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Kommodorin
kantilta

Seppo Silander
Kommodori

Kädessäsi on tämän vuoden viimeinen numero ja valmistaudutaan syyskokoukseen.

Kokouksen pääaiheet ovat ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kokouksessa valitaan myös
kommodori seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi. Samalla vietetään �pikku-pikkujoulu� puuroa syöden.

Pakostakin ajatukset ovat jääneet viime kesään ja seuran toimintaan. Suurin huoli on edelleen juniori-
toiminnan vetäjän puute. Seurassamme on innokkaita junioreita ja venekalustomme on kohtuullisessa
kunnossa, mutta seuramme omistamat  Zoom 8 veneet ja opparit ovat vajaakäytössä. Seuralla on
myös hyvä kumivene  huoltoveneeksi. Ranta ja purjehduspaikat ovat kohtuullisen hyvät. Vain toiminnan
vetäjä puuttuu. Tähän toimeen kävisi vanhempi juniori tai sitten purjehtivan juniorin isä tai äiti. Toimenku-
va ei olisi kovin vaativa, mutta olisihan se toisaalta palkitsevaa nuorisotoimintaa. Lähinnä tulisivat kysy-
mykseen junioritoiminnan koordinointi, harjoitusillat, varusteet sekä veneet ja niiden tasapuolinen käyt-
tö sekä yhteydenpito johtokuntaan. Toiminnassa mukana olevista juniorien vanhemmista saisi var-
maankin hyviä avustajia ja tarpeen tullen muutkin seuran jäsenet voisivat tulla mukaan. Jos joku teistä
seuramme jäsenistä voisi ottaa juniorien vetämisen vastuulleen, poistaisi hän suuren huolenaiheen
johtokunnalta. Palkkioksi tästä työstä saa ainakin hyvän mielen.

Tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa kun katselee, sanoisin sen olevan tavanomainen. Askartelemme-
ko minä sekä johtokunta vanhojen asioiden parissa liikaa. On saatu pelastettua paljon seuramme
historiaa. Jäseniltä, jotka ovat eläneet lähihistorian, olemme saaneet  arvokasta materiaalia. Tämäkin
on varmaan yksi kommodorin ja johtokunnan  tehtävistä. Joskus tuntuu siltä, että �tulevaisuuden visiot�ovat
hukassa. Tehdään vain perinteiset toimintasuunnitelmat ja annetaan toiminnan jatkua perinteisellä ta-
valla. Toisaalta jäsenistöltäkään ei ole kuulunut nurinoita toiminnasta. Onko tästä tehtävä  se johtopää-
tös, että ollaan tyytyväisiä toimintaan?

Nytkin on suuria hankkeita tulossa, kuten Röytän majan maa-alueen osto tai vuokraus. Satamassam-
me on meneillään uusia hankkeita; halli, Johteenpookin remontti, lisälaiturit ym. Sinänsä nämäkin ovat
seuramme toimintaa ja parantavat hyvinvointia ja toimintaedellytyksiä.

On vietetty juhlavuosi viime vuonna ja vedetty henkeä tämä vuosi, mutta mitä sitten?

Ylläpidetään hyväksi havaittua perinteistä toimintaa, mutta jotakin uutta joukkoon voisi lisätä.

Pidetään sääntöjen määräämä syyskokous, syödään joulupuurot ja siinä lomassa voidaan keskustella
ainakin edellä mainituista aiheista.
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ILMO HASSINEN

Windexillä virkaa?
Purjeveneen tuntee siitä, että sen maston huipussa kieppuu musta nuoli varressa,
josta takaviistoon sojottaa pari viikseä pikku läpyköineen.
Miksi? Varmaan siksi, että niin on muillakin tosipurjehtijoilla tapana.

Lars Bergströmin
keksintö
Ruotsalainen lentokoneinsinööri Lars
Bergström keksi aikoinaan lisätä tuu-
liviirinsä herkkyyttä tekemällä sen
kevyeksi, tasapainotetuksi ja laake-
roimalla sen safiirisella �kivilaakeril-
la� kuin taskukellon ikään. Kun sii-
hen lisättiin vielä �viikset� kulmien
vertailumerkeiksi, saatiin yksinkertai-
nen �tarkkuusinstrumentti� suhteel-
lisen eli näennäisen tuulikulman (�ap-
parent wind angle�) arvioimiseen. Sit-
temmin tästä viiristä tuli myyntime-
nestys tavaramerkillä «Windex», jol-
la jäljittelijöitäkin riittää.

