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Tässä lehdessä mm.: 
• Phocea Cup Ranskassa 
• Nordic Cup Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa 
• Kauden Rankingsarjan tulokset ja kuvat 
• IOM rikivertailu 
• Rakenna rikiboksi 
• Noux-projekti: uusia veneitä kaudelle 2007 
• IOMICA: syksyn kokouksen tulokset 
• Viimeisimmät uutiset ja huhut ! 
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Styyra, syksy 2006 / talvi 2007 
 
Kausi on ollut aktiivinen vaikkei varsinaisia 
arvokisoja tänä vuonna järjestäjäpuutteen takia 
ollut. Oman kahdeksan kilpailun ranking-
sarjamme lisäksi Nordic Cup:ia on käyty kolmen 
osakilpailun verran Suomessa, Tanskassa ja 
Ruotsissa. Kaksipäiväisiä tapahtumia oli 
kotisuomessa tänä vuonna kaksi, Nordic Cup 
NJK:n Koivusaaressa, sekä luokka-
mestaruuskilpailut WSF:n järjestäminä Vaasassa. 
Lisäksi Olle ja Anders kävivät pääsiäisenä 
Phocea Cup:ssa Marseillessa katsastamassa 
2007 MM-kisapaikan.  
 
Noux veneitä, joita tehtiin ensimmäisen kerran 
kesällä 2002, ollaan nyt taas aktiivisesti 
rakentamassa. Noux Mk2 on saanut uuden 
kansidesignin, ja mastojalkaa on muokattu 
säädettävämmäksi. Turussa TPS-porukka 
saanee valmiiksi useamman veneen kaudelle -
07, ja Nuuksiossa pääsuunnittelija ja –insinööri 
hiovat omien Mk2 veneiden yksityiskohtia. 
 
Viime Styyran kisajärjestäjän opasta 
täydennetään nyt rikin rakennus- ja heloitus-
artikkelilla – toivottavasti hyödyllistä sekä uusille 
että vanhoille rakentajille talven ja kevään 
virittelyyn. Myös akuista ja latureista on pitkästä 
aikaa mietteitä. 
 
 
 
Anders Wallin 
. 

 

“Styyra” on Suomen RC-Purjehtijat r.y:n tiedotuslehti joka 
ilmestyy noin kerran vuodessa. 
 
Styyra-lehti ilmestyy vain pdf-muodossa verkossa. Lehden 
voi imuroida verkosta osoitteesta www.iom-nordic.org 
 
SuRCP postittaa kaikille jäsenille kutsun vuosikokoukseen 
tammi-helmikuussa 2007 sekä myöhemmin keväällä 
infolehden jossa on  kilpailukalenteri. 

 
Anders ja FIN-36 (Cockatoo) Turun tuulisessa 
kisassa (huomaa pipo, kledjut, ja vene väri-
väriin!) 

Teksti: 
Anders Wallin, Eero Laurila, Timo Syrén, 

Kuvat: 
Anders Wallin, Jorma Ojama, Timo Sarainmaa, 
OddÖivind Kure, Lasse Koivunen, Kai Martonen 

Kansi: 
IOM Ranking 6, TPS / Ruissalo, kolmosrikiä koko 
päivä, puuskissa 17 m/s ! 
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SuRCP ry - FiRCS rf 
 

Hallitus - Styrelsen 
2006 

 
Puheenjohtaja / Ordförande 

 
Eero Laurila 

040-501 4301 
e.laurila@kolumbus.fi 

 
Sihteeri / Sekreterare 

 
Anders Wallin 
040-8240925 

anders.wallin@helsinki.fi 
 

Rahastonhoitaja / Skattmästare 
 

Erik Wallin 
050-3783164 

erik@wallin.pp.fi 
 

Jäsenet / Medlemmar 
 

Olof Ginström 
09 - 8635096 
041-5457696 

olof.ginstrom@luukku.com 
 

Olle Martonen 
050-3421166 

olle.martonen@gmail.com  

 
Muut toimihenkilöt: 
Mittauspäällikkö: 

Olof Ginström 
Mittamiehet: 

Anders Wallin 
Vesa Laurila 

 
Maksut: 
• Jäsenmaksu 2006:     15 € 
• Veneen rekisteröintimaksu:  10 € 
• Omistajanvaihdon rekisteröinti: 10 € 
• Mittausmaksut (maksetaan 

mittamiehelle): 
 Vene  6 € 
 Riki 8 € 
 (Vene + 3 Rikiä 30 €) 
• SuRCP - FiRCS pinssi 2 €  
 
Yhdistyksen Pankkitili: 
 
Nordea  200118 - 171962 
 
Tälle tilille suoritetaan kaikki maksut 
lukuunottamatta yllämainittuja 
mittamiehen korvauksia. 

 
 

Verkkosivut: 
www.iom-nordic.org 

 
 

Sähköpostilista: 
groups.yahoo.com/group/surcp 
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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2006  
Toimintavuonna 2006 Suomen RC-Purjehtijat ovat keskittyneet IOM-luokan toimintaan ja 
edellytysten luontiin sen kasvulle. Radiopurjehduksen esittelyä ei voitu jatkaa Helsingin 
venemessuilla voimakkaasti kohonneiden osallistumismaksujen vuoksi. Sen sijaan olimme 
mukana Model-Expo tapahtumassa Helsingin messukeskuksessa 5-7.5.2006.  

Turku tuli mukaan radiopurjehdukseen uutena paikkakuntana, kun TPS järjesti syyskuussa 
ensimmäisen kilpailunsa rankingsarjassamme. Reippaassa tuulessa purjehdittu kilpailu oli 
myönteinen kokemus ja ensi kesänä Turku on uuden haasteen edessä. Syyskuun alussa 2007 
siellä purjehditaan rankingsarjamme osa-kilpailu, joka on samalla yksi pohjoismaisen IOM Cup 
2007 sarjan kolmesta kilpailusta. Sen lisäksi TPS:n isännöimässä kilpailussa ratkaistaan vuoden 
2007 kotimainen IOM luokkamestaruus. Toivottavasti tämä tapahtuma antaa uutta nostetta IOM 
purjehdukselle ja lisää kiinnostusta lajiamme kohtaan. 

IOM veneitä on rekisterissämme 42. Uusia veneitä ei valmistunut vuonna 2006, mutta rakenteilla 
olevia rekisteröimättömiä veneitä on arviolta 10 - 15. Uusia veneitä on työn alla niin Turussa kuin 
Nuuksion ”metsätelakalla”.  

Ydintoimintaamme eli ranking-kilpailuihin osallistui 15 IOM venettä. Sarjan kahdeksassa 
osakilpailussa oli yhteensä 87 venettä, mikä tekee keskiarvoksi 11 kilpailijaa. Osanotto oli lievästi 
aktiivisempaa edeltäneeseen kauteen verrattuna. Kilpailijoiden osaamisen taso on jatkuvasti 
noussut ja erot veneiden välillä ovat entistäkin pienempiä. Anders Wallin on tosin säilyttänyt 
asemansa. Hän voitti sekä luokkamestaruuden että rankingsarjan 2006.  

Kansainvälisissä kilpailuissa jäsenemme ovat olleet aktiivisesti mukana. Pääsiäisen aikaan 
Anders Wallin ja Olle Martonen olivat ”epävirallisessa EM-kisassa” Phocea Cupissa Marseillessa. 
Nordic IOM Cup sarjaan 2006 osallistui 52 purjehtijaa, joista 12 suomalaista. Sarjan 
avauskilpailu, joka samalla oli PM kilpailu, purjehdittiin toukokuussa Helsingissä 21 veneen 
voimin. NJK ja SuRCP hoitivat yhdessä kilpailun järjestelyt mallikelpoisesti. Kauden 
pohjoismaisella rankinglistalla Anders Wallin oli kolmas, Timo Syrén kuudes ja Eero Laurila 
kolmastoista. Toisaalla tässä lehdessä olevista matkakertomuksista näkyvät tulokset ja 
suomalaisten menestys. 

Kun veneiden määrä kasvaa, niin kilpailun hyvä järjestäminen on yhä haastavampaa. Oikean 
suuntainen ja mittainen lähtölinja, sopiva radan pituus ja muoto sekä toimiva ohjailualue ovat 
lähtökohtia. Osaava tiimi (kilpailupäällikkö, sihteeri ja veneenkuljettaja) ja heistä riippumaton 
asiantunteva protestilautakunta tai tuomaristo on keskeisessä roolissa, kun kilpailun kulkua 
ohjataan taidolla ja tehokkaasti. Periaate, että toisen virheestä kärsinyt protestoi ja rikkonut 
osapuoli tekee 360-hyvityskierroksen ensi tilassa, ei aina toteudu kiihkeässä ratakilpailussa. 
Ammattitaitoinen erotuomarityö on tarpeen jo vesillä, kun veneitä on paljon. Ranking-kilpailut 
Vaasassa ja Tampereella osoittivat selvästi tästä saatavan hyödyn. 

