
 
 

Snipe Class Finland 

Viklavuosi 2016 pähkinänkuoressa 
 

Vikla oli taas kerran suurin 2-hengen kevytveneluokka Suomessa. Aktiivista 

kisatouhua kotimaassa ja ulkomailla, Masters MM-pronssi Bahamalta, 

Kilpapurjehtijan polku ja muuta koulutusta sekä muuta mukavaa toimintaa. 

Tässä tarinoita veneistä, kisoista, ihmisistä ja tapahtumista purjehduksen 

ympäriltä.  Toiminnan laajuutta kuvastanee hyvin nettisivuilta löytyvät 214 

uutista ja 47 tapahtumaa. Tule mukaan toimintaan, jos et vielä ole. 

 

Tammikuu 

Uusi hallitus astui remmiin 

Kuten kaikissa rekisteröidyissä yhdistyksissä, niin myös Suomen Viklaliitto ry / Finlands Snipe Förbund rf:ssä 

toimintaa johtaa hallitus puheenjohtajan eli meidän tapauksessa kansallissihteerin johdolla. Hallituksen 

jäseniin kannattaa olla yhteydessä, koskee asiasi sitten risujen tai ruusujen antamista, kehitysideoitasi tai 

haluasi tulla mukaan liiton toimintaan     

 

Uuden SCIRA kommodorin terveiset 

Kansainvälisen Viklaluokan vetäjää kutsutaan kommodoriksi. Tammikuussa tehtävässä aloitti kanadalainen  

Gweneth Crook, joka tuntee useita suomalaisia purjehtijoita. Toiminta Viklaluokassa etenee  usein 

perhepiirissä. Niin tässäkin tapauksessa sillä Gwenin isäkin toimi kommodorina oli luokan johdossa 2000-luvun 

alussa. Kaikkiaan International Snipe Class on hyvin tasa-arvoinen: sekä kommodorin ja toiminnanjohtajan 

tehtäviä hoitaa nainen.  

 

Aikana jolloin viklat olivat puuta ja miehet rautaa.. 

Lue Kaj Palmbergin High Life –viklan hurja matkakertomus vuodelta 1959 Kulosaaresta Loviisaan ja sieltä 

Hangon ja Maarianhaminan kautta aina Ruotsin Sandhamniin ja takaisin. 

 

"Kisapurjehtijan polku" avasi Viklakauden 18.1.2016 
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Reino, Mikko ja Kai ideoivat nykyisenkaltaisen ViklaKlinikka-koulutusputken, joka  on tarkoitettu kaikille 

viklailuun hurahtaneille ja sitä vakavasti harkitseville. "Kisapurjehtijan polku" koulutusohjelma avasi 

Viklakauden tammikuussa 

 

Helmikuu 

Venemessuilla vene, kuvia, viklapipoja ja luentoja - Viklapurjehdus sopii kaikille   

Viklaliitto osallistui jo yli 30. kerran Venemessuille helmikuussa  – messuvieraille tarjoiltiin myös myös Vikla-

aiheisia luentoja. Osa pitkää menestysketjuamme on vapaaehtoisten päivystäjien runsas mukana olo. On 

ensiarvoisen tärkeää, että messuvieras löytää veneen lisäksi henkilön, jolta kysellä lisää veneestä ja luokan 

toiminnasta.  

 

Suomi hakee MM2017 kisoja! 

Ruokahalu kasvaa syödessä, sanotaan. Voimiensa tunnossa, vuoden luokkaliittona ja juuri Historiikkikirjan 

julkaisseena hallitus päätti hakea yhdessä BSF:n kanssa MM2017-kisoja, joita Viklaluokassa purjehditaan 

kahden vuoden välein. Pitkään vetkuteltuaan päätöksen teon kanssa, selvästi erimielisenä, SCIRA:n hallitus 

päätti kuitenkin myöntää kisat Espanjan La Corunaan. Pettymys oli suuri. 

 

Uusi Viklapipo ja putkihuivi 

Viklaluokalla on ollut tapana hommata aika ajoin Viklapurjehdukseen liittyviä tuotteita. Tällä kertaa ohjelmassa 

olivat kaulan ja pään suojaksi suunnitellut tuotteet. Ideoita otetaan edelleen vastaan sopivista tuotteista.  