Suhteellinen
tuulikulma luovilla
Useimmilla köliveneillä ja nostoköli-
veneillä pääsee luovimaan 42-45° kul-
maan tuulen silmästä hieman olosuh-
teista riippuen. Rajoittavaksi oikeas-
taan muodostuu se, mikä on veneen
kokeman suhteellisen tuulen kulma
veneen keskilinjaan nähden. Suhteel-
linen tuuli taasen on todellisen (mete-
orologisen) tuulen ja vauhtituulen re-
sultantti, joka luovilla kääntyy sitä
enemmän vastaiseen mitä nopeammin
vene kulkee (Kuva 1).

Tällä vastaiseen kääntymisellä on ra-
jansa, koska tuulen noste on etupääs-
sä kohtisuorassa kankaan pintaan näh-
den ja sitä paitsi tuulen vastus pyrkii
painamaan venettä myötäiseen. Pur-
jevoimille on siis jätettävä myös tie-
tyn suuruinen eteenpäin kuljettava
komponentti, jonka osuus kokonais-
voimista valitettavasti jää sitä pienem-
mäksi, mitä vastaisempaan ajetaan.

Koko purjekerran efektiiviseksi jalus-
tuskulmaksi, joudutaan jättämään n.
12°, jolloin tuulen kohtauskulmaksi
koko purjekertaan nähden jää noin 15°.

Joudutaan siis tekemään kompromis-
si vauhdin ja nousukulman välillä, ja
tässä käyttökelpoinen käsite on
�vauhti kohti seuraavaa kääntömerk-
kiä� eli �velocity made good� (VMG).
Tämä VMG vauhti on  trigonometri-
nen funktio (luovilla nopeus x nousu-
kulman kosini), joka optimoidaan va-
litsemalla nousukulma ja sen määrää-
mä venenopeus.

Useille veneille vauhti ja nousukulma
asettuvat VMG:n optimissa sellaisiin
arvoihin, että suhteellinen tuuli on 27-
30° keulasta hyvinkin laajalla tuulen-
nopeusalueella.

Tuuliviirin referenssiarvoiksi kannat-
taa siis asettaa niukka 30° veneen kes-
kilinjaan nähden, eli Windexin viiksi-
en väliseksi kulmaksi on säädettävä
vähän alle 60°, jos aikoo Windexis-

tään ottaa parhaan hyödyn luovilla.

Onhan meillä
virtauslangat
Kilpailussa menestyy huonosti perä-
mies, joka herkeämättä tuijottaa ka-
juutan seinässä olevaa mittaristoa tai
maston huipun viiriä ja unohtaa kat-
soa ympärilleen. On muitakin tuulen
suunnan osoittajia. Tällaisia ovat lä-
histöllä purjehtivat kanssakilpailijat,
fokan etuliesman kankaan käyttäyty-
minen ja virtauslangat. Ei riitä tieto
siitä mihin oma vene pääsee, vaan
miten pärjätään suhteessa muihin.

Heikoissa ja keskituulissa ajetaankin
fokan virtauslankojen mukaan, kun-
han purje on muuten oikein jalustet-
tu. Kovemmassa tuulessa luovilla
unohdetaan ainakin tuulen puolen vir-
tauslangat, käytetään referenssinä ve-
neen kallistuskulmaa ja ajetaan �taka-
puolituntumalla�.

Windex on kuitenkin usein korvaama-
ton erittäin hengettömässä tuulessa -
erityisesti jos vielä sattuu satamaan,
niin että purjeisiin kiinnitetyt virta-
uslangat liimautuvat kankaaseen eivät-
kä värähdäkään, oli kurssi mikä tahan-
sa, ja vielä näkyväisyys on niin huo-
no, että rantojen kiintopisteistäkään
ei ole apua ohjailussa ja takapuolitun-
tumakin katoaa. Löysä skuuttaus ja
sokea luottamus Windexiin ovat sil-
loin hyvä yhdistelmä.

Mastonhuipun viiri
myötäisellä
Oikeastaan suurin hyöty Windexistä
on myötäisellä, jolla nopeimman kurs-
sin valinta on vaikeampaa, koska vaih-
toehtoja on enemmän ja VMG on suu-

Kuva 1. Useille veneille maksimaalinen VMG
luovilla saavutetaan 27-30 asteen suhteelli-
sella tuulikulmalla, jolloin päästään n. 45°
tuuleen.
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resti tuulen nopeudesta riippuva.

Tässä tapauksessa täytyy olla tiedos-
sa veneen �polaaridiagrammi� joko
itse koettuna tai vaikka IMS veneen
mittakirjan mukana saatuna. Polaari-
diagrammi kuvaa veneen nopeutta to-
dellisen (meteorologisen) tuulikulman
funktiona. Tyypillinen polaari-
diagrammi heikolla tuulella on kuvan
2 näköinen. Havaitaan, että siinä on
täysmyötäisen kohdalla �kyttyrä�,
joka johtuu mm. siitä, että täysmyö-
täisellä purjeita on mahdoton jalustaa
siten, etteivätkö ne peittäisi toisiaan.
On huomattava, että �kyttyrä�
usein katoaa kovalla tuulella, kun
uppoumavene kulkee täysmyötäi-
seen runkonopeuttaan, eikä vauhti
leikatessa enää voi lisääntyä. Vain
matka kasvaa.

