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VENEET ry

BATAR rf
©Touri]aFpinen

Klassiset veneet ry perustettiin 1989 yllapifamaan vanhaa
moottori-japurjevenekulttuuria,elisaant6jalainataksemme:
Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia klassisten veneiden sailyttamista, entistamista seka kaytt6a niiden omassa elementissaan. Klassisella veneella tarkoitetaan vanhaa tai uutta
venetta, joka rungolta tai takilaltaan on klassinen...
Meitayhdistaaniinkiinnostusveneisiinkuinmerielamaan.
Meyllapidammerekisteriajasenist6nveneista.Ja`seneksivoi
I iittya vaikka ei venetta omistaisikaan: yhdistyksen omistuksessa on talla hetkella kolme venetta, jotka kunnostamme
talkoovoimin,minkaj5lkeenneovatjasenistonkaytettavissa.
Klassisetveneetryjarj.estaamm.retkia,tutustumiskaynteja,
kursseja ja tietenkin kilpapurjehduksia. Silti my6s leppoisa

yhdessaolo, esim. perinteinen rapujuhla, on olennainen osa
toimintaa.
Klassiset veneet ry on Loviisan suurimman kesatapahtuman Loviisan venefestivaalin kantavia voimia. Festivaali
I.arjestetaan yhteisty6ssa muiden alan yhdistysten kanssa.
Festivaalin, samoin kuin yhdistyksen muunkin toiminnan
keskus, on Loviisan perinteikas Laivasi I lan satama-alue. Klas-

sisetveneetryonosallistunutaktiivisestisensuunnitteluunja

entistanyt mill.66ta pystyttamalla alueelle kaksi viime vuosisadalta peraisin olevaa aittaa. Lisaksi j5seniHa on alueen
tuntumassa oma laituri.

Toivotamme kaikki kiinnostuneet, niin veneelliset kuin

veneett6matkin, seka lahelta etta kaukaa, tervetulleiksi mukaan toimintaamme.
I

Klassiska batar rf ar en 6ppen landsomfattande f6rening,

grundadar1989,somvillslavaktomdengamlamotor`och
segelbatskulturen - far att citera f6reningens stadga:
F6reningens syf[e ar at[ bevara, restaurera och anvanda
klassiska batar i deras fatta element. Med klassisk bat avses
gammal eller ny bat vars utformning ar klassisk i skrov eller
rigs...

Detgemensammaforossarintressetf6rbatarochsj6n.Vi
far ett register aver medlemmarnas batar. Man kan bli
medlem aven utan att ha en egen bat: foreningen ager for
narvarande tre batar son vi haller pa att restaurera, varefter
de kan anvandas av inedlemmarna.
Klassiska batar rf ordnar bl.a. exkursioner, studiebes6k,
kurser och naturligtvis kappseglingar. Men aven samvaro
undertrevligaformer,t.ex.dentraditionellakraftskivan,h6r
f6rstas til I .

Klassiska batar rf ar den drivande kraften bakom Lovisas
storstasommarevenemangLovisabatfestival.Denarrangerar
vi tillsammans med andra saltstankta foreningar i bygden.
Centrumforfestivalen,ochf6rf6reningensverksamhetaven
i6vrigt,ardetanrikahamnomradetvidskeppsbron.Klassiska
batar har deltagit aktiv i planeringen av omradet och
restaureratmilj6ngenomattsattaupptvagamlabodar,bada
fran forra seklet. Dessutom har f6reningens medlemmar en
egen brygga alldeles intill omradet.
Vi 6nskar alla intresserade, med el ler utan bat, fran nar och

fjarran, valkomna med i var verksamhet.
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SALTB0I)ARNA

lassiska batar rf ar en forening for barfolk och dess
intressesfar omfattar aven sk6tseln av clan marina
milj6n. Darf6r har f6reningen alchit deltagit i planer'ingen och f6rverkligandet av omradet vid
Skeppsbron.Ettsynligtresultatavdettaartxteardenybyggda
``saltbodarna''(derasursprungochanvindningarintekand).
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I assiset veneet ry on vene].levien ihmisten yhdistys ja
niinpa sen efupiiriin on lalulunut [aheisesti my6s
veneily-yinpaTist6st§huolehtimilien.YhdistysonosalIistunut akLiivises(i Laivasjllan alueen suunnitteluun

jatoteuttamiseen,mistEnakywhatulcksenaovatnama"suor
I a-aitat'' (aittojen varsinainen alkuper= ja k5ytfotarkoitus on

trfentamatta).