 

Maaliskuu 

Tutustu Viklapurjehdukseen | Esittelytilaisuus Marjaniemen Purjehtijoille | MP |  

Marjaniemen lisäksi Tutustu Viklaan -tilaisuudet keräsivät keväällä kymmeniä osallistujia Poriin, Turkuun ja 

Tampereelle 

Valtakunnallinen Viklapäivä - SNIPE DAY | ViklaKlinikka III | Vuosikokous | Iltapirskeet kaikille 

viklapurjehtijoille 

Kansallissihteerin idea yhdistää monta kärpästä yhdellä iskulla. Virallisen kokousannin lisäksi kuultiin Ville 

Aalto-Setälän mielenkiintoinen luento siitä, miten Viklaa purjehditaan kovaa ja korkealle. Kaikkiaan huima 

annos Snipe asiaa yhdessä päivässä!  

Midwinters-kiertueella Floridassa ja Bahamalla mukana jälleen kerran suomalaisia | Lehtiset 

vauhdissa kovan tuulen päivänä 
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Kuten tiedämme, Viklaluokka on kotoisin USA:sta Teksasista. Tärkeitä Amerikan suhteita ovat vuosikaudet 

menestyksellä ylläpitäneet Juha ja Hanna-Leena Lehtinen sekä Clapa CarpelanFreddy Wegeliuksen kanssa. 

Luokan legendaarista asemaa kuvastaa se, että Don Q regatta järjestettiin Floridassa jo 50. kerran.  

 

Huhtikuu 

Viklojen vuosihuolto osana ViklaKlinikka-toimintaa | Ma 18.4 klo 17- 

Koska veneen kunnossapito ei ole kaikille ihan ydinosaamisen alueella, koettiin luontevaksi käynnistää kausi 

helojen, köysien ja takilan läpikäynnillä. Toimiva ja luotettava vene on myös turvallisuuskysymys.  

Kiinnostaako kisatoiminta ulkomailla | Tarjolla yksi laajimmista regattasarjoista 

Vaikka kotimaassa on mukava kisata, niin on ulkomaillakin. Joko omalla tai vuokraveneellä. Viklaliitto 

suosittelee! 

Päivitä kalustosi | Edullisia purjeita tulossa varastoon 

Osa Viklaluokan toimintaa Suomessa on 2000-luvun puolivälissä perustettu Snipe Import Finland, jonka 

tehtävänä on auttaa viklapurjehtijoita venekaupoissa neuvomalla ja tuomalla maahan vikloja ja varusteita.  

MM2017 kisat Porin sijasta La Corunaan 

Aina ei voi voittaa, etenkään kuninkaallisia pursiseuroja. SCIRA:n hallitus päätyi Espanjaan. 

 

Toukokuu 

Viklamaksut ajan tasalle 

Viimeistään kisakauden alkaessa on syytä maksaa jäsenmaksut, vaikka tammikuussahan ne jo oikeastaan 

kuuluisi… 

Helsingin laivueen HSK Tiistikset alkoivat toukuussa 

Olennainen osa luokan toimintaa ovat paikallistoimintaa pyörittävät Viklalaivueet. Suomen suurin laivue 

Helsinki Snipe Fleet 481 pyörittää 20 viklan voimin HSK:n kanssa avointa Tiistaikisasarjaa, johon muidenkin 

laivueiden purjehtijat ovat tervetulleita.  

TrySnipe VI Kokeile Viklaa -purjehdustilaisuus Turussa TPS:llä 23.5. klo 17:30  

ViklaKlinikka-koulutustilaisuuksien lisäksi Turun, Porin, Tampereen ja Helsingin laivueet tarjosivat uusille 

tulijoille mahdollisuuden kokeilla ja tutustua veneeseen myös vesillä.  