Koska polaaridiagrammin muoto riip-
puu tuulen nopeudesta, syntyy hy-
vin mielenkiintoisia asetelmia, jolloin
tietäväisin usein voittaa. Pienehköis-
sä yksityyppiveneissä ei  kilpailuis-
sa sallita hienostuneempia purjehdus-
instrumentteja kuin kompassi, jossa
ei saa olla sisäänrakennettuja mate-
maattisia toimintoja, ja tuuliviiri, eikä
suurempaa tietojenkäsittelykapasi-

teettiakaan saa olla matkassa kuin mitä
miehistön pääkoppiin yhteensä mah-
tuu. Edullisimman leikkauskulman las-
keminen pelkästään kompassiluke-
mista saattaa silloin tuottaa tuskaa.
Sen sijaan tuulen nopeuden arvioimi-
nen aistinvaraisesti on vähäisenkin
kokemuksen jälkeen helppoa. Kun
muistaa myötäisen maksimaalisen
VMG-kulman, ja on kotiläksyjä val-
mistaessaan muuttanut sen suhteelli-
seksi tuulikulmaksi, voi Windexin
avulla ohjata koko ajan maksimaali-
sen VMG:n mukaisesti vaikka tuulen
suunta huojuisi nopeastikin.

Kuvassa 3 on esitetty erään noin 27-
jalkaisen köliveneen polaari-
diagrammista lasketut suhteellisen
tuulen suunnat. Laskelmissa ei ole
otettu huomioon purjeen kärkipyör-
teen vaikutuksia. Laskelmien tulos on
joka tapauksessa yllättävä. Kun kah-
den sekuntimetrin tuulessa leikataan
45° tosituuleen, suhteellinen tuuli käy
lähes suoraan sivulta. Lenssi on siis
muuttunut sivumyötäiseksi, ja vauh-
ti on sen mukainen. Yli kymmenen
sekuntimetrin tuulessa ei enää paljon
kannata leikkailla.

 Windexin tällainen käyttö myötäisel-
lä on vain kirjoittajan, eikä tavan ylei-
syys ole tiedossa.

Mastonhuipun tuuliviiri on siis mel-
ko kätevä apuväline erityisesti myö-
täisellä, joskin niskansa sen kanssa
kyllä saa kipeäksi. Muitakin apuneu-
voja kannattaa sen vuoksi harkita.
Esim. vanttiin silmänkorkeudelle si-
dottu C-kasettinauhan tai villalangan
pätkä auttaa suhteellisen tuulensuun-
nan ylläpidossa, joskin hyvät purjeh-
tijat luottavat paljon pelkkiin aistei-
hinsakin. America�s Cup-kippari
Dennis Conner on kertonut käyvänsä
ennen tärkeätä kilpailua parturissa ly-
hennyttämässä niskavillansa vakiopi-
tuuteen, jotta tuntisi myötäisellä
puuskat ja tuulensuunnat ilman että
olisi yhtenään vilkuiltava taakseen.

Windex on yksinkertaisuudessaan
hämmästyttävä väline. Oikeastaan sii-
nä ei ole muuta vikaa kuin, että se ei
kestä varisten istahtamista. Katken-
neita Windexejä löytyy nimittäin lop-
pukesästä oululaispursista yllättävän

Kuva 3. Windex näyttää myötäisellä tällai-
selta. Erään köliveneen polaaridiagrammis-
ta lasketut, eri tuulenvoimakkuuksia vas-
taavat maksimaalisen VMG:n mukaiset suh-
teelliset tuulikulmat myötäisellä. Suluissa
todelliset (meteorologiset) tuulikulmat.

Kuva 2. Eräs tyypillinen polaaridiagrammi
heikolla tuulella. Täysmyötäinen on hidas.
Etäisyys ja suunta ympyrän keskipistees-
tä ilmaisevat veneen nopeutta ja kurssia.
Vene A ajaa maksimaalista VMG:ta leika-
ten ja jiipaten. Vene B ajaa täysmyötäistä
ja häviää. Vene C luovilla ajaa maksimaa-
lista VMG-kurssia.

paljon. Kirjoittaja itse käyttää oma-
tekoista Windex-plagiaattia, joka on
alumiinipuikoista, alumiinipellistä ja
akryylimuovista valmistettu, 1970-
lukuisen Lightning-veneen entisen
tuuliviirin varteen istutettu, kuulakär-
kikynän kuulaan laakeroitu, ja sen re-
ferenssiviiksien kulma on asetettu
2´27°:eli 54 asteeksi. Sanna-myrskys-
sä katosi pyrstö, mutta uusi saatiin
istutettua tilalle. Muuten osoitin on
kestänyt jo parikymmentä vuotta.
Varis on nimittäin viisas lintu, se tie-
tää kokemuksesta, että kolmen millin
pyöreässä puikossa varpaat eivät pidä
eikä yritäkään taiteilla sen varassa.