Lopuksi kiitän jäsenistöämme vuoden 2006 toiminnasta. Toivotan Teille Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2007! 

 
Eero Laurila 
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RC-Purjehduksen ABC  
RC-purjehdus on haastava harrastus, koska lajin eri osa-alueet (rakentaminen, 
purjehtiminen, kilpaileminen) vaativat valtavan määrän eri taitojen oppimista. 
Suunnittelusta ja hydrodynamiikasta valmistusmenetelmien ja komposiittitekniikan kautta 
aina taktiikkaan ja sääntötuntemukseen asti. Mutta juuri haastavuus tekee lajista 
hauskan ja kiinnostavan ! 
 
Kaiken kattavaa RC-purjehdus ensyklopediaa on siten vaikea tai mahdoton kirjoittaa, 
mutta Styyran tutkiva toimitus pyrkii kykyjensä mukaan joka vuosi valottamaan joitain 
palapelin osia aloitteleville ja vähän pidemmällekin ehtineille purjehtijoille. 
 
Tänä vuonna asia-artikkeleita on kertynyt kolme:  

• Rikiratkaisut – käymme läpi kaksi eri tapaa rakentaa IOM riki 
• Akut ja laturit – mitä akkuja käytetään, miten niitä kannattaa ladata. 
• Rikiboksit – veneen moottoreita, rikejä, on syytä käsitellä ja säilyttää varovasti, 

rakenna sinäkin rikiboksi ! 
 
Vuosien mittaan Styyrassa ja muissa lähteissä on ilmestynyt suuri määrä RC-purjehdus-
oppaita, joista alla listataan hyödyllisimpiä. Kaikkien Styyra artikkeleiden kokoaminen 
kirjaksi on kyllä jo käynyt päätoimittajan mielessä – kunhan tietoa ja taitoa kertyy 
riittävästi en pidä kirjaa mahdottomana ! (kaikki Styyrat saat ladattua osoitteesta 
www.iom-nordic.org) 
 
Yleiset lähteet: 

• Nick Weall:n kirja ”Sailing to Win” käy läpi suuren osan perusasioista, sekä 
taktiikkaa. Perustuu vanhoihin kilpapurjehdussääntöihin, mutta on silti hyödyllinen. 
(painos lienee loppunut... AW:lta voi lainata) 

• Chris Jacksonin kirja ”Radio Controlled Racing Sailboats”, yleisesittely, eri 
luokat, rakennusmetodit, kilpaileminen. (tilaa www.traplet.com) 

• Cride Lindholmin ”Hemligheten bakom en Marblehead Racer”, Marble-
rakennusopas, (saataisiinkohan tämä julkaistua verkkoon ?) 

• Miten menestyä RC-purjehduksessa ? – Osa 1 ja 2, Styyra 2000 ja 2001 
• IOM-Lajiesittely, Pienoismalli 2/2004 (www.anderswallin.net) 

Rikit: 
• Sails ETC:n rikisetin rakennusohjeet, ladattavissa verkosta www.sailsetc.com 
• Sails ETC rikipiirrustus, paperinen ostettava Sails ETC:ltä, sähköisen saa 

pyytämällä kiltisti surcp-listalla. 
• Lester Gilbertin perustrimmi, www.onemetre.net 
• Craig Smith:n rikausopas, (rcyachts.net/TS2/) 
• 1m-rikin strategiset mitat, Styyra 2002  
• IOM – Mastomateriaalit, Styyra 2004  
• Purjetrimmaus, osat I ja II, Styyra 1998-1999 

Suunnittelu, Rakentaminen: 
• 1m veneen laminointi, Styyra 2002 
• Noux Bulbiprojekti, Styyra 2003  
• Aero IOM projekti, Muottien ja lestien valmistus CNC- jyrsinnällä, Runkomuottien 

laminointi, Veneen laminointi ja konstruktio, Styyra 2004 
• 1m veneen laminointi, Styyra 2002 
• Rakenna Ninja Marblehead, Pienoismalli 1988 (myös www.anderswallin.net )  
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IOM Rikiratkaisut 
Luokkasääntö sallii kolme rikiä, joiden päämitat on melko tarkkaan määrätty. Kuitenkin 
heloitus ja yksityiskohtien ratkaisut voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Tässä 
tutustutaan FIN 35 ja 36 veneiden kuluneen kauden kokonpanoon – nämä rikit ovatkin 
sopivia vertailukohteita sillä Timo Syrén on rakentanut suuren osan heloista itse, kun taas 
Anders Wallin on luottanut suosittuihin Sails ETC heloihin. 

Masto 
Mastomateriaaleista olikin jo asiaa vuoden 2004 Styyrassa. Kakkos- ja kolmosrikin 
valinta on selkeä, useimmat käyttävät joko 11.1 mm Sails ETC putkea tai 10.9 mm 
Easton mastoa. Ohuet putket ovat pikkurikeissä riittävän jäykkiä, ja niiden ilmanvastus ja 
paino on pienempi kuin paksumpien putkien. Ykkösrikissä on vaikeampaa nimetä 
selkeää suosikkia. Ohuella (11.1/10.9) putkella pärjää, mutta riittävän fokkastaagin 
kireyden aikaansaaminen ilman että masto vääntyy S-mutkalle on haastavampaa. Jotkut 
käyttävät ohuen ykkösrikimaston kanssa ns. pre-bendiä eli taivuttavat mastoa ennalta 
eteenpäin, jolloin saadaan fokkastaagi hieman kireämmälle. Nämä ongelmat kierretään 
käyttämällä hieman paksumpaa (12.7/12.4 mm) mastoputkea, joka on selkeästi 
jäykempää, mutta myös hieman painavampi ja aiheuttaa isomman halkaisijan takia 
suuremman ilmanvastuksen. FIN-35:ssä on 11.1mm mastot, FIN-36:ssa 12.7mm 
ykkösmasto, molemmissa käytetään Sails ETC putkia. 

Skuuttijärjetelmä 
Skuuttijärjestelmän on pidettävä pääskuutti vinssirummulla riittävän tiukalla koko ajan 
ettei sotkuja pääse syntymään. Toimivia ratkaisuja on oleellisesti kaksi: ”kuminauha” (35) 
ja ”loputon-lenkki” (36) 

 
Kuminauha skuuttijärjestelmä. Vinssiltä (musta keskellä, yleensä kannen alla) pääskuutti 
(punainen viiva) ohjataan blokin (vihreä) avulla kannen päälle. Pääskuuttia pitää kireällä 
yleensä pitkä kuminauha (punainen katkoviiva), joka tässä kuten FIN-35:ssa on vedetty 
etukannen blokin kautta vielä takakannelle kiinnityspisteeseen. Pääskuuttiin kiinnitetään 
isoskuutti (sininen), ja fokkaskuutti (sininen katkoviiva). Purjeiden skuuttauspisteet on 
tässä selvyyden vuoksi piirretty sivuun keskilinjasta päällekkäisten viivojen välttämiseksi. 

 
Looppi/lenkki järjestelmässä vinssirummulle (yleensä kannen päällä) kiinnitetään kaksi 
narua. Pääskuutti(punainen, paksu) kulkee taakse blokille, ja rummun toiselle kelalle 
kiinnitetään ns. paluunaru (punainen, ohut), joka yleensä kuminauhan avulla (punainen 
katkoviiva) pitää pääskuutin kireällä. Kuten yllä isoskuutti (sininen) ja fokkaskuutti 



 7 

(sininen katkoviiva) kiinnitetään pääskuuttiin. Huomaa että purjeiden skuutit ovat 
pääskuutin puolella kuminauhapätkää – muuten kuminauha joustaisi kun purjeissa on 
vetoa. 
 
 

 
 
FIN-35:n kuminauha skuuttaus: Rumpu kuvan vasemmassa reunassa kannen alla, 
pääskuutti (vihertävä) tulee kannelle valkoisesta putkesta ja käy perässä kääntymässä. 
Pitkän kuminauhan (valkoinen) loppupää näkyy toisella puolella venettä. 
 