Ranking- ja SM-tulokset listattu nyt 2000-luvun alusta 

Olennainen osa Viklaluokan toimintaa on kilpapurjehdus. Tiesitkö, että luokan SM-historia alkaa jo vuodesta 

1948. Yhtäjaksoinen 68 vuoden SM-historia on Suomen veneluokkien pisin! Viklasivuille kerätään tietoja 

tuloksista sitä mukaa, kun niitä löytyy ja saadaan skannattua. 
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 Uusi naistiimi Beaver reippaasti liikkeelle 

Viklasivuilla pyritään aika ajoin esittelemään myös uusia tiimejä, joita luokkaan onkin tullut viime vuosina 

kiitettävästi. Yksi näistä on Eevan, Lillin ja Annan Beaver tiimi. 

FIN | Hesan laivuetreeniohjelma julkaistiin 

Treenaamalla kehittyy. Sitä ohjenuoraa on noudatettu mm. Helsingin Viklalaivueessa Lauttasaaressa, josta 

löytyy yhteensä 20 viklaa. 

Mikkoset ja Saarhelo Danish Openissa | Valmennusta maailman huipulta 

Harboe Cup-nimellä kulkevaa Tanskan Avointa Mestaruuskisaa kisaa pidetään yleisesti Pohjoismaiden 

kovatasoisimpana Viklatapahtumana. Kai sai gastikseen Maailmanmestari Alexandre Tinocon ja meno oli sen 

mukaista. Taakse jäivät niin pari EM-ykköstä kuin Masters-maailmanmestarikin.   

Veneitä myynnissä 

Viklaluokassa on erittäin toimiva vene- ja varustemarkkina, kiitos aktiivisten purjehtijoiden, nettisivujen 

Viklapörssin sekä Snipe Import Finlandin. 

Pelastusliivin päälle puettava purjehdusliivi 

Omaksi iloksi ja luokan imagon kohottamiseksi osa purjehtijoista päätti hommata kisaliivit ja komeat niistä 

tulikin. Malli näkyy mm. Kotisalon Jukan ja Isotalon Tommin päällä www.snipe.fi sivujen pääkuvissa. 

Tiimimme maailmalla| Valjukset ja Mikkoset valloittamassa Italiaa 

Antti ja Matias jatkoivat melkein suoraan Tanskasta Italiaan mukanaan Mikko ja Viivi. Kisana oli yksi SCIRA 

Italian ranking-kisoista. 

Antti ja Matias Mikkonen ylivoimaiseen voittoon Kotkan rankingissa 

Kaikkiaan 15 Viklatiimiä paikalla kauden avauskisassa. Hieno saavutus! 

Viklaluokka esillä HSK:n jäsenlehdessä 

Välillä piti taas tehdä promootiohommia. Niinpä Helsingin laivue päätti ilahduttaa isäntäseuraansa eli HSK:ta 

hienolla vikla-aiheisella jutulla Hoskilainen-jäsenlehteen. 

Kuusi venettä Hesan laivueen Tiistiksissä 

Kuten aiemmin on jo mainittu, Hoski järjesti tiistaisin harjoituskilpailuja eri kevytveneluokille. 

Viklaluokka oli vaihtelevasti mukana. Rannassa olevissa 20 veneessä olisi potentiaalia enempäänkin. 

Kannattaa käyttää tämä mahtava harjoittelumahdollisuus hyödyksi ja tulla mukaan treenaamaan 

startteja, merkinkiertoja ja naapurien ohittelua milloin kryssillä, milloin lenssillä. Vai miten se 

menikään. 

Itseironian oppitunti eli ”Toisenlaisia kokemuksia Viklapurjehduksesta, nimim. Kokematon" 
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Meidän pidempään mukana olleiden on hyvä aina välillä pysähtyä miettimään, että mikä itselle on 

selvää, ei todellakaan ole sitä aloittelijoille… 

 

Kesäkuu 

FIN Viklaleiri 5.6 Hoskilla 

Käviköhän tässä lopulta niin, että luonnonvoimat ottivat voiton ja treenileiri peruttiin…  

Snipe Import Finlandin rooli Viklapurjehduksessa 

Suomesta apu löytyy lähempää kuin uskotkaan, jos on tarvetta Viklatuotteille….  