Bodarnaarflyttade ti ll sin nuvarande plats fran

Aitatonsiirret-

tynykyisellepaikalleen Kunin-

garden pa Drottninggatan12dal

gattarenkatu 12
pihalta,jossanii-

de har anvants

ta kaytettiin varastona. Aikaisemmin isoa ait-

som lagerbyggnader. Tidigare
har den stora boden inrymt ett

taa on kaytetty
mm. hevostal-

haststall . Ett min-

Iina, ja falta ajal-

ne fran den tiden

ta ovat peraisin
takaseinantuuletusluukut.Aittoja
uudel leen rakennettaessa niihin

ar ventilationsluckorna i bak-

vaggen. Nar bodarna restes upp

pa nytt byggde

on lisatty yla-ja
alakerran luhdit,

man ti I I loft i ned-

re och 6vre va-

joita alkuperaisasuun ei kuulunut.

ningen,
nagot
som ursprungligen inte fanns.

Ocksa de nedre
stockvarvensomdelvisruttnatmaste
fornyas.
Klassiska batar rf genomforde
bodprojektetmedtalkokrafter.Talkon har ordnats tva ganger i veckan i tva ars tid; varje bod har tagit
ett ar i ansprak.
Till Klassiska batar rf donerades
bodarna for en nominell ersattning
om en mark av handelsh6gskolans
understodsstiftelse i Helsingfors.
Tack vare stiftelsens valvilja kan

f6reningen nu disponera aver
utmarkta utrymmen for lagring av
materialochf6rreparationavbatar.
Aven Lovisa stad har st6tt byggnadsprojektetsavalekonomisktsom
genom att donera sjalva grunden
for byggnaderna.
Klassiska batar rf vill tacka alla

demsompasattellerannatbidragit
tillatt bodarna nu star har.

My6s alimmat
hirsikerrat jouduttiin uusimaan la-

hovaurioiden johdosta.
Aittahankkeen yhdistys toteutti
talkoovoimin. Pari kertaa viikossa
ahertaenty6veiaikaakaksivuotta,
eli yksi aitta saatiin pystytetyksi

vuodessa.
Klassiset veneet ry:lle aitat luovutti nimellista (1 ink) korvausta

vastaan Helsingin Kauppakorkeakouluntukisaati6,jonkamy6famielisyyden ansiosta yhdistyksella on
nytkayt6ssaanoivattilatveneiden
kunnostukseen ja tarvikkeiden
varastointiin. My6s Loviisan kau-

punkiontukenutrakentamista,niin
taloudellisesti kuin lahjoittamalla

raken n uksen perustukset.
Klassisetveneetryhaluaakiitfaa
kaikkia tavalla tai toisella aittapro-

jektiin vaikuttaneita tahoja .

Suolakuppi-kisa
tdlonpoiKaisveneille

If

oska kaikki talonpoikaisveneetovat
erilaisiaja

purjehtivat eri nopeudelIa, kilpailtaessa kaytetaan
''lys''-tasoituksia. Tasoitus on

tavlingarna med "lys"-handi-

taman nopeuden perusteella.

kapp. Handikappetf6rvarje bat
definieras enligt den hastighet
som baten natt i tidigare tav-

T5ma ``Lys"-tasoitus ei ole vertai-

lingar.

lukelpoinen Svenska seglarf6rbundetin LYS-jarjestelman kans-

att jamf6ra med Svenska seg-

sa, mutta periaate on sama. Kos-

l arforbu ndets LYS-system, men

ka kilpailutuloksia toistaiseksi on

varsin vahan, tasoitus on epavar-

principen ar den samma.
Eftersomresultatenfrantidigare

ma.

segl ingstavl ingar ti lls vidare ar

maaritelty kullekin veneelle sen
aiemmissa

Jos

kilpailuissa

kilpailuun

saavut-

Detta"lys''-handikapparinte

sa fa ar handikappet inte helt

ilmoittautuu

vene, j.onka tasoitus ei ole tiedos~
sa, vene voi osal I istua ensimmaiseenosakilpailuunkisanulkopuo-

palitligt.