 

 
 
FIN-36:ssa vinssirumpu kannella jossa pääskuutti ja paluunaru. Alhaalla keskellä looppia 
kiristävä kuminauhanpätkä, sekä iso ja fokkaskuutit jotka kiinni pääskuutissa. 
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Isopurje, isopuomi ja puomihela 
Molemmissa veneissä käytetään Sails ETC:n puomihelaa. Puomihela on melko vaikea 
tehdä itse kotikonstein, joten se on yleensä syytä ostaa valmiina. Sails ETC myy myös 
kalliimpaa kuulalaakeroitua puomihelaa, mutta sen tarpeellisuudesta ei ole vedenpitävää 
näyttöä. 
 
 

¨   
 
FIN-35: Pyöreät puomit ja itsetehdyt helat. vasemmalla Cunningham säätö, eli isopurjeen 
alasvetäjä, bowsiella. Lenkki purjeen läpi kulkee isopuomin päässä olevan silmän kautta. 
Keskellä isoskuutin kiinnitysnaru kulkee skuuttauspisteen lenkin kautta puomiin 
porattujen reikien kohdalle, jossa L- tai Z-muotoinen koukku kiinnittää skuutin puomiin. 
Koukku varmennetaan O-renkaalla tai kuminauhalla joka varmasti pitää koukun reiässä. 
Huomaa merkintä puomissa oikean ”go-fast” reiän kohdalla. Oikealla isopurjeen 
puomikulma. Lenkki puomin ympäri pitää kulmaa alhaalla, bowsie-säädöllä puomin 
päähän kiinnitetyn silmän kautta muutetaan purjeen pussikkuutta. 
 
 

     
 
FIN-36, Sails ETC profiilipuomi + helat. Vasemmalla pussikkuuden säätö helalla joka on 
kiinni puomissa pienellä kuusiokoloruuvilla – säätämiseen tarvitaan siis aina työkalu joka 
on muistettava mukaan rantaan. Skuutin kiinnitys Sails ETC Z-koukulla reikäsarjaan 
puomissa, ja varmennus O-renkaalla. Oikealla Sails ETC puomihela (ei kuulalaakeroitu), 
sekä cunningham säätö bowsiella. 
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Fokka ja fokkapuomi 

    
 
FIN-35:m fokkapuomin etupäässä vastapaino painettuna epoksitäytettyyn puomin 
päähän. Fokkastaagi ja purjeen kiinnitys sidottu puomin ympärille. Puomin keskivaiheilla 
skuutin kiinnitys (sama koukku/reikä järjestelmä kuin isopuomissa). Takapäässä 
pussikkuuden säätö, sekä topping-liftin kiinnitys.  
 

  
 
Sails ETC puomiin sopivat muoviset päätyhelat (mustat), johin takapäässä kiinnittyy 
topping-lift, ja etupäässä fokkastaagi, purje sekä vastapaino. Kansikiinnitys joko 
kuulalaakeroidulla koukulla kuten yllä, tai dyneema narulla, kuten alla FIN-35ssa. 
Pussikkuuden säätö ja skuutin kiinnitys samat kuin isopuomissa. 
 

Fokkapuomin kansikiinnitys 
yksinkertaisella dyneema 
narulla. Huomaa ettei melko 
taipuisaan puomiin ole 
porattu reikää kiinnityksen 
kohdalla – se johtaisi 
luultavimmin puomin 
katkeamiseen – vaan 
kiinnitys on sidottu puomin 
ympärille ja kiinnitetty 
pikaliimalla. 
Fokkakiinnityksen etupuolella 

näkyy bloki jonka kautta pääskuuttia kiristävä kuminauha kulkee. 
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Staagit, saalingit  
Fokkastaagi kiinnitetään 1,2 – 1,6 mm 
teräksestä väännetyllä koukulla mastoon 
porattuun reikään. Timo käyttää bowsie 
säätöä fokkastaagin pituuden 
muuttamiseen, Anders on kokeilemalla 
hakenut parhaan pituuden, eikä 
pituussäätöä fokkastaagissa ole. Samaan 
koukkuun kiinnittyy myös purjeen 
ylösvetäjä, sekä topping-lift. Topping-liftin 
säätö on yleensä alhaalla fokkapuomilla, 
purjeen etuliesman kireyssäätö voidaan 
sijoittaa joko ylös koukun ja purjeen väliin 
(FIN-35), tai rakentaa ylhäällä kiinteä 
kiinnitys ja säätö alas puomin etupäähän 
(FIN-36). 

Sivuvantit kiinnitetään 
ylhäältä samalla tavalla 
kuin fokkastaagi, eli 
koukulla mastoon 
porattuun reikään. 
Alapäässä vanttiruuvilla 
säädetään oikea kireys. 
Saalinkeja, eli 
’spriidareita’ käytetään 
aina ykkösrikissä ja 
yleensä myös 
kakkosessa. Kolmosriki 
on niin lyhyt että 
saalinkeja ei yleensä 

tarvita. Saalingit sijoitetaan yleensä noin puoleenväliin kantta ja vantin maston 
kiinnityspistettä, ehkä hiukan puolivälin yläpuolelle yleensä. Pituus valitaan vastaamaan 
noin ¾ - ½ osaa maston ja vantin kiinnityspisteen välistä etäisyyttä kannelta mitattuna. 
Yllä vasemmalla Sails ETC aerodynaamiset spriidarit, ja kotirakenteiset pyöreät putket. 
Kiinnitys molemmissa niin että toisessa spriidarissa on teräslanka joka pujotetaan 
mastossa olevan reiän läpi ja toisen spriidarin sisään. Päissä sokat pitävät vantteja kiinni. 

Perästaagilla säädetään 
maston kaarevuutta. Se 
kiinnitetään ’mast-
crane’nin päähän 
ylhäällä jotta staagi ei 
häiritsisi isopurjetta, ja 
veneen perään 
alapäässä. Timo 
käyttää bowsie säätöä, 

Anders on löytänyt hyvät kiinteät 
vakioasetukset kakkos- ja kolmosrikiin ja 
käyttää bowsie säätöä vain ykkösrikissä. 
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Akut ja laturit 
Virtalähteenä veneessä ja lähettimessä käytetään ladattavia akkuja. Joitain vuosia sitten 
yleiset NiCd, ”nikad”, akut ovat viimevuosina saaneet antaa tilaa NiMH, eli nikkeli 
metallihydridi akuille. Sähkölennokkipuolella, kuten kännyköissä ja kannettavissa 
tietokoneissa, käytetään uusinta LiIon tai LiPo tekniikkaa, mutta nämä kennot ovat 
erittäin herkkiä latausvirheille ja vielä toistaiseksi aika kalliita – joten keskitytään tässä 
yleisiin NiMH akkuihin. 
 
Kennot kytketään akkupaketissa sarjaan, eli peräkkäin, niin että edellisen kennon plus 
napa koskettaa seuraavan kennon miinus napaa. Tällöin paketin jännitteeksi tulee 
erillisten kennojen jännitteiden summa. Veneessä käytetään yleisesti joko viiden tai 
kuuden kennon paketteja - kennon nimellisjännitteen ollessa 1,2 V nämä ovat siis joko 6 
V tai 7,2 V paketteja. Lähettimessä taas ovat yleisiä joko kuuden tai kahdeksan (9,6 V) 
kennon paketit. Kennon ja samalla akkupaketin kapasiteetti eli karkeasti sen sisältämä 
energiamäärä, ilmoitetaan yleensä mAh luvulla, eli milliamppeeritunteina. Tyypillinen 
2000 mAh kenno on siis täysin tyhjä, jos sitä purkaa tunnin ajan 2000 mA virralla, ja se 
kestäisi neljä tuntia 500 mA purkuvirralla. Ladattaessa kapasiteettilukua merkitään usein 
C:llä. Siis tässätapauksessa C=2000mAh. 
 
Nikad aikakautena puhuttiin usein ns. muistiefektistä, joka ilmeni akun pienentyneenä 
kapasiteettina, jos sitä toistuvasti purettiin ja ladattiin esim 50% kapasiteettiin asti. 
Muistiefektistä päästiin eroon purkamalla akku täysin silloin tällöin. NiMH akuissa 
muistiefektiä ei juuri esiinny, joten akkujen purkaminen ennen jokaista latauskertaa tai 
kauden aikana kun akut ovat päivittäin tai viikoittain käytössä, on turhaa. Pidemmän 
talvitauon jälkeen voi kuitenkin olla hyvä ladata ja purkaa akut pari kertaa, jolloin akku 
taas ”herää” ja toimii täydellä kapasiteetilla. Akkuja purettaessa ei niitä saisi purkaa 0 V 
jännitteeseen asti, vaan purku olisi lopetettava kun jännite on välillä 1- 1,1 V per kenno. 
Siis viisikennoisen akun tapauksessa kun akkujännite on 5 – 5,5 V. Tietokoneohjatut 
pikalaturit osaavat yleensä myös purkaa akkuja oikein. Oikein hoidettuna useimmat 
valmistajat lupaavat akkujen eliniäksi noin 500 – 1000 lataus/purku sykliä. 
 