Oletko jo käynyt EM2016-sivuilla | Viimeksi Santiago de la Riberassa oli näin hauskaa vuonna 2012 viiden 

suomalaistiimin voimin 

Vuoden 2016 EM-kisat purjehdittiin Espanjassa. Jatkossa Viklaluokan arvokisasivut löytyvät loogisesti 

osoitteista ”www.snipeeuropeans.org” ja ”www.snipeworlds.org”.   

Vikla SM 69th Snipe Open Championship | Kutsu MM-voittajan valmennusleirille 

Alexandre ”Alex” Tinoco, Viklamaailmanmestari vuodelta 2011 saatiin houkuteltua kesän SM:iin. Ikään kuin 

jäsenetuna kolmen päivän valmennus ei maksanut osallistujille mitään, vaan kustannuksista vastasivat 

Viklaliitto ja SCIRA!   

Pori Snipe Fleet news 

Vuonna 1962 perustetun laivueen paikallistoiminta on aktivoitunut viime aikoina, kiitos aktiivisen 

laivuekapteenin. 

Gastipörssiin uusia nimiä 

Tarvitsetko gastia kesän treeneihin ja kisoihin. Gastipörssi auttaa siinä tilanteessa. Nettisivuilta löytyvä 

gastipörssi on osa Viklaliiton jäsenetuihin liittyvää palvelupakettia.  

Myynnissä vikloja | todella vähän käytetty Skipper ja muita huippuvikloja myynnissä 

Aktiivisen veneluokan edellytyksenä on toimiva myydään/ostetaan-venemarkkina. Löytyy omiin tarpeisiin 

sopivia veneitä ja hankinnasta pääsee myös tarvittaessa eroon. Tässä auttaa nettisivuilta löytyvä Viklapörssi, 

jossa voit kertoa tarpeistasi. Ilmoituksen voi jättää helmikuussa myös Viklaosastolle Helsingin Venemessuille. 

 

Heinäkuu 

Viklaluokan 69. SM-kilpailu 

Voitko kuvitella, että Viklaluokan SM-traditio on alkanut jo 1948 eli heinäkuun SM-kisat olivat jo 69. Vikla SM 

peräkkäisinä vuosina.  Mikään muu luokka ei ole kyennyt moiseen. Voittoon purjehti totutusti Ville Aalto-

Setälä lapsineen, nyt jo 7. kerran. Hopea ja pronssi menivät tiimeille Chita Wahlroos-Riku Vääriskoski ja Kai 

Saarhelo-Jaakko Mikkonen.  
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Valmennusta maailman huipulta 

SM:issä se toteutui. Saimme oppia maailman huipulta. Mukana olijat kiittävät mielenkiintoisesta annista... 

Hienoja SM-kuvia Anu Strengiltä Viklaluokan iloksi 

Kaikissa hienoissa laatujärjestelmissä toimintaa dokumentoidaan opiksi ja jälkipolvien iloksi. Niin meilläkin; no 

ainakin kuvien muodossa, kun paikalle sattuu nainen ja kamera. Kyllä miehetkin kelpaavat. Otoksista pääsevät 

nauttimaan kaikki..  

 

Ranking-tilanne kolmen osakilpailun jälkeen 

Ranking-sarjan tuloksia seurattiin pitkin kautta. 

Naisten MM:iin lähdössä kaksi venettä Suomesta 

Italian Womens Championship kisoissa Suomea edusti kaksi tiimiä: Chita ja Pii Wahlroos sekä Hanna-Leena 

Lehtinen-Mai Järvinen. 

Classic Snipe toiminta elää – VVPCS Championship Vanajavedellä 30-31.7 

Classic Snipe toiminnalla tarkoitetaan vanhojen, lähinnä puuviklojen ympärillä tapahtuvaa toimintaa. Jotkut 

keskittyvät kunnostamaan 50- ja 60-lukujen klassikoita, Vanajavedellä myös kisataan niillä!   

Viklavaarien tarinoita - Myrskyreiviä ja pohjoista ulottuvuutta 

www.snipe.fi sivusto julkaisee mielellään kirjoituksia myös nykyisten kilpapurjehtijoiden piirin ulkopuolelta. 