Om en bat utan handikapp
fran tidigare favlingar anmaler
sej i en t5vling kan baten for
f6rsta gangen segla utanf6r
favlingen.Efterfavlingenraknas
handikappet enligt ett visst

lella.Kisanjalkeensillelasketaan

tasoitus tietyn kaavan mukaan.
Tasoituskerroin eli ``lys"-luku

tarkistetaan vuosittain kauden

system.
Handikapp-koefficienten
dvs. "lys''-talet justeras varje ar
efter sasongen.
Avsikten med tavlingen 5r
att' uppmuntra deltagarna att

pa5tyttya.
Kilpailun tarkoituksena ei ole

rohkaista purjehtijoita parantamaan veneen vauhtia erikoisilla
takila-taik6likonstruktioilla,vaan

keh ittaa veneenkasittely-j'a pur-

utveckla sin seglings- och

jehdustaitoa perinteisilla talonpoikaisveneilla.
Kilpai`Iuun kuuluu nelj.a osakilpailua; kahdessa osakilpai-

lussa tapahtuu takaa-ajolaht6 j.a kahdessa yhteislahto. Lopputuloksiin lasketaan mukaan kolme osakilpailua.
Sijoituksista annetaan pisteita bonus-pistejarjestelman
mukaan. Jokaisen veneen kokonaispistemaara on sen kaikisr

ta purjehduksista saamien pisteiden summa. Pienin kokonaispistema5ra voittaa.
Kilpailussa kaytetaan ``kansainvalisten meriteiden s5ant6L

ja'', osaa 8. Purl.ehtijoilla tulee olla pelastusliivit ja veneiss5

asianmukainen varustus. Luovissa saa kaytta`i toista airoa
veneen kaantamiseksi.
Veneiden tulee kayttaa maston huipussa tai kahvelin ncL
kassa yhdistyksen viiria. Peralippua ei pideta.
Kilpailu keskeytetaan ellei ensimmainen vene ole maa[issa kolmen (3) tunnin kuluttua lahd6sta.
Palkintona on kiertopalkinto, joka jaa kolmen perakkaisen kokonaiskisan voittajalle. Muita palkintoja ei saa olla.

navigeringsfardighetmedtraditionellaallmogebatar-inteatt
forbattra batens hastighet med speciella rigg- eller
k6lkonstruktioner.
Tavlingenbestaravfyradeltavlingar;tvaavdeltavlingarna
sker med jaktstart, tva med gemensam start. I det slutliga
resultatet beaktas tre deltavlingar.
Placeringen i varj.e tavling bel6nas med bonuspoang. Det
totala antalet poang for varj.e bat bestar av de poang som
baten natt i alla segl inar. Vinnaren ar baten med lagsta totala
po5ngantal.
Itavlingarseglasenligt``reglerf6rinternationellafarleder",

del 8. Seglarna skall anvanda flytvastar och batarna skall ha
beh6rig utrustn ing. I kryss ar det ti I latet att anvanda en ira for
attvanda baten. Batarna b6r ha foreningens vimpel i toppen
av masten eller i andan av gaffeln. Akterfana anvands inte.
Tavl ingen avbryts om inte f6rsta baten natt mal inom tre (3)
timmar fran starten.
Priset bestir av ett vandringspris som efter tre inteckningar
i foljd 6vergar i respektive vinnarens ago. Andra priser ar inte
tillatna.

Saltkoppen - seglingstayling
for @IImogenfitflr

I.uuri ole mutta keskiajal]e tyypil]inen ulkomerialus

Suomenlahdella oli kymmenesti kuuteentoista met

yksityiskohtaistatietoavarhaisimmastaaluskannas(aei
ria pitka, alunperin kaksimastoinen, raaJcapurjeella ja
pitkilla airoilla varustettu. Pirkkeli liivereineen tuli kuvaan

my6hemmalla ajalla. Takkia tai kajuuttaa ei ol[ut vaan ne
korvattiin seileist5 koottavalla "te!tj!15Jr. Kovassa keliss5 oli

kaytossavaravarppeeteli

kaunis ja merikelpoinen jahtJ. syntyi vuosisadan vaihteessa,
ehka vah5n ennen ja se oli vaTustettu liiverill5 ja taakilla,
kahveli- a toppipurjee[la ja umpifakilla, sefa lastiluukuilla.
Lastia n5 hin aluksiin mahtui 8-18 tonnia. Kymen rekisterivi-

ranoma iset ol ivat tarkkoja jahtien vetoisuudesta. Kerrotaan,
etta tarkastajan tullessa saareen oli uuteen jahtiin asennettu
jo hyviss5 ajoin valelaipio. Rekister6idyssa ja todellisessa
vetoisuudessaoliusein

asen-

huomamavia eroja.

nettavat varalaidat. Pituudestaan huolimatta
alus oli kevytrakenteinen ja neljakin raavasta
ulkosaarelaista kiskoi
sen kevyesti rannalle tai

VEISTETTIIN

kaarien

valiin

ALUKSET

OMASSA

`SAARESSA

.

teloille.