Yleisin käytössä oleva kennokoko on normaali sormiparisto, eli AA-koko. Tämänkokoisia 
kennoja myydään jo 2700 mAh kapasiteetilla. Tästä syystä jotkut purjehtijat ovat jo 
siirtyneet pienempään AAA kokoon jolloin säästetään jonkunverran painoa, joka kuitenkin 
IOM luokassa on kompensoitava lisäpainoilla rungossa. 
 
Hidas lataus suoritetaan virralla jonka suuruus on C/10. Esimerkissämme siis 
2000mAh/10 = 200 mA. Jos latausprosessi olisi ideaalinen riittäisi 10 tunnin lataus, mutta 
käytännössä tarvitaan noin 12-14 h tällä C/10 virralla, jotta akku olisi täyteen ladattu. 
Hidas lataus on toimiva ja varma tapa ladata akkuja, ainoana haittana on latauksen pitkä 
kesto. Hidas lataus ei myöskään vahingoita kennoja vaikka latauksen unohtaisi päälle 
hieman liian kauan – kennot vain lämpenevät hiukan. 
 
Pikalataus tarkoittaa latausta noin 1C tai suuremmalla virralla. Esimerkissämme 2000 mA 
= 2 A. Näillä varsin suurilla virroilla on lataus ehdottomasti lopetettava kun akku on 
saavuttanyt täyden latausasteen, muuten kennot kuumenevat, vaurioituvat, ja voivat jopa 
syttyä palamaan (erityisesti LiPo kennot!). Pikalaturit ovat yleensä tietokoneohjattuja ja 
mittaavat latausjännitettä latauksen aikana. Kun jännite saavuttaa huippunsa (ns peak-
laturi, tai delta-peak-laturi), on akku täysi, ja lataus katkaistaan automaattisesti. Vaikka 
käytössä on automaattinen pikalaturi ei latausta koskaan saisi jättää valvomatta – tässä 
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pumpataan kuitenkin huomattava määrä energiaa akkuun lyhyessä ajassa. Vaarana on 
aina ylikuumeneminen! Pikalataus kuluttaa kennoja hieman enemmän, mutta on muuten 
kätevä vaihtoehto hidaslataukselle. 
 
Akkuja ei yleensä IOM kisoissa tarvita monta. 2000 mAh tai suuremmalla kapasiteetilla 
varustettu paketti kestää sekä lähettimessä, että veneessä kokonaisen purjehduspäivän. 
Varmuuden vuoksi kisaajilla on yleensä kuitenkin pakissa yksi vara-akku. Veneessä 
virrankulutus riippuu hieman myös käytetystä vinssistä, sekä tuuliolosuhteista. Regatta 
vinssi on luultavasti pihein, RMG jossain välimaastossa, ja vipuvinssit (HiTec 
voimaservot) vaativat kaikista eniten virtaa. Esim FIN-36:lla (RMG vinssi) kisattiin kulunut 
kausi yleensä yhdellä jo jonkun kauden käytetyllä 1600 mAh paketilla – kotona 
purettaessa tuuliolosuhteista ja erien määrästä riippuen jäljellä oli noin 200 – 400 mAh. 
Varovaisuutta saa kuitenkin harjoittaa, jos keli on kylmä. Akkujen kapasiteetti putoaa 
rajusti lämpötilan mukana, joten talvipurjehtijat tarvitsevat varmasti vara-akun mukaan 
rantaan. 
 

 
Andersin viimevuosina käyttämä laturi-virtalähde yhdistelmä. Laturina pieni digitaalinen 
X-Peak 3, nykyään vielä lisämerkinnällä ”Plus”. Osaa pika-/hidasladata ja purkaa NiCd, 
NiMH, ja LiPo akkuja sekä näyttää mAh lukeman näytössä. Latausvirta voidaan 
ohjelmoida väliltä 0 – 5 A, ja purku sujuu maksimissaan 1 A virralla. Hintaa noin 89 euroa 
paikalliskaupasta Suomilisillä, Saksasta tilattuna hieman vähemmän. 
 
Laturi toimii 11-15 V tasajännitteellä, joten verkkosähkö muunnetaan 12 VDC:ksi 
hakkuriteholähteellä (musta, oikealla). Virtalähteeksi on valittu 30 W versio, joka toisaalta 
rajaa maksimi latausvirran 2,5 Amppeeriin, mutta hyvänä puolena on kompakti koko, 
jolloin laturi mahtuu työkalupakkiin ja on aina purjehdittaessa mukana. Hakkuri ”syö” 
lähes mitä tahansa verkkovirtaa (100-240VAC), joten ulkomailla riittää adapteri 
paikalliseen sähköverkkoon (valkoiset, alalaidassa). Kenttäolosuhteissa voidaan virta 
laturille ottaa myös auton tupakansytytinliitännästä (vasemmalla). Isoihin EM/MM kisoihin 
kaikki johdot, laturit ja akut on syytä merkitä selvästi omalla nimellä ja purjenumerolla – 
lataushuoneet muistuttavat yleensä räjähdystä spagettitehtaassa, ja samanmerkkisiä ja 
näköisä laitteita on paljon ! 
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Liittimet toimivat veneessä melko haastavassa 
kosteassa, ehkä suolaisessa ympäristössä, joten 
niiden on oltava luotettavia. Yllä Andersin käyttämä 
Deans Micro 2R liitin, jota saa hyvinvarustelluista 
hobby-liikkeistä. Liitinpinnat on kullattu, eikä 
liikkuvia, tai erityisen herkkiä ja pieniä osia löydy. 
Kasaukseen riittää joutoskolvi. Liitin on sama sekä 
akussa että veneessä, polariteetti vain vaihdetaan 
(akussa pinni on plus navassa). Lähettimeen ja 
lähetinakkuun kannattaa vaihtaa samanlaiset 
liittimet niin laturin päässäkään ei tarvita kuin yhtä 
liitintyyppiä. Liittimet on syytä pitää puhtaina ja 
kuivina, sekä talvella vaihtaa epäilyttävät ”black-
wire blues” syndroomasta kärsineet. 

RMG vinssifirman tekemä Flash-näyttö 
kytketään vastaanottimessa vapaana 
olevaan servoliitäntään. Näytössä, joka 
asennetaan niin että se on purjehdittaessa 
näkyvillä, vilkkuu jatkuvasti akun 
napajännite. Kokemuksen perusteella 
seuraamalla omia akkuja voi kippari 
päätellä milloin on parasta vaihtaa akkua. 

 
6-kennoinen veneakku, koottu Sanyon 
2700 mAh AA-kennoista. Akut 
kannattaa teettää ammattilaisella – 
pistehitsaus tuottaa varmemman 
konktaktin kennojen välillä, ja itse 
juottaminen voi kuumentaa ja siten 
vaurioittaa kennoja. Huomaa 
läpinäkyvä kutistesukka akun 
ympärillä, joka suojaa ja pitää yhdessä 
kennoja, mutta jonka läpi myös heti 
näkyy jos kennot vuotavat tai 
liitospinnat ruostuvat. Akkuja tulee 
käsitellä varovasti ja ne on pidettävä 
kuivina. Erityisesti kuljetettaessa on 
varottava ettei liitin voi osua 
metallipintoihin ja siten oikosulkea 
pakettia. 
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IOM-Ranking 2007 
 

 Nro Nimi Seura  Sum 

PM, 
Helsinki 
NJK 
26-
27.5.2006 

Tampere 
N 
10.6.2006 

Espoo 
KLV 
1.7.2006 

Svartbäck 
SSS 
29.7.2006 

Espoo 
KLV 
12.8.2006 

Turku 
TPS 
9.9.2006 

Vaasa 
WSF 
16-
17.9.2006 

Tampere 
N 
30.9.2006 

1 36 
Anders  
Wallin NJK 6800 8500 1 1200 1 1000 1 1200 2 700 2 1000 1 1200 1 1100 1 1100 

2 35 
Timo  
Syrén N 6100 7600 2 1100 4 700 3 1000 1 800 1 1100 2 1100 3 900 3 900 

3 37 
Olle  
Martonen WSF 5600 6400 4 900 3 800 4 900     3 900 4 900 2 1000 2 1000 

4 40 
Riku 
Lindström SSS 5500 6100 3 1000 2 900 2 1100     4 800 3 1000 6 600 5 700 