Voit lähettää niitä kuvien kera webmasterille osoitteella…   

Elokuu 

Helsingin fliitti kisaa tiistaisin ja harjoittelee torstaisin 

Treenikausi jatkui taas heinäkuun lomailujen jälkeen… Torstai-illoissa oli mukana myös valmentaja. 

Vaalikokous kaudelle 2017 Turussa la 13.8 

Nykyään Viklaliitto pitää kaksi virallista kokousta kauden aikana: Vaalikokous ja Vuosikokous. Ensin mainitussa 

valitaan nimensä mukaisesti uusi hallitus seuraavalle 1.1 alkavalle kaudelle ja kansallissihteeri kahden vuoden 

välein. Myös tulevista jäsenmaksuista päätetään. Jäsenmaksut pyydetään ystävällisesti maksamaan heti 

vuoden alussa! Vuosikokouksessa esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan 

tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta, päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä 

käsitellään muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat. Vaalikokous pyritään pitämään SM-kisojen 

yhteydessä, että mahdollisimman moni voisi osallistua. Pöytäkirjan ulkopuolella rupatellaan tietty myös 

edellisen kauden kokemuksista ja suunnitellaan tulevaa kautta, niin että kannattaa osallistua!  

Viklassa oppii purjehtimaan - Selma Valjus E-jollien junnu-EM pronssille! 

Viklapurjehdus siirtyi ennen vanhaan pääasiassa isiltä pojille, mutta nykyään yhä enemmän myös äideiltä 

tyttärille. Sanotaan, että Vikla opettaa purjehtimaan. Valjuksen jälkikasvua edustava Selma on tästä elävä 

esimerkki. Viklaliitto onnittelee!   
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R4 Airiston Regatta Suomen Turuus 

Kovatuulinen Turun seurojen TPS:n johdolla järjestämä moniveneregatta keräsi yli sata venettä Airiston 

aalloille. Viklatiimejä osallistui ilahduttavasti 12 kpl. Kolme Mikkosta viihtyi näissä tuulissa parhaiten. Tässä 

kisassa valtaosa osallistujista asustaa Airiston hotellissa, joten After Sail kuviotkin saatiin rullaamaan kätevästi.   

Ajetut kilometrit 

Puhumme usein siitä, millä paikkakunnilla viklakisoja tulisi purjehtia. Kyse on mm. luokkamme esillä olosta 

mahdollisimman laajasti niillä alueilla, joissa vikloja esiintyy, mutta myös… 

Womens World Championship Italiassa 26-29.2016 | Molemmat tiimit kymmenen sakkiin!  

Hatunnosto naisillemme. 

Kuvia Braccianosta | Forza Italia! 

Kokeile viklaa tilaisuudet saivat jatkoa | Try Snipe VIII Helsingissä | HSK | 25.8. klo 17 

Lisää kokeilumahdollisuuksia, lisää purjehtijoita mukavan harrastuksen pariin. Näin toimii logiikka Viklaliiton ja 

paikallislaivueiden TrySnipe-tilaisuuksissa … 

Syyskuu 

Kaksi FIN-tiimiä Espanjan EM:ssä 20-24.9 | "All time high" 109 veneen regatta! 

Espanjan lämpöön lähtivät lopulta Suomitiimit Kotisalo-Isotalo ja Mikkoset. Viklaliiton ehkä isoin regatta ikinä.    

Ranking-tilanne 5/6 osakilpailun jälkeen 

Katso Satakunnan Kansan Viklavideo  

Pori Fleet aktiivisena… 

R6 Pori Open | Juhlaregatan tunnelmissa Kallon vesillä ja paviljongilla 

Legendaarinen jo 60-luvulla alkanut Pori Open traditio jatkuu vuodesta toiseen. Viklaluokka sai taas uuden 

purjehtijan ja voittajan ranking-listoille, kun BSF-juniori Joanna Reipas pääsi nostamaan ikivanhaa 

palkintopokaalia. Traditiot ja yhteistyö seuran ja luokkaliiton välillä on sikälikin tärkeää, että BSF toimi Snipe 

EM-isäntänä 2006 ja sama toistuu taas 12 vuoden jälkeen 2018. Siinä välissä syyskuun alussa 2017 

purjehditaan Viklan SM-arvosta samoilla vesillä.   