jahdit rakennettiin

ulkosaarelaiset kaviv5t aktiivisesti kauppaa
vi ro]aisten seprojen (s6ber eli ysfava) kansse

yleens5 aina omassa
saaressa. Esimerkiksi

Tytarsaareen tiedefaan
tulleen vain kaksi vie-

rasfa alusta, "moottoria', ja niistakin toinen
Suursaaren miehelta.
Puutavara kaadettiin
harkitustJ. saaren metsista talkoovoimin.
Haettjin jahdin puita

mutta my6s kauempana
ltamerellaainasaksassa
asti. Tama talonpoikaispurjehdus sai niin
voimallisia piirteifa etta
itse kuningas Kustaa

Vaasajoutuirustaamaan
rajoituksiajakorotettuja

myds VIrosta ja joskus
Vlrolahdeltakin (Klamilan kuuluisa saha).

tullimaksujahillitakseen
ulkosaarelaisten yritteliaisyyife, kiitos Viipurin
laiskojen ja kateellisten

Mukana kulki my6s

romurauta josta saaren
sepat takoivat naulat,
vantit ja muut tarpeel-

porvareiden, jotka kirjoittivat tasta ongelmasta kunkulle useampaan
kertaan. Mielenkiintois-

Iiset osat. Yksi saaren
harvoista laivamestareista ol i mukana alusta saakka aina laidoitukseen asti jonka jal-.

taonettauudenkaupun-

gin rauhan jalkeen Such
inen lahden'rann ikon u |ko_
S/Y SADE edustaa tyypillista Tytarsaarelife alLEsfa
keen a[usvoitl.in uskoatule`/an omistajan hoiviin. Laivamessaarelaisten yhdeksi.vilkkaimmaksi kauppapaikaksi muotaria tarvittiin vain isqjen a]uksien rakennusvaiheessa. Piedostu i Lovi isa, jossa silli I.a hy]keenrasva vaihtuivat suolaksi.

nempia veneife esim. haapioi(a ja suurhaapioita syntyi 15hes
01 ipa ulkosaarelaisilla (ainakin Tytarsaarella) tuote jota ei
herunut loviisalaisille eika muille "mantereen miehille". Se
oli mannyn kuoreen leivinuunissa kiinnipaistettu haili eli

joka miehe]ti

paistinkala. Tahan herkkuun oli oikeutettu vain virolainen
Sepra.

Helmikuisen puunlcaadon jalkeen tukit vedettiin rantaan
kahden reen ar`rulla, jossa niisfa sahattiin tarvittavat lankut ja
sisustuslaudat. Vasta viilneisin5 vuosina ennen talvisodan
syttymisti ja evalaiointilcEskya ol i ul kosaarelaisi I la keyt6ssa

ulkosaarelaisen aluksen eli jahdin esi-is5 sai t5kin ylleen
vasta viime vuosisadan loppupuolella. Linjatkin olivat saaneetpuhtiajakauneuttavuosisatojenaikana.Yksimastoinen,

jo muutamia kone`roimaisia sahoja. Samaan aikaan mestarin
johdolla vet-strm-in erfepLlu, kaaret ja kaarisiteet hyvasfa
lylysfa ja en.nomaisen tackoin liitoksin.
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Suomenlahdella on seilattu niin kauan kun rannoilla on asutustakin ollut. Erityisen
historian muodostavat kaukaisten ulkosaarten (Suursaari, Tyt5rsaari, Lavansaari ja
Seiskari) merenkulun perinteet. Pienten ulkosaarten kulttuuri oli lahes omavaraista
mutta mantereelta oli pakko seilata ainakin perunat ja jauhot. Aava ulko`meri asetti
alustyyppien kehitykselle aivan toisenlaiset vaatimukset kuin
rannikkopurjehdukselle.

Sahauksen jalkeen puuaines sai kuivaa hyvan
tovin.
Kosteasta tavarasta tehty alus nimitfain
vuotaa ol i se sitten I imi- tai tasasaumainen. Tama
saant6 patee nykyaankin. Isotkin lankut saatiin
"nuorennettua" h6yryn avulla jolloin ne helposti
asettuivatoikeaanpaikkaan.Alukset''ryvettiin"ja
kyllastettiin puutervan seka hylkeenrasvan
seoksel la. Mestarei I [a ei yleens5 ol lut pi irustu ksia

ja kerrotaan etta luonnos rossiaskin kanteen riitti
hyvin, useimmiten pelkk5 esteettinen silma.
Yleensa jahdit olivat limisaumaisia ja rakenteeltaan "kevyit5" lastialuksia.
Keularuumaan oli

sijoitettu "ky6kkipata", iso soral la t5ytetty rautapata, jonka pail le tehtiin tulet. Sen paal la roikkui
varsinainen ruokapata.