Windexin keksijä Lars Bergström kuo-
li 62 vuotiaana maaliskuussa 1997 len-
to-onnettomuudessa tehdessään sak-
kauskokeita itsesuunnittelemallaan
moottoripurjekoneella nimeltäänWin-
dex 1200. Windexin voittokulku jat-
kuu kaikesta huolimatta.
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Sanotaan, että jos ei tunne historiaa, ei tunne tätä
päivää. Pikapurjehtija haastaa kaikki veneilijät
pänttäämään vanhoja meriteiden määräyksiä ja
sääntöjä! Kun vanhat säännöt ovat tiukasti korvi-
en välissä, tämän päivän säännöt saattavat tun-
tua jopa helpoilta. Ohessa ensimmäinen läksy.

Suomen Suuriruhtinaan Keisarillisen Majestee-
tin Armollinen Ohjesääntö luotsi- ja majakkavi-
rastoille Suomessa. Annettu Helsingissä, 9 p:nä
Toukokuuta 1870 (Ylösluettava Saarnastuolista.)

33 §.
Flakureimarit, joilla ulkoväylissä tahi niiden
luona olevat matalikot ja vedenalaiset kalliot
merkitään, ovat seuraavat laatua ja merkintöä,
nimittäin:

a. punainen flaku punaiseksi maalatussa tan-
gossa: osoittaa että kari on pohjois-puolella fla-
kua tahi purjeväylää;

b. valkoinen flaku valkoisessa tangossa: että
kari on etelässä;

c. punainen flaku, valkoinen ruutu keskellä,
tangossa, jonka yläpuoli on punainen ja alapuoli
valkoinen: että kari on idässä;

d. valkoinen flaku, punainen ruutu keskellä,
tangossa, jonka yläpuoli on valkoinen ja alapuoli
punainen: että kari on lännessä;

e. pitkinpäin jaettu flaku, puoleksi punainen ja
puoleksi valkoinen, tangossa, joka myöskin on
vaakasuoraan jaettu punaisiin ja valkoisiin aloi-
hin: että karin kumaltakin puolelta saatetaan
laskea.

1. Nämät flakureimarit, joiden flakut eli liput pi-
tää oleman tehtyinä tavallisesta flakuliinasta

Teksti: JONI SKIFTESVIK, kuvat: EELI AALTO

sekä pituudeltansa neljäkolmatta ja leveydeltän-
sä kahdeksantoista tuumaa, numeroidaan erinäi-
seen numerojaksoon kullakin luotsipaikalla.

2. Meriviitat eli reimarit, joilla sisäväylissä tahi
niiden luona olevat riutat ja veden-alaiset kalli-
ot merkitään, ovat seuraavata laatua ja merkin-
töä, nimittäin:

a. yläpäässä tupsulla tahi huiskulla (luudalla)
varustettu viitta punaiseksi maalatussa tangos-
sa merkitsee että kari on pohjan tahi idän puo-
lella viittaa ja purjeväylää;

b. paljas viitta eli tupsuton viitta, valkoiseksi
maalattu, että kari on etelän puolella; ja

c. yläpäässä yksinkertaisella ristillä varustet-
tu viitta, maalattu valkoisiin ja punaisiin vaaka-
suorassa juokseviin aloihin, että karin kummal-
takin puolelta saatetaan laskea.

1. Mitä muiden merenkulkioita varten olevien
tunnusmerkkien ja turvauslaitosten asettami-
seen ja merkintöön tulee, niin pitää asianomais-
ten noudattaman niitä ilmoituksia tästä, joita
Luotsi-Ylihallitus jo on antanut taikka vasta ehkä
tulee antamaan.