5 27 
Olof  
Ginström SSS 4300 5200 5 800 5 600 5 800 4 500 5 700 9 400 4 800 6 600 

6 22 
Jorma 
Pihlajamäki SSS 2900 3200 11 200 6 500 7 600 8 100 7 500 6 700 10 200 8 400 

7 08 
Timo  
Wallius WSF 2800 2800 6 700         3 600     10 300 5 700 7 500 

8 31 
Kenneth 
Bensky WS 2600 2600 8 500                 5 800 7 500 4 800 

9 26 
Lasse 
Koivunen N 2500 2500 10 300 8 300 6 700 6 300 9 300 7 600         

10 29 
Eero  
Laurila KLV 2500 2900 9 400 9 200 9 400 7 200 6 600 8 500 9 300 9 300 

11 25 
Jerker 
Wahlfors SSS 1900 1900 7 600     8 500 5 400 8 400             

12 10 
Antti 
Pihlajamäki LVK 800 800     10 100 12 100         11 200 8 400     

13 08 
Yrjö  
Bengs TPS 700 700 12 100     11 200     11 100 12 100 11 100 11 100 

14 17 
Vesa  
Laurila N 600 600     7 400                     10 200 

15 01 
Esko  
Valjakka SSS 500 500         10 300     10 200             

 

 
KLV:n kisa heinäkuussa. Tänä vuonna useammassa kisassa rikin valinta ei ollut helppoa. 
Ykkös- ja kakkoskelin välimaastossa aloitettiin kerran sekä KLV:llä että N:llä. Yleensä 
ykkösriki oli se oikeampi vaihtoehto. Kokemuksen perusteella 1. -> 2. rikivaihdon raja 
kulkee jossain 5 ja 6 m/s tuulennopeuden paikkeilla. 
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Verkossa tapahtuu 

Kotisivut 
Yhteispohjoismaiset kotisivut (www.iom-nordic.org) ovat 
toimineet kauden aikana hyvin. Etusivun uutisten lisäksi 
SuRCP:lla on oma FIN-alue josta löytyy useampi sivu 
hyödyllistä tietoa, mm. Styyra-arkisto, venerekisteri, 
ladattavia tiedostoja ja tänä vuonna myös ajo-ohjeita 
kisapaikoille. 
 

Surcp-lista 
Syksyn aikana perustettiin sähköpostilista kaikille SuRCP:n jäsenille ja muillekin RC-
purjehduksesta kiinnostuneille. Listan kotisivu on osoitteessa: 

groups.yahoo.com/group/surcp 
Listalla on tarkoitus keskustella RC-purjehduksesta kaikissa sen muodoissa ja kaikilla 
tasoilla kotimaisilla kielillä. Liityttäessä kätevintä on ohjata listan sähköpostit suoraan 
omaan sähköpostilaatikkoon, jolloin keskusteluun osallistuminen on yhtä helppoa kuin 
normaalin sähköpostin kirjoittaminen. Toistaiseksi lista on ns. suljettu eli listan luojan 
(AW) on hyväksyttävä kaikki uudet jäsenet. Vain jäsenet pääsevät selaamaan 
viestiarkistoa. 

IOMICA Foorumi 
IOMICA:n (www.iomclass.org) foorumi löytyy osoitteesta www.iomclass.org/phpBB2/. 
Täälle keskustellaan enimmäkseen englanniksi IOM-luokkaan liittyvistä asioista: 
rakennusohjeet, vinkit, kisaraportit, luokkasäännöt, arvokisat jne. 
SuRCP:lla on täällä oma FIN foorumi, ja myös pohjoismainen Nordic-osio on olemassa, 
mutta käyttö on jäänyt vähäiseksi hankalahkon rekisteröintiprosessin takia. 

Muut Foorumit 
Suomen talvi on pimeä ja pitkä, joten kun ei voi purjehtia voi ainakin keskustella 
purjehtimisesta... 
www.rc-harrastus.com Suomalainen keskustelusivusto kaikille RC-vempaimille. Täällä 
kysytään aika ajoittain RC-purjehduksesta, joten kokeneemmat vastatkaa viisasti! 
www.rc10.fi Suomalaisten autokisaajien foorumi. Nämä kaverit osaavat erityisesti 
akku/laturi tekniikkaa jne. hyvin, joten näistä asioista voi kysellä täällä. 
www.lennokit.net lennokki ja helikopteri asiaa. Erityisosaamisena komposiitti 
rakentaminen. 
www.rcsailtalk.com Wind Power niminen jenkkiläinen rc-purjehdusfoorumi. Yksi netin 
ensimmäisiä rc-purjehdusfoorumeja.  
www.rc-network.de/forum/ Keskustelua saksaksi RC-purjehduksesta ja muista 
pienoismalleista. 

Linkkilista 
Anders ylläpitää kotisivullaan RC-purjehdus linkkilistaa. Sähköpostitse saa ja pitää 
ehdottaa uusia linkkejä sivulle, sekä vanhojen kuolleiden sivujen postamista. Linkkilistan 
löydät osoitteesta http://www.anderswallin.net/radiosailing-links/ 
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Phocea Cup 15-17.4.2006 
Jo seitsemättä kertaa Marseillessa 
pääsiäsviikonloppuna järjestettävä 
Phocea Cup oli tänä vuonna 
houkutellut mukaan suuren määrän 
kansainvälisiä kippareita. 66 
osallistujan joukossa pohjois-
maalaisista Torvald K Norjasta oli 
käynyt kisassa pari kertaa, jopa 
voittanut kerran (silloin purjehdittiin 
Marblehead:llä). Suomesta Olle M ja 
Anders W olivat ensikertalaisia. 
Mukana olivat myös entiset MM 
voittajat Graham Bantock ja Martin 
Roberts, sekä MM -03 mestari Trevor 
Binks – siis käytännössä jonkinlaiset 
pienemmän skaalan EM kisat, tänä 
vuonnahan ei virallisia arvokisoja 
järjestetty. 
 
Matkat sujuivat enimmäkseen 
ongelmitta. Anders tuli paikalle 
lentäen vasta illalla ennen 
ensimmäistä kisapäivää. Olle oli 
vaimonsa Tuulan kanssa auto-
matkaillut paikan päälle veneiden 
kanssa. Marseille on iso kaupunki, 
eikä kisapaikalle ulkomaalainen 
millään löydä keskustasta bussilla tai 
metrolla... Asuimme Ibis hotellissa, 
kuitenkin sen verran kaukana 
kisapaikasta, että autolla oli kivempi 
mennä. Yhtenä iltana 
uskaltauduimme jopa kaupungille 
kalaravintolaan. 

 
Mittauksilla aloitettiin, ja meikäläiset vastasivat hymyillen ”Oui-Oui” kaikkiin kysymyksiin, 
koska emme ymmärtäneet mitä kysyttiin, ja koska emme osanneet mitään muutakaan 
ranskaksi vastata... 
 
Suomipoikien purjehdus oli kyllä kisan alusta hieman jäissä johtuen harjoittelun puuttesta 
talven aikana – vaikka kävimme kerran Tampereella uittamassa veneitä ennen kisaa. 
Anders kuitenkin pysytteli jotenkin B tai C erässä, Olle C:ssä tai D:ssä. Kärjessä oli 
todella tasaista kuten aina. Uskomattoman sähläilyn jälkeen kävi lopulta niin että 
viimeinen kisa hylättiin, koska A-erä oli kuulemma lähtenyt käyntiin liian myöhään 
verrattuna purjehdusohjeiden aikarajaan. Voittaja oli Italian Pierluigi Puthod, joka purjehti 
2004-EM kisoissakin hyvin. Toinen oli Graham Bantock ja kolmas Kroatian Zvonko 
Jelacic. 
 

 
Ajokoroke, joka oli pystytetty satama-altaan 
betoni-rannalle tarjosi hieman paremmat 
näkymät rata-alueelle, mutta välillä rata oli 
kuitenkin viety aika kauas. Lippurivistä näkyy 
kisan kansainvälisyys. 
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A-erä kiertämässä ensimmäistä kertaa lenssipoijua. Suurin osa veneistä vielä tiukasti 
yhdessä (kuvassa n. 17 venettä!) 
 