Kallo After Sail happening 

Suomen vanhimman purjehdusseuran BSF:n paviljonki tarjosi mukavat puitteet iltaohjelmalle.  

Myynnissä Suomen ensimmäinen alumiinimasto ja muuta viklakamaa Viklapörssissä 

Viklapörssi toimii… 

Reino Suonsilta valittiin EM-kokouksessa Euroopan varasihteeriksi kaudelle 2017-2018  
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Kansainvälisten suhteiden hyvä ylläpito avaa monia, niin myös meidän tapauksessa, ihan vaan EM-kisat 

esimerkkinä. Kansallissihteerimme Reino jatkaa Kain jalanjäljissä Viklaluokan Euroopan varapuheenjohtajana 

eli virallisesti Snipe European Vice Secretary roolissa 2017-2018.  

Snipe News | 2016-09-24 | Viklauutiset 

Nettisivujen lisäksi infoa luokan toiminnasta tulee Facebook sivujen lisäksi myös sähköpostien muodossa. 

Lähetä yhteystietosi allekirjoittaneelle, mikäli et ole vielä postituslistalla 

Hämeessäkö muka hitaita? 

Tampereen laivue on hakenut viime vuosina uutta suuntaa Viklapurjehdukseen. Kyllä se siitä… 

Lokakuu 

Liitto suunnittelee trailerin hankkimista kolmelle viklalle 

Purjehdus useamman veneen voimin on nastempaa. Sama koskee myös ulkomaisia kisoja, joissa on sitä 

hasukempaa, mitä useampi finski-tiimi sinne saadaan. Akuuttia kuljetuspulmaa helpottamaan Viklaliiton 

hallitus on päättänyt käynnistää triplatrailerin hankinnan. Kärry motivoi jatkossa toivottavasti myös kotimaisiin 

kisoihin osallistumisia. 

Clapa Carpelan ja Freddy Wegelius kolmanneksi Masters World Championshipissa Bahamalla 18-22.10, 

mukana myös Lehtiset ja Valjus-Kaarlela 

Suomeen – ja Ruotsiin – MM-pronssia! Clapa ja Ruotsissa ja vuosia vaikuttanut Freddy klaarasivat Bahaman 

hurrikaanien rippeet ja purjehtivat hienosti arvokisamitalille. Viklaliitto onnittelee! 

2017 Kisakalenteri yhtä vaille valmis 

Tärkeä osa Viklaliiton toimintaa on purjehduskilpailujen järjestäminen yhteistyössä pursiseurojen kanssa. Liiton 

jäsenet eivät useastikaan tule miettineeksi, miten paljon suunnittelua ja sopimista toimivan kisasarjan 

rakentaminen oikein edellyttääkään. Aivan sormia napsauttamalla kalenteri ei synny, vaan miettiminen alkaa 

hallituksen sisällä jo edellisenä kesänä; päivämäärät ja paikkakunnat lyödään kiinni viimeistään syksyn aikana, 

muuten ollaan auttamattomasti myöhässä. Kisakalenteri löytyy snipe.fi sivuilta 

MM-karsinta 1 Kotkassa ja MMK 2 Tampereella 

Oman erikoispiirteensä kaudelle 2017 luo MM-karsinnat, joita on luvassa tällä kerralla vain kaksi. 

Suomenmestari sisältyy automaattisesti joukkueeseen niin halutessaan. Suomen kiintiö on neljä venettä.  

 

Reino Suonsilta ja Mirja-Liisa Mirris Marttila Masters SM voittoon 

Viklaluokka on tunnetusti One Boat for All. Niinpä sitä voivat purjehtia myös hieman kokeneemmat Masters 

purjehtijat. Kyseinen Masters kisa on tarkoitettu vähintään 45-55-65-75 vuotiaille kippareille, miehistön 

yhteisiän ollessa vähintään 80 vuotta. Kansallissihteeri nappasi voitin Mirriksen toimittua ansiokkaasti gastina.  