Me ALEKSANTERI Toinen, Jumalan Armosta, Keisari ja Itsevaltias koko Venäjänmaan yli, Puolanmaan Tsaari sekä
Suomen suurruhtinas, y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: että Me, tehdystä alamaisesta esityksestä, armossa olemme
hyväksi nähneet luotsi- ja majakkavirastoille Suomessa, säätää ja määrätä seuraavalla tavalla:

Tullimajakoista ja muista laitoksista merenkulun turvaamiseksi sekä
majakkamaksosta ja sen ylöskannosta

Saarnastuolista ylösluettavia
määräyksiä flakuista ja reimareista
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34 §.
1. Jokainen flaku- tahi viittasalko eli tanko pi-
tää oleman ympyriäinen, hyvästi kuivasta, aina-
kin vuotta ennen käyttämistänsä hakatusta
puusta, mieluummin kuusesta, ja sisä-kulku-
väylissä, veden syvyyttä myöten, niin pitkä että
salko ulottuu vähintäänkin kymmenen jalkaa
veden pinnan yli, sekä, selvästi kauvas näkyek-
sensä, vedenpäällisen pituutensa keskipaikalta
kolme tuumaa poikkimittainen.

2. Niiden flaku- ja viittatankojen, jotka seiso-
vat ulkona meressä tahi isommilla selillä taikka
ylimalkaan paikkansa vuoksi ovat vaikeita eroit-
taa, pitää sitä vastaan oleman isompia ja vedes-
tä viisitoista jalkaa pitkiä sekä poikkimitaten ve-
denpäällisen pituutensa keski-kohdalta neljä
tuumaa.

3. Yksityisten kulkuvesien viitoiksi, joiden
ulospanemiseen luotsilaitos ei puutu, käytettä-
köön pienempiä ja hoikempia riukuja.

4. Flaku- ja viittatangot pitää, varustettuina
kupailla, jos niin tarpeelliseksi nähdään, oleman
sillä tapaa upotettuina koivuisilla vitsatimilla
tahi köysillä ja kivillä, että pystysuorina vedes-
sä seisovat ja niin kaukana siitä karista, jota hei-
dän osoittaman pitää, ettei viitan sivutse oikein
menevä laiva tule karille käymään. Tästä eroite-
taan kuitenkin ne paikat, jotka ovat niin jyrkät ja
äkkisyvät, ettei flakua tahi meriviittaa käy asen-
taminen karinkannan alapuolelle.

5. Reimarien flaku, sekä tupsu ja risti, jolloinka
meriviitta-tangot niillä varustetaan, ovat panta-
va niihin niin lujasti kiinni, ettei niitä muutoin,
kuin väkivallalla ja käsin saada irti.
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MATTI HEIKURA

Näin Levymme ovat syntyneet
osa 2.

Uusimmasta CD:stä tilattiin uusi painos, joten sitä saa taas!

Selekiällä merellä II
Vaikka ensimmäinen levymme sai
hyvän vastaanoton, toisen osan
tekeminen ei ollut aivan itsestään
selvää. Tarkempi tutustuminen
levyt tämät tä  jääneis i in
oululaiskappaleisiin toi
esiin sen tosiseikan, että
pitemmistä kokonaisuuk-
sista ainoastaan Hyvästi
rakas Kreetuni jäi levyttä-
mättä. Muu ylijäänyt ma-
teriaali oli joko aika pie-
nimuotoista tai sanoja il-
man säveltä.

Kymmenen vuotta on kui-
tenkin pitkä aika ja sen
aikana sattui yksi yksit-
tä inen tapahtuma,  joka
ratkaisi osan ongelmasta.
Oulu-seura julkaisi vuon-
na 1983 laulukirjan "Ou-
lussa laulettua" ja siinä oli
paitsi ykköslevymme ma-
teriaalia myös muutama
uusi oululainen merimieslaulu,
joista meillä ei ollut tietoa. 110-
vuotisjuhlien lähestyessä ajatus
toisen osan tekemisestä syntyi-
kin sitten lähes itsestään, mutta
kokonaisuuden synnyttäminen
vaati joka tapauksessa kompro-
missien tekemistä aineiston suh-
teen.

Yhteydenotto Lauri Heikkiseen
aloitti taas projektin. Nyt kävi
ilmi, että Lauri oli yhdessä Kari
Veisterän kanssa perustanut Ou-
luun oman pienimuotoisen studi-
on, jossa levytys voitaisiin tehdä
suoraan digitaaliseen muotoon.
Edellisen levyn hyvän yhteistyön
hyvien kokemusten perusteella
sopimus uuden levyn tuottami-
sesta heidän kanssaan olikin sen
jälkeen helppo tehdä.

Laulujen ja esiintyjälistan läpi-
käyminen selkeytti varsin pian
levyn rungon. Matti Esko lupau-
tui heti mukaan. Lauri Heikkisen
yhteydet Pohjan Lauluun toivat
mukaan Kallen ja pojat, Matti

Kerolan sekä näyttelijä Ari Piis-
pan Oulun kaupunginteatterista.
Työkaverini Jouko Vuorijoki puo-
lestaan lauloi Octaconissa. Tämä
nuorten miesten poppoo lähti
myös heti mukaan, kun palkkioksi
luvattiin maksullinen keikka seu-
ran 110-vuotisjuhliin.