 
 

1. Pierluigi Puthod, ITA 
2. Graham Bantock, GBR 
3. Zvonko Jelacic, CRO 
4. Guillame Florent, FRA 
5. Ante Kovacevic, CRO 
6. Martin Roberts, GBR 
7. Trevor Binks, GBR 
8. Alexis Carro, FRA 
9. Franco Borin, ITA 
10. Robert Grubisa, CRO 
.. 
14. Torvald Klem, NOR 
24. Anders Wallin, FIN 
45. Olle Martonen, FIN 

 
Lisää kuvia osoitteessa: 
http://www.anderswallin.net/2006/04/7t
h-phocea-cup-marseille/ 
ja 
http://picasaweb.google.com/kai.marto
nen/PhocACup2006 
 
täydelliset tulokset 
http://www.classe1metre.org 

 

 
Vasemmalta: Zvonko, Pierluigi, ja Graham. 
Palkinnot olivat hienot, kärki sai miniatyyri 
purjeveitä (kuvassa). Kaikki saivat lasisen 
YCPR-palkinnon sekä setin laseja ja 
paikallista viiniä ! 
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IOM Luokkamestaruuskilpailut Vaasassa 16-17.9.2006 

 
 
WSF järjesti Vaasassa kaksipäiväiset luokkamestaruuskilpailut, joihin osallistui 11 IOM-
kipparia. Lauantaina purjehdittiin reippaassa puuskaisessa 2. rikin kelissä lähellä 
keskustaa, missä katsojiakin aidan takana löytyi (kuva). Päivä päätettiin yhteisellä 
illallisella ja sauna-illalla, jolloin mm. katselimme uusia RC-purjehdus DVD-filmejä. 
Sunnuntaille tuuli keveneni ja purjehdimme kahdessa eri paikkaa Vaasan Merenkyntäjien 
sataman edustalla ykkösrikillä. 
 
Andersin valmistautuminen edeltävänä iltana (Teatterin valomerkki on muuten klo 04 !) 
toimi ilmeisesti hyvin, ja sarja 1. ja 2. sijoituksia ensimmäisenä päivänä tarkoitti ettei 
sunnuntaina enää tarvinut ”puristaa mailaa”. Kakkossijasta käytiin tasainen kamppailu, 
jonka Olle lopulta hoiti kotiin ennen Timo S:ää, tasapistein, mutta isommalla määrällä 
ykkössijoja. 
 
Sij. Nro.  Nimi   Seura  Pisteet 
1  36  Anders Wallin  NJK   38 
2  41  Olle Martonen  WSF   64 
3  35  Timo Syrén   N   64 
4  27  Olof Ginström  SSS   89 
5  37  Timo Wallius  WSF   92 
6  40  Riku Lindström  SSS   100 
7  31  Kennet Bensky  WS   140 
8  10  Antti Pihlajamäki  LaiVK  149 
9  29  Eero Laurila   KLV   162,3 
10  22  Jorma Pihlajamäki  SSS  164 
11  8  Yrjö Bengs   TPS   214 
 
Ensivuoden LM kilpailut kisataan näillä näkymin Turun 
Nordic Cup kisan yhteydessä syyskuun alussa 2007, 
kaikki mukaan ! 

Vasemmalta Olle, Anders, ja Timo. 
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Noux Mk2 

 
Lajimme suosion kasvun edellytyksiä on veneiden hyvä ja mielellään vielä edullinen 
saatavuus. Koska valmistusmäärät pysyvät pieninä on kappalehintaa suuren 
käsityömäärän takia kovin vaikea saada alas. Kustannustehokkaaksi vaihtoehdoksi jää 
siis tuottaa vaikeimmat osat ja ideat keskitetysti ja myydä rakennussarjoja, jotka 
purjehtija itse kokoaa. Noux-projekti on yritys luoda kotimainen kilpailukykyinen IOM 
vene, jonka piirustukset ja rakennusoppaat lisäksi olisivat helposti saatavilla.  
 
Projektin aloittivat Anders Wallin ja Olof Ginström jo keväällä 2002 jolloin runkoplugi, 
kansiplugi sekä kölievämuotti teetettiin CNC-jyrsimällä. Kesällä/syksyllä 2002 laminoitiin 
yhteensä 13 runkoa, joista ainakin Olofin FIN-27, Jerker Wahlforsin FIN-25, ja Eero 
Laurilan FIN-29 ovat osallistuneet kilpailuihin. Andersinkin oli tarkoitus rakentaa Noux, 
mutta ennen Vancouverin MM-kisoja tuli niin kiire, että oli turvallisinta tilata valmis vene.  
 
Toisen sukupolven Nouxia innoittivat osittain Harri Korpelan yhteydenotto Turusta sekä 
myös oma halu luoda uusi viimeistellympi Noux Mk2, jossa parin kauden opit olisi otettu 
huomioon. Harrin kunnianhimoinen tavoite, kun tavattiin venemessuilla helmikuussa, oli 
saada veneet vesille jo samana kautena, mutta nyt näyttää siltä, että sekä turkulaiset 
TPS:n lipun alla purjehtivat että PK-seutulaiset uudet Nouxit saavat kasteensa 2007 
alkukaudesta. 

 
Uuden peräkansiplugin jyrsintää keväällä 2006 

 
Alkuperäinen kansidesign oli melko suora, sisältäen vain jäykistysreunat ja upotuksen 
Bantock tyyliselle RC-purkille. Tätä kantta käytettiin vain FIN-25 veneessä, muissa Jari 
Immasen suunnittelemaa kantta, jossa oli v-muotoinen etukansi sekä madallettu 
peräkansi. Uuteen veneeseen linjoja on hieman pehmennetty, ja otettu vaikutteita muista 
veneistä. Pyöristetty etukansi laminoidaan erikseen, ja vene kootaan ensin kiinnittämällä 
peräkansi, sitten etukansi. Toinen merkittävä muutos on uuden kölilaatikko/mastonjalka 
laminaatin kehitys. Nykyisillä Nouxeilla optimibalanssin löytäminen on ajoittain ollut 
vaikeaa, luultavasti maston paikan ja kallistuksen säätöjen niukkuuden takia. Siksi 
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suunnittelimme uuden mastonjalan, joka salli sekä maston siirtämisen eteen/taakse että 
huomattavan kallistuksen. 
 
Kolmas uutuus koskee enemmän veneen käytettävyyttä ja huollettavuutta - nekin 
yllättävän tärkeitä kisaamisen kokonaispanoksen kannalta. Aiemman teipattavan 
huoltoluukun sijasta apinoimme nyt Craig Smithiä (IOM Maailmanmestari -99 ja -05) joka 
uudessa Obsession veneessään käyttää yhtä ainoaa luukkua veneessään. Kansi ja 
reuna tulevat australialaisen Decor firman pakastinpurkista – joita siis tilattiin heti 
Craig:ltä Australiasta ! (Decor ilmoitti ystävällisesti, että heiltä ostettaessa minimitilaus on 
5000eur!).  

 
Decor-purkki Obsession veneessä. RMG vinssi ylhäälllä, sen 
vieressä akkupaketti ja ’flash’ jännitenäyttö, oikealla 
peräsinservo. Vastaanotin on tarrakiinnityksellä kannen alla 
eikä näy. 

Purkin halkaisija on noin 120mm mikä antaa riittävästi tilaa kaikkien radiokomponenttien 
asennusta varten. Peräkanteen valmistettiin siis upotus purkkia varten ja syksyn aikana 
on tarkoitus kehittää oma radio-asennus laminaatti, joka sopii purkkiin. Ei siis enää 
teipattavia luukkuja tai aukkoja, jotka peitetään dacron-teipillä.  

 
Uusi kölilaatikko/ mastonjalka. Köli-
laatikkoa muokattiin enemmän evän 
muotoiseksi jotta kölilaatikossa kulkisi 
mukana vähemmän vettä kuin nykyisessä 
designissa. Mastonjalka on 5 mm leveä ja 
27 mm pitkä, joka mahdollistaa sekä 
maston siirtämisen että kallistamisen. 
Maston alapäähän on sovitettava 5 mm 
alumiinilatta, joka sopii mastolaatikkoon. 
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Jo hyväksi todettuja peräsin-, kölievä-, tai bulbi designejä emme ole muuttaneet. Peräsin 
ja kölievä valmistetaan alumiinimuoteissa hiilikuidusta epoksi/mikropallo ytimen päälle. 
Yllä sekä ytimet (harmaita), että valmiit evät (musta hiilikuitu). Bulbeja on valettu 
varastoon tulevia tarpeita varten, vaikkakin ruotsalaiset ja muut pohjoismaalaiset ovat 
niitä kisamatkoilla ahkerasti ostaneet. 
 

