliitto SCIRA toimii 
luokan kattoorganisaationa, vilkaise myös www.snipe.org

Voit kysellä toiminnasta hallituksen jäseniltä ja tarttua jonkun Vikla-
purjehtijan hihaan. Ilmoittaudu jäseneksi liiton nettisivuilla. 
Siitä se käynnistyy.

SERIOUS SAILING, SERIOUS FUN ®
Classes come and classes go but Snipe is forever