LYKK^J^[SET
uuden jahdin vesillelasku oli ulkosaarissa aina
esimerkiksi haihin verrattava suuri merkkitapahtuma. Jahdin kyljen alle piti veistaa erityinen
"rouki" eli jalas j'otta kylkeen ei tulisi rumia

hankautumia. Samantapaista roukia keytettiin mm.
saarten

suurhaapion

alla

talvisilla

hylkeen-

pyyntireissuilla. Rouki tervattiin ja rasvattiin hyvin. Kahden pitkitt5isen telapuun lisaksi tarvittiin
poikittaisia ru llapu ita . Jahti ki inn itettiin k6l istaan

kettingilla

"vorokkiin",

samaan

kaksi-

tai

neliseipaiseen ja kierrettavaan mekanismiin jolla
se syksylla kiskottiin talviteloiHe.

Ennen j5iden laht6a j.ahdit kasiteltiin tervan ja

hylkeenrasvan seoksella

k6lista maston huip-

puun asti. Vesillelasku ei ollutty6ta kevyemmast5 paasta ja vorokin miehitys kasittikin tavallisestj
kaksitoista riskia miesta, kaksi "hantamiesta" kis-

koi 16ysat pois kettingistaja kolme miesta seurasi
jahdin liikkeita hoitaen ripeasti rullapuut ahterin
eteen aina kun sellainen keulapuolelta vapautui.

Kun jahti saatiin rakennustelakalta valkamateloille se rasvattiin hyvin hylkeenrasvalla ja sen
j5lkeen pa5stiin aloittamaan varsinaiset lykkajaiset. Tavallisesti mukaan tulivat kaikki kynnelle kykenevat sukulaisetja
tuttavat. Lykkajaisten aluksi piti 16ytaa porukan paras laulu-

mies joka kiven paalta kajautti laulunsa. Muistissa on mm.
seuraavanlainen laulu:

" Nyt my6 kyynelta kysymme,

parranvoietta parumme:
Kuppi viinaa, toinen kohvii!

Hurroo! Hurroo! Hurroo''!

Toinen paljon kaytetty tytarsaarelainen lykkajaislaulu oli

seuraavanlainen:
" Aittuu piiannuskaa ohnii!

Oi sic loona jossai nampaitoo!
Hurroo! Hurroo! Hurroo''!

Aina kertosakeen lopun hurroon kajahtaessa kaikki ty6nsivat minks ikina jaksoivat. Usein jahdin liukuessaveteen meni
isantakin mukana ja tama tu lkitti in erityisen hyvaksi enteeksi.
Mikal i isanta j5i ku ivaksi niin aina otti talkoovaki hanet kiinni

ja heitti valkaman hyiseen veteen josta yl6snoustessaan
hanentulikuuluttaajahdinnimi.Kunjahtisaatiinkiinnitetyksi

siltaan tai ankkuroitua valkamaan, se rikattiin ja sitten oli
yleensa loppukritiikin aika, jolloin sen linj.oja yleens5 ihasteltiin. Joskus harvoin arvosteltiin.

Lykkajaisten jalkeen oli jahdin omistajan talolla jatkot,

jossa tarjottiin kahvia, ruokaa ja viinaa. Kertoman mukaan
viimeksi mainittua oli joskus runsaasti. ulkosaarelaisten
rahtauspurjehduksetkeskittyivatpaaasiassasuomenlahdelle
Iviro, Pietari, Viipuri, Loviisa, Helsinki jne...) mutta suurim-

pien kolmimastoisten kaljaasien reviiri ylitti koko ltameren.
Tuolloin olivat jahdit puuta ja miehet rautaa.
"Meritaloustuotteiden" I isaksi seilattiin katukivia Viipuriin
ja Pietariin. Juuri Pietarin katujen kiveamisella oli suurin

vaikutus ulkosaarelaisen laivaston nopeaan kasvuun.
ulkosaarissa kehitetty erittain merikelpoinen ja hyvin purjehtiva jahti levisi aikoinaan koko itaisen Suomenlahden
rannikolle. Viela 1960-Iuvulla muutama jahti rahtasi hiekkaa mutta jo ilman rikia ja seileja. ulkosaarelaisista jahdeista
on tiett5v5sti jaljella vain yksi ainoa, "Elviira'', jonka kotisatama on Tukholma. Alus seilaa omistajansa mukaan viel5kin
hyvin mutta on ilman lastin seiluuta notkahtanut pahasti
kissanselalle.

§uolflkuppi-kilpflilun tflsoitusten

in ddrittdmisen vflikeutlestfl
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on ki pparista johtuva osiius tasoituskeTtoimessa. KeIToin on
siismaariteltyvene-kippari-ylidistelrfe[te.Veneifevaihtelemal la saataisiin selvy]rtya asiaan.