   
Uudistuneet etu- ja peräkannet. Peräkanteen on jo laminointivaiheessa tehty upotus RC-
purkkia (vasemmalla purkin reuna ja kansi) varten. Kannen laminoiminen kahdessa 
osassa helpottaa myös kokoonpanoa. Suurin osa heloista ja radioasennuksesta voidaan 
rakentaa valmiiksi kansiin ennen kiinnitystä. Peräkansi liimataan ensin kiinni, sitten 
etukansi. 
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Tällä mentelmällä valmistettu ja koottu vene on yrityksistä huolimatta kuitenkin niin työläs 
rakentaa ettemme lähitulevaisuudessa ala sarjatuottamaan rakennussarjoja. Olof 
valmistaa tilauksesta kölieviä, peräsimiä, ja bulbeja, mutta runko/kansilaminaatit, sekä 
erityisesti kokoonpano, vaatii edelleen liikaa työtunteja jotta kaupallistaminen olisi 
järkevää. 
 
Syksyn ja talven aikana on siis Nuuksion pajassa tarkoitus koota 3-5 kpl Noux venettä 
näistä uusista osista. Rakennusvinkkejä kootaan ja julkaistaan pikkuhiljaa ja laajempi 
rakennusopas tai artikkelisarja on myös suunnitelmissa. Toivottavasti saamme jotain 
vastaavaa aikaan kuin Heffen Ninja rakennussartikelit aikoinaan eli uusia purjehtijoita ja 
kisaajia joukkoomme. 
 
Noux piirustukset ovat ladattavissa osoitteesta www.anderswallin.net 
 
 
Noux Mk3 ? 

• Rakennusprosessia on edelleen yksinkertaistettava 
o Runko laminoidaan kahdessa puolikkaassa niinkuin Bantock-veneet, 

etukansi laminoidaan siis runkopuoliskojen yhteydessä. 
o Runkolaminoinnin aikana laminoidaan/kiinnitetään myös kölilaatikko 

sekä peräsinakseliputki. 
• Mk2 ”proto” mastojalallisilla veneillä haettava maston optimipaikka, Mk3 

veneeseen perinteisempi pyöreä mastonjalka johon sopii normaali pyöreä 
mastoputki 

o Entä kannella seisova masto? Toimii hyvin ainakin Andresen-brothers 
tiimissä ... 

• Helat ja niiden sijoittelut standardisoidaan, helpottaa veneiden kasaamista, 
sekä myös trimmaamista jos kaikki veneet ovat identtisiä. 
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I O M I C A 
IOMICA eli kansainvälinen IOM luokkaliitto valitsi vuosikokouksessaan viime 
vuoden MM kilpailuissa Australiassa uuden hallituksen. Pitkäaikainen 
puheenjohtaja ja IOMICAn perustaja Lester Gilbert (GBR) luopui 
puheenjohtajuudestaan ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Greg Willis (AUS). 
Hallituksen muita tehtäviä hoitavat Andy Stevenson (GBR, sihteeri), Roy 
Langbord (USA, luokkasäännöt), Bruce Andersen (USA, kilpailut), David 
Turton (AUS, talous), Anders Wallin (FIN, www/tiedotus), sekä hiljattain 
hallitukseen valittu Mike Eldred (USA, mittaus). Kansainvälisen luokkaliiton 

tehtävänä on ylläpitää luokkasääntöjä ja mittauskäytäntöjä, sekä päättää lajin arvokilpailujen 
säännöistä, osallistumisoikeuksista sekä valita halukkaista järjestäjistä paras. 
 
Tämän vuoden vuosikokouksessa päätettävänä oli joukko luokkasääntömuutoksia sekä myös 
muutosehdotuksia liittyen luokkamme mestaruuskilpailusääntöihin. IOMICAn demokraattisen 
hengen mukaan kokouksessa jokainen maa äänesti oman maan kippariäänestyksen tulosten 
perusteella joko ehdotuksien puolesta tai vastaan. Myös Suomen kippareilta kyseltiin 
loppukesästä mielipiteitä ja tulokset lähetettiin eteenpäin käsittelyä varten (toisin kuin esim. 
Ruotsi, jolla on hieman ”pallo hukassa”?). Suurin osa luokkasääntöehdotuksista hyväksyttiin, ja 
ne astunevat voimaan 90 päivää kokouksen jälkeen. Sääntömuutokset käyvät vielä ISAF-RSD:n 
sääntölautakunnassa, joka tarkistaa sääntöjen sisällön ja oikeellisuuden. Saamme siis vuoden 
2007 alusta uudet luokkasäännöt, jotka eivät kuitenkaan oleellisesti muuta lajia tai veneitä. 
 
IOMICA:n toiminta on vakautunut ja toisen vuosikokouksen myötä useimmat maat ovat 
ymmärtäneet toimintatavat ja käytännöt. Suurempi kysymys kansainvälisen RC-purjehduksen 
tulevaisuuden kannalta on ISAF-RSD. ISAF on jo useamman vuoden aikana kehoittanut RSD:tä 
uudelleenorganisoitumaan uuden organisaatiokaavion mukaisesti. Puheenjohtaja John Cleave on 
jättämässä paikkansa ja RSD saanee ensi vuoden alussa uuden johdon. Tehtäväksi jää miettiä 
miten kansainvälinen RC-purjehdus organisoituu ja tekee jatkossa yhteistyötä ISAF:in kanssa. 
RSD:n tai sen seuraajaorganisaation tärkeimpiä tehtäviä on ylläpitää purjehduksen 
kilpailusääntöjen E liitettä, eräpurjehdussääntöjä (esim. HMS) sekä tuomaroitujen kilpailujen 
sääntöjä (uusi liite Q), siis yleisiä kansainväliseen RC-purjehdukseen liittyviä tehtäviä, joita 
mikään yksittäinen luokkaliitto ei välttämättä hoida. 
 
Vuoden 2007 IOMICA vuosikokous pidetään suurella todennäköisyydella Marseillen MM-
kilpailujen yhteydessä. Sääntömuutoksia tai muita ehdotuksia kokouksen käsiteltäväksi 
valmistellaan kevään aikana. IOMICAn toimintaa voi seurata sen verkkosivuilta 
www.iomclass.org. 
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Nordic Cup 1, NJK Koivusaari, 26-27.5.2006 

 
Suomen ensimmäinen pohjoismainen IOM-tapahtuma, kauden 2006 avaava Nordic Cup 
ja samalla pohjoismaiset mestaruuskilpailut, järjestettiin SuRCP:n ja NJK:n toimesta 
Koivusaaressa toukokuussa. Norjalaisista mukaan lähti neljä venettä, samoin Tanskasta. 
Hieman yllättäen lyhyehköstä Silja/Viking laivamatkasta huolimatta ruotsalaisista 
uskaltautui mukaan vain yksi kippari. Håkan Grönvall oli myös ainoa ruotsalainen 
toisessa osakilpailussa Tanskassa – joten muut svenskit eivät ilmeisesti matkustamisesta 
pidä... (no toivotaan että ensi vuonna tulee Turkuun muutama lisää!). Yhdeksän vieraan 
lisäksi omasta porukasta linjalle asettui 12 venettä joten osallistujia oli yhteensä 21. 
 
Lauantaina aloitettiin 
kilpailumittauksilla joissa 
tarkistettiin veneen paino, 
sekä kokeiltiin jo Töölön-
lahden kisassa esillä ollutta 
Olof G:n uutta mittausjigiä. 
Useimmat veneet menivät 
mittauksista läpi ilman 
ongelmia, joillekin sai kyllä 
päättäväisesti selittää ettei 
ylipainoinen köli kerta-
kaikkiaan meidän kisoissa 
kelpaa – vaikka se olisikin 
suomalaista alkuperää. Jigi 
sai kilpailijoiden 
keskuudessa yleisesti 
hyväksytyn arvosanan, 
vaikka varsinaisen luokka-
säännön muuttaminen 

 
Miitausjigi jolla veneen pituus, rungon syväys ja kölin syväys 
voidaan tarkistaa - olettaen että vesilinjan paikka tunnetaan 
ennestään. 
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jigimittaukseen perustuvaksi onkin hankala kysymys, johon ei vielä kansainvälisesti ole 
löytynyt vastausta.  
 
Purjehtiminen aloitettiin purjehdusohjeiden mukaan klo 12, kahdessa erässä HMS 
järjestelmää käyttäen. Sää oli tihkuinen, aluksi kevyt ja loppua kohden reilumpi 
kakkosrikin tuuli, järjestäjien onneksi melko hyvin aallonmurtajan suuntainen. 
Purjehtiminen radalla, jossa kävellen voi seurata mukana venettä, jolloin etäisyys ei 
koskaan kasva liian isoksi on jo moneen kertaan todettu vähentävän roimasti kolareita ja 
muutenkin tuloksena on yleensä parempaa purjehdusta, kun näkyvyys on hyvä. Päivä 
päätettiin NJK:n Valkosaaressa yhteisellä illallisella, jonka aikana saimme nauttia Lordin 
konsertista ja ilotulitus-show:sta, joka oli meneillään samaan aikaan kauppatorilla. 
 