Timo Visuri piti luonnollisesti
saada taas mukaan. Timon lauluksi
taas valikoituvat ilman suurempaa
ongelmaa Timon taitamat 50- ja
60-luvun merimiesiltamaperin-
teen synnyttämät laulut. Niitä
Timo viisuili talteen kasetillisen
yhden illan aikana. Niistä sitten
valittiin levylle päätyneet laulut
yhteistyössä. Regattalauluun to-
sin tuli taustojen äänitysvaihees-
sa tehtyä yksi säkeistö liian vä-
hän, valitettavasti.

Neulapoikia ei enää ollut alkupe-
räisessä muodossa olemassa, mut-
ta vain reilu vuosi meidän ensim-
mäisen levymme valmistumisen
jälkeen Katri Antell oli kustanta-
nut Neulapoikien singlen, jonka

toisella puolella oli laulu
Kaarlen viisu ja toisella
puolella Selekiällä merellä.
Molemmat laulut oli ääni-
t e t ty  1982  ou lu la i sessa
Timo Tarvaisen, eli ensim-
mäisen levymme äänittäjän
rakentamassa studiossa.

Yhteydenotto Pipu Lant-
toon antoi  mei l le  luvan
käyttää tätä äänitettä levyl-
lämme ja äänitteen käytös-
tä tehty sopimus on seuran
kannalta vielä varsin edul-
linen. Katri Antell ei halun-
nut äänitteen käytöstä kor-
vauksia ja mikäli kappalet-
ta soitettaisiin esimerkiksi
radiossa levyltämme, seu-
ramme sai  lahjoituksena

sen gramex-korvaukset. Niinpä
toisen levyn nimikin oli saman
tien selvä: Selekiällä merellä II.

Mistä vielä
laulu tai kaksi?
Ongelmat eivät tosin vieläkään ol-
leet ohi. Materiaalia koko LP:n te-
kemiseen ei vieläkään ollut aivan
tarpeeksi. 100-vuotisjuhlien yh-
teydessä OPS teki myös laulukir-
jan ja sen materiaalista erityises-
ti laulu Laivass' ei ollut kuin muu-
tama henki, tuntui inspiroivan
seuralaisia sen verran, että se pää-
tettiin ottaa mukaan varsinkin kun
huomattiin, että laulu on tekijän-
oikeuksista vapaata trad-materi-
aalia.

Torpan miehen merelle lähtö taas
pääsi levylle osit tain samasta
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syystä, eli trad-materiaalina, osit-
tain sen sanojen vuoksi.

Kesäaika/Talviaika Atlantilla so-
vitettiin yhteen, jotta niitä ei oli-
si tarvinnut esittää kahtena puo-
liminuuttisena.

Sen sijaan Matti Eskon Merelle
lähtö kotisatamasta puolestaan
supistettiin neljän säkeistön mit-
taiseksi alkuperäisestä yhdeksän
säkeistön pituudesta. Kari Veis-
terä pääsi laulun kanssa toteutta-
maan intohimojaan ja veti sen so-
vituksen ehkä hieman turhankin
moderniksi. Itse tosin pidin so-
vitusta varsin tyylikkäänä ja var-
sinkin fonisoolo saa minulta aina
täydet pisteet.

No levyn motoksi valit t i inkin
hieman naapurimaan kuninkaan
mottoa lainaillen: Perinnettä kun-
nioittaen, mutta ajan hengessä.

Ajatuksen Matti Eskon toiseksi
lauluksi sain sattumalta kuunnel-
lessani tuohon aikaan muutaman
hittilevyn tehneen Sailor-yhtyeen
levyä. Old Nickelodeon song al-
koi saada mielessäni suomalaiset
sanat ja kun kaikkien mukana ol-
leiden mielestä ajatus kappaleen
mukaan ottamisesta oli hyvä, läh-
dettiin ottamaan selvää, saadaan-

ko laulun suomentamiseen lupa
sen oikeuden omistajilta.

Teoston kerrottua minulle yhte-
ystiedot, kävin lähettämässä fak-
sin Oulun pääpostista ja noin
viikkoa myöhemmin lupa laulun
käyttöön ja suomalaisten sanojen
tekemiseen saatiin takaisin faksi-
na Kalevan toimitukseen. Siinä
vaiheessa sanat olivat itse asias-
sa valmiit lukuun ottamatta yhtä
säkeistön loppua, jota en saanut
toimimaan. Kohdan selvittikin lo-
pulta Kari Veisterä ja sai siten ni-
mensä toiseksi sanoittajaksi.

Matti Esko piti  myös laulusta
erittäin paljon ja otti sen mukaan
seuraavalle LP-levylleen tosin
Veikko Samulin uudelleensovi-
tuksena. Myöhemmin laulu on
löytänyt tiensä mm. Matti Eskon
Parhaat- kokoelmalle.