Oikeudenmukaisten tasoitusten aikaansaamiseksi on perustettu ``LYS"-toimikunta, joka suhtautuu tehtavaansa kaikel la vakavu udel I a.
Miksi toinen vene on toista nopeampi? M5araavinta on
rungon muoto, vai onko sittenkin purjepinta-ala tarkeampi,
vai kenties naiden suhde? Enfa takilatyyppi? Mika on fokan
merkitys tuuleennousukyvyssa? Enta sitten materiaal ikysy-

mykset: joukossa on pari lasikuituista klassikkoa, purjeet
voivat olla dacronia tai puldaania! Enta onko pohja puhdas
vai partainen?
Tasoituksen maara5miseksi on yhtal6ita, joihin sijoitetaan
veneen mittoja ja tulokseksi saadaan tasoituskerroin, mutta
kuinka moni kippareista tietaa veneensa vesilinjapituuden,
uppouman tai purjepinta-alan?
Kayttam5mme ``LYS''-tasoitusjarjestelma, s.o. veneen aikaisemmissa kilpailuissa saavuttamiin nopeuksiin perustuva

jarjestelmaonainutlaatuinen,koskaieottaahuomioonmy6s
kipparin taidot. jokaista venetta`purjehtii sen oma kippari,
eika tah5n mennessa olevoitu viela mitenk55n osoittaa, mika

juurikunonsaatt]tasoitukse[kohda[IeenLoviisanlahdella
taval lisesti vallitsevissa ilfatuulissa, onkin seuraavan kilpai-

lun aikana kovempi tuuli javeneiden ominaisuudet muuttuvat.Toisetalkavatollaparhai[Trmillaan,toisetreivaavatison,
toiset u ppoavaL sprl-itangolla varustetut purjehtivat toisel la
halssillaparemminkuintoisellajne.Tarvittaisiinkoerituulille
eri tasoituksct?
"LYS"-toimikunta julkaisee uudet, vuoden 96 -tasoitukset

kev551la miertyaan niita talvi-iltojen hiljaisuudessa.

Joka tapauksessa asioiden pohdiskelu ja sijoitusten
arvuuttelu antavat sopivia keskustelun aiheita kesailloiksi:

-Maija 15htee kylla topseililla...
- EIIy vo.rttaa jos pysyy pinnalla...
• Onpas Esmeraldalla hywi nousii...
- Forturlalla on vaara tasoitus...
- Hilda on kylla aika raskas...
-M.rtenkis Paavo kryssilla... jne.
Jussi Ahti

Purjehdusfestivaali pidetaan 17. - 18.7.1993. Festivaalin

1990
Yhdistyksen perustava kokous pidetaan 16.10.1990.
Aletaan pit5a sa5nn6llisesti kuukausittaisia tiistaikokouksia.Tehdaanvierailutsummanveneveistam6illejasuomenlinnan kuivatelakalle.

Veneenveist5ja Holger Holmberg voolahdesta kertoo 6.11.
yhdistyksen vieraana purjealusten rakentamisesta sodan jalkeen.
Ensimmaist5 pikkujoulua vietet5an 4.12.1990. Sittemmin
pikkujoulua on vietetty joka vuosi.

1991
Ensimmainen vuosikokous pidetaan 19.3.

Yhdistys ostaa kaksi aittaa ja ne puretaan talkooty61la.
KuunariundineHampuristavieraileeLoviisassa.Kuunarilla

tehd5an risteily Loviisan edustalle 2. kes5kuuta

yhteydessaensimmainenmoottoriveneidenkokoontumisajo.
Ahvenanmaalainen kolmimastokuunari Linden vierailee
Loviisassa.

Yhdistys on mukana jarjestamassa 10. heinakuuta 1993
Svartho lmassa pidettya rock-konserttia.
Talonpoikaisveneiden Suolakuppi-kisa purjehditaan elokuussa ensimmaisen kerran.
Toisen aitan pysyttaminen alkaa syksylla.
Yhdistykselle lahjoitetun Cat-veneen kunnostusty6 aloitetaan Loviisan ruotsinkielisen kansalaisopiston kurssina.
Yhdistyksen aloitteesta Laivasillan alueen suunnittelusta

jarjestetaan 18. marraskuuta keskustelutilaisuus.
SyksyllaKlassisetveneetrytekeealoitteenLoviisanmerenkulun historiaa vaalivan saati6n perustamiseksi.
Suomenlahden merenkulkupiiri lahjoittaa joulukuussa

yhdistyksel le vanhan luotausveneen.