Viimeisen Ranking-kisan yhteydessä tehtiin tärkeitä päätöksiä – Suomi hakee EM2018-kisoja 
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Odotellessa tuulen tyyntymistä Kantvikissa paikalla olijat keskustelivat kausien 2017-2018 kisaohjelmasta. EM-

asiaa puitiin monelta kantilta ja kun projektille löytyi vetäjä, syntyi lopulta päätös hakea vuoden 2018 EM-

kisoja Suomeen!  

 

EM-kisahakemus jätetty SCIRA:lle | Arvokisajuna kulkee 

Yrittänyttä ei laiteta… Olisi luullut, että hävitty MM-kisa olisi masentanut arvokisainnon, mutta mitä vielä… 

Jokohan kohta olis snipellä talviunen aika | Lappeenrannassa satoi lokakuussa ensilumi 

Ja kun Jukka olisi malttanut vähän aikaa talvitelakoinnin kanssa, niin hyvää purjehduskautta olisi riittänyt 

joulukuuhun asti . 

 

Marraskuu 

Snipe SM Maraton taulukko 2000-2016 kerätty – Viklaluokassa huima purjehtijamäärä kaikkiaan  

Kari Nyqvistin koostamasta taulukosta käy ilmi kipparikohtaisesti kaikki SM-osallistumiset vuosien 2000-2016 

aikana. Tarkista, monta kertaa sinä olet ollut mukana. Historiataulukkoa täydennetään sitä mukaa, kun vanhoja 

tuloksia löytyy. 

Suomessa on rekisteröity kaikkiaan yli 970 Viklaa. Kun keskimäärin jokaisella niistä on ollut neljä omistajaa ja 

jokainen omistaja on vienyt vesille vähintään viisi purjehtijaa, niin Suomen Viklapurjehtijoiden määrä ylittää 

20.000 henkilöä. Huima luku vai mitä! 

Syksy on edullisten venekauppojen ja purjehankintojen aikaa 

Purjeet, veneet ja muu varustus kannattaa hankkia syys ja talvikaudella, niin ovat sitten valmiina, kun täysi 

rähinä taas alkaa huhti-toukokuussa. Ja sehän on lähempänä kuin uskommekaan. 

Kesän urakoitsijat julkaistu - Midwinters Circuit, SM, Naisten MM, Masters MM, kotimainen ranking-sarja… 

Mihin eivät Lehtisen Hannis ja Juha ehdi, sinne ei kannata lähteäkään – vai miten se meni… 

Finland will host Snipe Europeans | 13-18.8.2018 | Suomi järjestää EM-kisat! 

Suomen Viklaliitto ja BSF saivat järjestettäväkseen Viklaluokan Avoimet EM-kilpailut 12 vuoden tauon jälkeen. 

Kilpailut järjestetään Porissa 13-18.8.2018! Avoimuus tarkoittaa sitä, kuka tahansa jäsenmaksut ja riittävät 

taidot omaava tiimi voi osallistua. Hankitaanpa se riittävä osaaminen, pannaanpa kalusto kuntoon ja aletaanpa 

treenata, niin saadaan ainakin 25 suomalaisvenekuntaa mukaan kisoihin! Tässä on hyvä syy myös uusien 

viklatiimien hankkia kalusto ja tulla mukaan toimintaan nyt!  

SM2017 purjehditaan Porissa syyskuun alussa 1-3.9. Varaa kyseinen perjantai ja viikonloppu vapaaksi jo nyt! 

Kun EM 2018 tapahtuma saatiin Poriin, niin samalla ratkesi myös 2017 SM-kisojen pitopaikka. Onhan se 

luontevaa kerätä kokemuksia niin purjehtijoiden kuin kisajärjestäjienkin…  
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Joulukuu 

Grand Master Carpelan 

Kun mies on kisannut Viklalla jo kuudella eri vuosikymmenellä, taitaa kyseessä olla rakkaus lajiin ja luokkaan…  

Suomen kisa-aktiivisuus hyvällä tasolla 

15 venettä kauden avajaiskisassa Kotkassa, 24 SM-kisoissa Hesassa, 7 tiimiä ulkomaisissa kisatapahtumissa. 