Laiva Toivo
taas kanteen
Kannen kanssa ajateltiin pysyä
tyylillisesti samoilla linjoilla en-
simmäisen levyn kanssa. Olin
selvillä siitä, että Hilkka Inkalal-
la oli Laiva Toivosta myös myrs-
ky-versio ja sen käyttöoikeus
saatiinkin ilman ongelmia, kiitos
ainakin osittain sen, että Inkalan

suvussakin on ollut aikoinaan me-
rimiehiä. Lisäksi ratkaisua puoli
se, että kannen painokustannuk-
set olivat mustavalkoisena huo-
mattavasti värikantta edullisem-
mat.

Kannen painatustyön kanssa en
voinut olla aivan niin ortodoksi-
nen kuin edellisellä kerralla, vaan
hyväksyin helsinkiläisen kirjapai-
no Erkki Kurosen tarjouksen. Ku-
ronen oli nimittäin erikoistunut
LP-levyjen kansien tekemiseen ja
pystyi siten tarjoamaan selkeästi
halvimman hinnan.

Kasetin kansi tehti in Oulussa
Painotuvassa ja ne jouduttiin erik-
seen panemaan paikoilleen Oulus-
sa, jonne kasetit siis tulivat ilman
kansilehteä. Samalla paikalleen
laitettiin LP:n sisälehti, joka niin
ikään painettiin Painotuvassa.

Yksi ilta niidenkin kanssa ährät-
tiin Hammarin tiloissa Kaisun ja
kumppaneiden kanssa, mutta niin
vain Selekiäl lä merellä II  ol i
myynnissä jouluna 1990.

OPS:ltä myös edustavat joulukortit
Isommat erät sopimushintaan!

Tiedustelut:
Joni Skiftesvik 050-558 6198
Maija Nurminen 0400-698752
Seppo Silander 0400-193122
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Kuvia vuosien takaa...
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Pilssi

Uusia jäseniä
OPS toivottaa Riitta Tohilan lämpi-
mästi tervetulleeksi seuraamme!

Sähköpostilista
OPS:lla on oma jäsenten sähköposti-
lista, jossa voi kysellä, ideoida ja il-
moitella veneilyyn ja seuraamme liit-
tyvistä asioista. Jos haluat vastaan-
ottaa jäsenten sähköpostilistan vies-
tejä, lähetä asiasta tietoa  osoitteeseen
markus.aalto@edu.ouka.fi.

Suomen Veneilyliiton
syysliittokokous.
Kokous pidettiin Porin Yyterissä
16.11.2002. Kokoukseen otti OPS:n
puolesta osaa kommodori Seppo Si-
lander ja Leo Hahtonen. Tilaisuuteen
osallistui 47 seuran edustajat. Kokous-
ohjelma oli tavanomainen: ensivuoden
talousarviot ja toimintasuunnitelmat.

Henkilövalinnat oli vaalivaliokunta
valmistellut ja menivät sopuisasti läpi
muutamalla äänestyksellä. Puheenjoh-
tajana jatkaa Juhani Kankare. Liitto-
hallituksessa jäsenenä jatkaa myös
OPS:n Leo Hahtonen, joka olikin var-
sinainen ääniharava.

Liittomaksu hyväksyttiin esityksen
mukaisesti: 7� aikuinen ja 1� juniori,
kuitenkin niin, että seuran minimi
maksu on 140�.

Luottamusta OPS:ää kohtaan osoit-
tanee se, että 47 seuran joukosta ko-
kouksen puheenjohtajana toimi kom-
modorimme Seppo Silander.

Palkitut
OPS:n johtokunta päätti jakaa lipun-
laskun yhteydessä seuraavat harraste-
palkinnot vuoden 2002 toiminnasta:

Suomen Joutsen:
Kalevi Kämäräinen

The Cuthbert Dixon Cup:
Jukka Feiring

Purje- ja moottorimalja 1962:
Janne Salmela

WSF:n muistopalkinto 1971:
Maija Nurminen

Juhanin merimatkataulu:
Kai Collan

Pikapurjehtijan malja:
Ilmo Hassinen

Waldemar Lagerbohmin kierto-
haarikka:
Markus Aalto

Navigointi
GPS:n kanssa pitää olla tarkkana.
Viime aikoina Suomessa on yhä
enemmän esiintynyt tapauksia,
joissa veneenkuljettavat ovat navi-
goineet GPS:ään luottaen. Laite on
päivittänyt tietoja ongelmitta, jo-
ten sen antamiin tietoihin on luo-
tettu.