Ensimmainen Purl.ehdusfestivaali j'arjestetaan 20.-21.7.

1994

Ahvenanmaalainen kalj.aasi Albanus miehist6ineen vierailee Loviisassa.

KolmimastokuunariAlvaTukholmastavieraileeLoviisassa
19 -26.7. Vierailun paatteeksi laivalla vietetaan yhteisfa
grillij.uhlaa.

Elokuussa yhdistys on mukana Loviisan uivien venemessujen jarj.estelyissa.
Ensimmaista yhteista rapujuhlaa vietet5an Tagholmenilla

30.8. Rapujuhlista tulee perinne.
Lokakuun alussa 1.10.1991 petroskoilainen Alexander
SkvortsovvieraileeLoviisassapomor-aluksellaanskandinavi-

an kierroksensa yhteydessa.

1992
Klassiset veneet ry vuokraa Loviisan kaupungilta maaliskuun alusta lukien Laivasil laltatontin aittojen py.tyttamiseksi.
Kaupunki ruoppaa Laivasillan vaylan 2,7 metriin paljolti

yhdistyksen aktiivisen toiminnan ansiosta.
Toinen purjehdusfestivaali jarj.estetaan 18. -19.7.1992.

Ensimrriaisen aitan pystyttaminen talkooty6na alkaa syk-

Yhdistys on kevaalla perustamassa Loviisan merenkulkuhistorian sa5ti6ta `.a nimeaa saati6n ensimmaisen valtuuskunnan jasenet. Tuko Oy:Its ostetaan Kuningattarenkadulla
sijaitseva rakennus sa5ti6n kokoelmia varten. Saati6 rupeaa
elamaan omaa elam5ans5.
4. toukokuuta vieraillaan Kotkassa tutustumassa museo-

jaanmurtaja Tarmoon.
Kesakuun toisena viikonloppuna matkustetaan Pietarsaareen, purjehditaan Jacobstads Wapenilla. Paluumatkalla
vieraillaan Kristiinankaupungin merimuseossa.

18.kesakuutaj5rjestetaanyhteisty6ss5MahoganyYachting
Societyn kanssa Helsingin etelasatamassa puuveneiden
kokoontumisajo.
undine Loviisassa.
Pikkuaitta valmistuu.
Yhdistyksen laituriin hankitaan nelja paikkaa lisaa.
Festivaalijarjestetaan23.-24.7,nytnimellavenefestivaali.
Suolakuppi-kisa elokuussa

Ostetaan oma venetraileri
Kaupungilta vuokrataan syksylla Siksalassa sijaitseva

sylla

venevaja.

1993

1995

Laskiaissunnuntaina jarjestetaan laskiaisrieha palokunnan

m5essa.
|asenet hankkivat oman 14-paikkaisen laiturin. Laituri

poij.uineen laitetaan paikalleen toukokuussa
Saksalaiskuunari Undine Loviisassa jo kolmantena perak-

kaisena vuonna, ja jalleen jasenist6 paasee purl.ehtimaan.
Yhdistykselle lahjoitettu Ruotsin lansirannikolta peraisin

oleva Maija laitetaan kesakuussa purjehduskuntoon.
Ensimmainen aitta valmistuu kesakuussa.

Kesakuussa Undine j5lleen Loviisassa.
Venefestivaali jarjestet5an 22.-23.7.

Elokuussa purjehditaan nelja osakilpailua kasittava Suolakuppi-kisa

Yhdistys saa lahjoituksena saunan, joka liitetaan syksylla
"pikkuaitan"yhteyteen.

Ensimmainen Klassisten veneiden lehti ilmestyy marraskuussa.

RE

Ilfllufltko

\-::```ill

mukflfln

venerehisteriin?

ndtregi§ter?

Sand i sa fall ett fotografi eller flera med de viktigaste
Laheta valokuva tai -kuvia ja veneen tarkeimmat tiedot
(nimi, tyyppi, mitat, rakentaj.a, rakennuspaikka ja -vuosi, uppgifterna om baten (namn, typ, matt, byggare, byggort
materiaalit, moottori/takila, kunto, rekisterinro y.in.) ja och -ar, material, motor/rigg, skick, registernummer mm.)
saint dina egna kontaktuppgifter till adressen:
omat yhteystietosi osoitteella:
Klassiska batar rf, PB 105, 07901 Lovisao
Klassiset veneet ry, PL 105, 07901 Loviisa.
jos sinulla on kirjoja tai muuta kiintoisaa alan aineistoa,

jota voisit ehka lainata muille yhdistyksen jasenille, tee
niista luettelo (tekija ja kirj.annimi) j-a laheta se kirjaston-

hoitajallemme:

Carl Sahrman, Puutarhakatu 8 A 2, 07900 Loviisa.