Snipe oli Suomen suurin kahden hengen kevytveneluokka Suomessa SM-osanottajamäärällä mitattuna. Hyvä 

me, jatketaan samaan malliin!  

Viklaliiton pikkujoulut 2.12 

Lienee ollut sen verran mukava meno, kun näistä juhlista ei ole hiiskuttu jälkeenpäin julkisuuteen mitään… 

Birger ”Bigga” Jansen in Memoriam 

Norjan pitkäaikainen kansallissihteeri, Viklalegenda ja Suomen ystävä siirtyi taivaalliseen pursiseuraan. 

Aikana, kun Snipe Saab 96:n katolla kulki 

Ennen kaikki oli paremmin… Viklatkin kuljettiin Saabien ja muiden härväkkeiden katoilla, eikä poliisia paljon 

kiinnostanut…  

Viklaliitto osallistuu Venemessuille 11-19.2.2017 

Talvijakson katkaisee mukavasti Helsingin Vene17Båt messut, joille Viklaliitto on osallistunut jo yli 30 kertaa. 

Kuka muistaa, minä vuonna ensimmäisen kerran? Kurppia pienemmät pikkulinnut ovat laulaneet, että tällä 

kerralla paikkana on alakerran halli 7.  

Kansallissihteerin 14 kysymystä... 

Eri maissa paikallisen Viklatoiminnan veturina toimii kansallissihteeri eli National Secretary. SnipeToday-

nettisivusto haastatteli Reino Suonsiltaa… 

Antti ja Matias Ranking-sarjan voittoon 

Viklaliiton ranking-sarja koostui viime kaudella kuudesta osakilpailusta, jotka purjehdittiin Kotkassa, 

Tuusulassa, Helsingissä, Turussa, Porissa ja Kantvikissa. Lisäksi yhden kotimaisen kisan sai korvata 

kansainvälisellä kisalla (suomalaisten keskinäinen sijoitus).   

Viklaliitto kouluttaa | Uutta matskua jaossa 

Luokan nettisivuille on kerätty materiaalia, jota voi vapaasti käyttää omien purjehdustaitojensa kehittämiseen.   

RRS 2017-2020 | Uudet purjehduksen kilpailusäännöt julkaistu 

Purjehdusmaailman kilpailusäännöt uusitaan neljän vuoden välein aina Olympialaisten jälkeen. Säännöistä 

vastaa Kansainvälinen Purjehtijaliitto ”World Sailing”, joka tunnetiin ennen ISAF- eli International Sailing 

Federation -nimellä. Kannattaa tutustua jo talven aikana. 

SCIRA sääntömuutokset 2017 | "kaikki mikä ei ole erikseen sallittua, on kiellettyä..." 
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Viklaluokan sääntöjä on uudistettu harvakseltaan pyrkimyksenä pitää luokka edullisena ja muutokset . Tämän 

kertaiset muutokset ovat syntyneet luokan purjehtijoiden ehdotuksista, mutta myös  

Viklaluokka vihertyy - Haluatko lukea SnipeBulletinin digitaalisessa muodossa 

SnipeBulletin on Kansainvälisen Viklaluokan eli SCIRA:n julkaisema jäsenlehti, joka lähetetään kaikille 

osoitteensa ilmoittaneille ja jäsenmaksunsa maksaneille. Tuore asia on se, että lehden voi saada myös 

sähköisessä muodossa. Täytä tilauslomake, mikäli tämä vaihtoehto kiinnostaa.  

Kesää odotellessa... Anu Strengin viedoklipit ja kuvat kovatuulisesta Helsingin Regatasta 2015 

Ja hunajat vielä purkin pohjalla. Hyvät kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. Välillä kisoissa ei tuule, 

jolloin veneessä ”istua kökötetään” ja kuvat ovat sen mukaisia. Puolentoista vuoden takaisessa Hesan 

Regatassa tuuli, mikä näkyy myös kuvamateriaalissa. Nauti ja virittäydy tulevaan kauteen.  

 

Terveisin  

Hallitus 
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