Yleensä laite onkin toiminut oikein,
mutta käyttäjä ei. Ongelmatapauk-
sien syy on johtunut usein siitä, että
GPS:ään on valittu väärä koordinaat-
tijärjestelmä, tai sitä ei ole valittu
ollenkaan, jolloin laite on toiminut
oletusasetuksilla.  GPS on näyttä-
nyt uskollisesti sijaintiaan, mutta
sijainti ei välttämättä olekaan vas-
tannut juuri sitä karttajärjestelmää,
joka käyttäjällä on, ja silloin sijain-
tivirhe on voinut olla useita satoja
metrejä.

Jokaisen GPS-laitteen mukana tu-
lee käyttöohje, joka neuvoo tässä
asiassa. Jos käyttöohjeen lukemi-
sen jälkeenkään et ole varma kart-
takoordinaatiston oikeellisuudesta,
on syytä kääntyä myyjäliikkeen tai
muun asiantuntijan puoleen.

Vesillä liikkuminen ei saisi perus-
tua GPS:n antamiin tietoihin, vaan
jokaisen veneilijän pitäisi kyetä liik-
kumaan alueellaan myös ilman
GPS:ää. Jos näin ei ole, on syytä
perehtyä merikorttiin uudelleen,
huolella ja ajan kanssa, ja sen jäl-
keen lähteä veneellä hitaasti ajaen
kokeilemaan, josko halutut kohteet
ja väylät löytyvät. Jos sijainnista
on vähänkin epäselvyyttä, vene tu-
lee pysäyttää ja sijainti selvittää.

Suomessa GPS:än koordinaattijär-
jestelmäksi pitää syöttää FINNISH/
FINLAND HEYFORD (joskus
myös KKJ). Maailmanlaajuisesti
käytössä oleva WGS84 on useissa
GPS-laitteissa oletusarvona, mutta
se ei ole tarkka Suomessa.

Venerekisteri nettiin
OPS:n venerekisteri on nyt nähtävis-
sä myös seuramme kotisivuilta. Va-
litse vasemmasta reunasta kohta �Ve-
nerekisteri�, niin ajan tasalla oleva
venerekisteri avautuu. Toiminto lataa
tietonsa suoraan seuran tietokantaoh-
jelmasta, joten se päivittyy realiajas-
sa aina, kun venerekisteriin tehdään
muutoksia.

http://www.oulunpurjehdusseura.fi

Hyvää Joulua!
Tv. Pikapurjehtijan toimitus



Erinomainen joululahja!
Uusi painos - edellinen vietiin käsistä

Levyn hinta on 15 EUR ja sitä voi tilata Seppo Silanderilta (puh. 0400 193 122, e-posti:
seppo.silander@kolumbus.fi) tai rahastonhoitaja Maija Nurmiselta (puh. 0500-292 041,
e-posti: maija.nurminen@ouka.fi).

Tällä OPS:n tuottamalla CD:lla on edesmen-
neen Jamppa Tuomisen upeasti tulkitsema,
1890-luvulla Oulussa muistiin merkitty "Mua
muistatko". Jampan toinen laulu on nimeltään
"Meripoika kun merta seilailee".

Toisen Oulun pojan Matti Eskon esittämänä
CD:lla on Paavo Sarkkaman "Harmajan lukki",
Kyösti Haatajan vuonna 1904 Oulusta muis-
tiin merkitsema "Merimiehen vaivat", sekä
perinteiset oululaiset merilaulut "Merelle läh-
tö kotisatamasta" ja "Vanhat laulut nuo".

Levyn nimikkolaulun, klassikoksi muodostu-
neen "Laiva Toivo, Oulu" esittaa Oulu-kvar-
tetti. Muita esiintyjiä ovat Neulapojat, Matti
Kerola, Oulu-kvartetti, Kalle ja pojat, Ari Piis-
pa, Octacon, Kirjoset, Timo Visuri ja Arvo
Suomalainen.

Tunnetuimmat oululaiset merilaulut on tallennettu CD-Ievylle Laiva Toivo Oulu ja muita merilaulu-
ja Oulusta. Laulut on koottu OPS:n aiemmin julkaisemista "Selekiällä merellä I ja II" -LP-Ievyistä.

OPS:n sääntömääräinen syyskokous
ja puurojuhla pidetään sunnuntaina 1pv joulukuu-
ta kello 15.00 Hietasaaren Johteenpookissa.
Sääntöjen määräämät asiat. Uusien johtokunnan
jäsenten valinta erovuoroisten tilalle. Erovuorossa
kommodori Sepo Silander ja Leo Hahtonen. Jou-
lupuuro ja kahvitarjoilu. Lisäksi Telakkasäätiön
puheenjohtaja T.Ollila kertoo sataman ja ravin-
tolarakennuksen ajankohtaisista asioista.