Har du backer eller annat intressant material om
branschen som du kan tanka dig att lana ut till andra
f6reningsmedlemmar, g6r upp en sammanstallning Over
dem (f6rfattare och bokens titel) och skicka den till var
bibliotekarie:

Carl Sahrman, Tradgardsgatan 8 A 2, 07900 Lovisa.

ItLASSI§T[N

Y[N[IDEN IAITURI
joukko Klassiset veneet ry:n jasenia hankki
kevaalla 1993 oman laiturin, johon on tarkoitus koota mielenkiintoisia veneita yhtenaiseksi
ryhmaksi niin asianharrastaj.ien kuin muidenkin silmaniloksi.

puuy[N[niRiA
§UOMEI(SI
Mita ovat limisauma tai tasasauma? Entapa
mita tarkoittaa ristiinlaminointi?

Nama selviavat

uudesta Puuvenekirjasta,

jonkaopetushallitusonjuurijulkaissut.Kirjas-

Tervetuloa tutustumaan!

tasaaohjeitamy6spuuveneidenkorjauksiinja
huoltoon.
Kirjan on kirjoittanut norj.alainen Ole-Jacob
Broch. Suomeksi kirjan on kaantanyt Veijo
Kiuru, joka sattuu my6s olemaan Klassiset veneet ry:n sihteeri®

BRY€€A FOR
IfLAS§ISRA BATAR
En grupp medlemmar i Klassiska batar rf

skaffade varen 1993 en egen brygga. Avsikten
arattvidbryggansamlaintressantabatartillen
enhetliggrupp,tillgladjef6rallabatintresserade.

Kom och ta en titt!

Veijo on my6s saanut neuvoteltua Opetushallitukseltayhteisostotarjouksen,jollapuuvenekirj.an 160 markan normaalimyyntihinnasta
saadaan 15 prosenttia pois.
Siis kaikki kirjan haluavat ilmoittautumaan
Veijolle, j.oka hoitaa tilausjarjestelyt. Puhelinnumero on (915) 531 362

0len muuten antanut itselleni kertoa, etta
kirja vaikuttaa todella mielenkiintoiselta

OIIi Saarinen

SUOMENLAHDEN ULKOSAARTEN HISTORIA
SUOMENLAHDEN ULKOSAARTEN HISTORIA -KIRJA ON KIRJ0lTETTU.

KIRJAN ON SuuNNITELTU ILMESTYVAN 1996
LOPPUPuOLISKOLLA. PARHAIL[AAN NEUVOTELLAAN KIRJAN KUSTANTAMISESTA.

JULKAISEMINEN EDELLYTTAA KUITENKIN ENNAKKOVARAUKSIA. JO NYT KIRJAN OVAT VARAN-

NEET MM. KAIKKI NELJA ULKOSAAREIAISSEURAA, LUKUISAT KAUPUNGIT JA KUNNAT SEKfi
JOUKK0 YKSITYISIA.

TEE NYT ENNAKKOVARAUS! MAIN VARMISTAT KIRJAN SAAMISEN ITSELLESI JA

SUVULLESI. KIRJAN PAINOSMAARA ON PIENl -SE ON JO
ILMESTYESSAAN HARVI NAISU US!

KIRJOITTAJAT: PROP. ILMAR TALVE, FL RISTO HAMARI, FM MARTTI KORHONEN JA FM TIMO
MIETTINEN

-N0lN 85-KOKOINEN KOVAKANTINEN KIRJA
-NELIvfiRINEN KANSIPAPERI

-SIVUJA RUNSAAT 500
-SATOJA MV-KUVIA, TUTTUJA JA ENNEN JULKAISEMATTOMIA, RUNSAASTI KARTTOJA JA
PIIRROKSIA

~ HINTA ENINTdiN 400 MK

ENNAKKOVARAUKSET:
VILJO TERKKI, KOKKOVUORENKATU 22, KARHULA, PUH. 952 -62 006

pmmuiouLu !!!
Perinteista pikkuj.oulua vietetaan yhdistyksen
aitassa Laivasillalla

perjantaina 8.12. klo 19.00
llmoittaudu Kiurun Veijolle puh. (915) 531 362

LILLAJUL !!!

EE

Vi firar var traditionella [illajul i Klassiska bodan

pa Skeppsbron
fredagen den 8 december kl 19.00.
Anmal dig till Veil.o Kiuru tel. (915) 531 362

