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SNIPE CLASS HISTORY IN FINLAND     

  

Viklaliiton historian julkaisu -projekti 

PM 1/23.5.2013 Landis-Gyrin toimisto, Teknobulevardi 3, Vantaa  

1. Perustiedot 

- Henry ”Heffe” Ericsson      hefworks@gmail.fi 
- Kai Saarhelo                      kai.saarhelo@gmail.com 
- Reino Suonsilta                     reino.suonsilta@gmail.com 
- Juha Lehtinen                         juha.lehtinen@snipeimport.fi 
- Risto Valjus                             risto.valjus@finlit.fi 
- Jukka Tainio                           jtainio@kaapeli.fi 

2. Työnjakoa 

- Heffe         päätoimitaja 
- Reino        kuvatoimittaja 
- Risto   historiakirjoitusten asiantuntija 

toimittaa tekstit, luetteloaineistot 

- Jukka   Viklatiedot 1990-ja 2000-luvulta, toimitustyötä 
- Juha   varainhankintaa  
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- Kai   varainhankintaa + toiminnan koordinointi 
 

3. Viklaliiton historiaprojektin hallinta 

- järjestön näkemystä jo kysytty 
- hallituksen päätös on 
- Viklaliiton vuosikokous 2014 päättää julkaisun painatuksesta 

3.1.Tavoite: kenelle 

- nykyiset viklapurjehtijat              
- kaikki viklalla purjehtineet 

 nimilista kaikista kirjaan 
- purjehdusseurat 
- muita kohteita: kirjastot (ehkä jokin säätiö ostaa ja jakaa) 
- ulkonäkö:  OK-luokan A4-kokoinen pehmeäkantinen ja kovakantinen B3  
- sisällöstä: jollan rakentaminen 
- julkaisemisen kustannukset n. 5000 e; Heffe pyytää tarjouksia 

3..2. Aikataulu 

- 2015 venenäyttelyyn  
- 2014  marras-joulukuussa painatus 
- 2014 toukokuussa 1. käsikirjoitus, kuvat ja kuvatekstit 
- 2013 syksyllä päätettävät asiat: kirjan muoto (B3 tavallinen), sivumäärä, tekstin ja kuvien määrä 
- 2013 kesän jälkeen katsottava, mitä on saatu kokoon tähän mennessä 

 kesän aikana sovittava haastattelut ja kirjoittajat  

  

3.3. Toimintasuunnitelma ja toimintatapa 

- Toimintasuunnitelma taulukoksi, nimet ja vastuut, aikataulut (Kai)             
- Heffe tekee perussisällysluettelon, johon kommentit sähköpostilla tai pilvipalveluissa 
- Verkon pilvipalveluun aineistot, www.snipe.fi -sivuilla 
- Mats Nylundia pyydetään tekemään ryhmäpostin alustan 
- kuvien skannaus: Reino 

  

4. Ajatuksia kirjan sisällön rakenteesta 

4.1. Yleistä 

- Kirjaan 10-vuotisryhmittely – 1950-luku, 1960-luku jne 
- Aihekohtainen jaottelu myös 
- Haastatteluita joka vuosikymmeneltä pari kolme henkilöä 

 alkuvuodet, 1950-luku, 1960-luku 

 luettava vanhat lehdet kuten Frisk bris 

 Viklatieto alkaa 1957 (?)  

4.2. Viklan tekninen kehitys 

 runko, takila, purjeet 

http://www.snipe.fi/
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 purjehtiminen 

 kirjoittajiksi esitettiin Rike Bjurström, Håke Bjurström, Juhani Heljo, Sampo Valjus ja Roger Nylund;  eri 
kausilta 

4.3. Henkilöhaastattelut 

- 5-10 kysymystä esim. (6 kysymystä, vastaus 600 sanalla) haastattelussa ja/tai kirjoituksesta 

 

- P-O Holm SCIRAn kommodori 
- haastatteluissa aloitettava mahdollisimman pian, jo tänä kesänä, vanhmmasta päästä 
- Imma Björndahl (Juha) 
- Eeva-Karin Vilkko kansallissihteeri 1970-luku 
- Muita Helsingin laivueesta: Clapa 
- Pori (Kai) 
- Kotka (Clapa) 
- Oulu (Risto) 
- Turku (Roger) 
- Tampere (Heljo) 
- Pohjanmaan ruotsinkieliset (Mats Nylynd) 
- Kansallissihteerien kertomukset omilta toimintakausiltaan 

4.4. Muita valmiita aiheita 

- Håken diplomityö 
- Simo Lehtinen kirjoittanut 
- Halén 
- Aarno Wallin haastattelu (Roger tietänee) 
- Pauli Vatanen 
- Marino-veistämön viklat 
- Viklatietoja on Heffellä vuodesta 1957, Jukka tehnyt 1992 – 

  

4.5. Avoimeksi jääneitä kysymyksiä 

- Miten kootaan luettelomainen aineisto: 

          -   tulos- ja osanottajaluettelot, SM-voittajat, PM jne tiedot? 

                                           -   juniori-MM, EM-kisat ym Suomessa 

                                           - rekisteröidyt viklat 

  

5. Kirjan toimittaminen ja painattaminen 

  

5.1. Tekijänoikeudet 

- aikaisempien kirjoittajien luvan pyytäminen 
- kuvat ja jos ei löyty, valittelu kirjan loppuun 

5.2. Varainhankinta 
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- Viklaliiton vuosikokous tekee päätöksen kirjan julkaisemisesta/painatuksesta 
- Juha ja Kai: mainoksia, ”hautakiviä” ABC-luokissa; 500 e per kivi 
- varainhankintalaskun lähettää Viklaliitto, joka avaa asianmukaisen tilin 
- rahoitus kuntoon ennen kuluja; ei rahoitusta Viklaliiton toimintakuluilla 
- mahdollinen rahoituksen joukkoistaminen tai ennakkomyynti (vastike) 
- tukijoita säätiöistä, Nurmisen säätiölle esittely 
- veneteknologiset tms. pienet säätiöt (Risto, Jukka) 
- Finnboat tms 

5.3. Toimituskunta tekee vapaaehtoistyötä palkkiotta 

- mikäli löytyy kirjan kustannuksiin kunnolla katetta, ehkä matkakustannuksiin kulukorvausta 
- taittajan lasku 

o   Vaihtoehto taitytajaksi         Petski Lindholm 

 
Sihteeri 

Jukka Tainio 