Sunnuntaille tuuli keveni ja sää hieman parani. Tällä kertaa suunta oli hieman vino 
aalllonmurtajaan nähden, mutta kryssi-lenssi rata saatiin kuitenkin hyvin tehtyä. 
Osallistujajoukko oli pudonnut haavereiden ja laiterikkojen takia 17-18 veneeseen jolloin 
päätettiin purjehtia kaikki veneet yhdessä erässä. Tunnelmasta tuli heti tiiviimpi, ja 
ajoittain fiilis oli kuin EM/MM kisoissa joissa aina on 20 venettä linjalla. 
 
Yhdessä lajissa voitamme kuitenkin selvästi pohjoismaiden mestaruuden tältä vuodelta: 
Kilpailun järjestäminen. Kolmihenkinen tiimimme (Erik W, Lisa L, ja Snippe) hoitivat 
hommansa hienosti ilman suurempia kömmähdyksiä. Lauantaina purjehdittiin kahdessa 
erässä seitsemän lähtöä, ja sunnuntaina yhdessä erässä yksitoista – siis enemmän kuin 
muissa Nordic Cup:eissa. 
 

 

 

 
Kisaa varten rakennettu erätaulu koostuu 
Clasolsonista haetuista magneettitauluista, 
joille on rakennettu kokoontaitettavat raamit. 
Taululle mahtuu oikealle purjehduksen 
kilpailusääntöjen vaatima ratapiirros sekä 
vasemmalle järjestäjien ja purjehtijoiden 
toimintaa selkeyttävä eräkaavio. Tämä on 
välttämätön kaksi- tai useampi eräisissä 
kilpailuissa. 

1 NOR 47  Torvald Klem NOR  
2 DEN 93  Sören Andresen DEN  
3 FIN 136  Anders Wallin NJK  
4 DEN 86  Brian Nielsen DEN  
5 DEN 94  Lars Andresen DEN  
6 FIN 35  Timo Syrén N  
7 FIN 40  Riku Lindström SSS  
8 NOR 44  Ole Peder Björsom  
9 FIN 41  Olle Martonen WSF  
10 FIN 27  Olof Ginström SSS  
11 FIN 37  Timo Wallius WSF  
12 NOR 07  Arvid Kaupang NOR  
13 NOR 85  Odd-Öivind Kure NOR  
14 FIN 13  Jerker Wahlfors SSS  
15 FIN 31  Kenneth Bensky WS  
16 FIN 29  Eero Laurila KLV  
17 FIN 26  Lasse Koivunen N  
18 SWE 52  Håkan Grönvall KSSS  
19 FIN 22  Jorma Pihlajamäki SSS  
20 DEN 99  Per Melcher DEN  
21 FIN 8  Yrjö Bengs TPS  
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2006 IOM Nordic Cup 2, Herslev, Danmark, 19-20.8.2006 

 
Perjantai 
Tutun kaavan mukaan aloitimme laivamatkalla Tukholmaan  - globalisaatio on saapunut 
Suomeen sillä nykyään eestiläisen varustamon laiva oli täynnä venäläisä ja japanilaisia 
turisteja... Ajomatka Ruotsin läpi Roskildeen sujui uuden reissukaverimme Matin 
avustuksella ongelmitta.  
 

 
Matti on Tomtom navigaattorin äänihahmo ja oli 
Smålandin uutta moottoritiepätkää lukuunottamatta 
hyvin selvillä siitä missä mennään ja mitä kautta 
kannattaa ajaa. 
 
Löydettyämme hotellin, joka sijaitsi lähellä viimevuoden 
Tanskan kisan Veddelevin kotisatamaa, suuntasimme 
purjehduspaikalle, tällä kertaa Roskildenvuonon toiselle 
puolelle Herslevin venekerhon rantaan, 
tutustuaksemme puitteisiin ja suorittamaan mittaukset. 
Mittauksia odotellessa ehdimme kevyehkössä 1-rikin 
tuulessa harjoituspurjehtia reilun puolen tunnin ajan 
saksalaisten ja ruotsalaisen kanssa – veneet toimivat 

OK, mutta purjehduspaikalla oli huolestuttava määrä ”salaattia” eli merilevää, joka tarttui 
köliin ja peräsimeen hidastaen vauhtia. Paikallistoivot ennustivat kovempia tuulia ja 
mahdollista sadetta ensimmäiselle kisapäivälle. Michael Scharmerilla oli taas uusi vene, 
jota tutkittiin ja kuvailtiin samalla, kun kielispesialistimme Timo kyseli yksityiskohtia 
Michaelilta. Loppujen lopuksi mittauksia ei sitten järjestettykään, joten suuntasimme 
ravintolan kautta hotelliin lataamaan akkuja. 
 
Lauantai 
Koko päivä purjehdittiin melko kevyessä ykkösrikin kelissä. Timo ja Anders aloittivat 
karsintaerien jälkeen A-erässä, Eerokin nousi parin B erän jälkeen A:han. Jo toisen 
kilpailun jälkeen käskettiin 40min lounastauolle, ja silloin tällöin erien välissä otettiin 
lyhyempiä tupakkataukoja. Merilevää vedessä riitti ja päivän loppua kohden 
meikäläisetkin oppivat sopivan ajotekniikan: melkein joka vastakäännöksen yhteydessä 
annettiin skuutista ulos ja pakitettiin venettä hieman niin, että kölistä irtosi kertynyt 
merilevä. Noin puolitoista tuntia ennen aikarajaa paikalliset purjehtijat olivat kärsineet 
tarpeeksi merilevästä ja ehdottivat vakavasti järjestäjille kilpailun keskeyttämistä. 
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Kisaamisen vaihtoehdoksi tarjottiin paikallisen panimon olutta talon piikkiin... Viivyttelyn ja 
merilevän takia saatiin läpivietyä vain viisi lähtöä, melko vähän. 
Torvald pääsi usein irti muista jo ensimmäisellä kryssillä ja löysi ilmeisesti aina sopivan 
paikan salaatin poistamiseen. Sören purjehti tasaisesti kakkosena. Kärkikaksikon takana 
oli tasaisempaa, Sörenin veli Lars, DEN-44, sekä Timo ja Anders kisailivat sijoista 3-6. 
Yllättäen Saksan mestari Michael Scharmer purjehti kolareiden ja muiden töppäyksien 
takia enimmäkseen B-erässä. Illan päätteeksi osallistuimme pursiseuran kesäjuhlaan, 
jossa tarjottiin hyvää ruokaa, lisää panimotuotteita sekä yhteislaulua. 
 

 
 
Sunnuntai 
Aamun kaatosade onneksi lakkasi ja päivän aikana tihkusadetta esiintyi vain ajoittain. 
Alkupäivästä näytti siltä, että leväongelma oli hieman parantunut. Tuulensuunta oli yön 
aikana vaihtunut ja purjehdimme nyt sataman vieressä olevalta uimalaiturilta. 
Ensimmäinen erä kisattiin melko erikoisesti siten, että purjehtijat ajettiin moottoriveneellä 
ankkuroidulle ponttoonille keskelle rataa. Vaihtelevasta suunnasta tuleva tuuli kuitenkin 
melko nopeasti heikkeni – tuloksena kahdeksannessa erässä sarja DNF merkintöjä 
melko monelle purjehtijalle. Lisäksi radantekovene oli matalassa lahdessa pyörittänyt 
ympäri vettä sen verran että leväongelma oli palanut vähintään yhtä pahana kuin 
lauantaina. Tuulta jouduttiin ennen viimeistä erää odottamaan melkein tunti. Lopuksi 
saatiin purjehdittua neljä lähtöä eli yhteensä yhdeksän lähtöä koko kilpailussa...  
Anders ja Timo säilyttivät sunnuntain aikana paikkansa, jotka olivat jo lauantain jälkeen 5. 
ja 6. Kolmanteenkin tilaan oli kaiket mahdollisuudet, piste-eroa ei ollut paljon, mutta tällä 
kertaa lähtöjen määrä ei riittänyt paikkaamaan virheitä ja mielialaa heikensi levä ja 
tuuliongelmat... Eero purjehti sunnuntain B-erässä ja putosi kaksi pykällää 14ksi. 
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Opetuksia: 
Jos radalla on levää on tärkeää huomata vauhdin putoaminen ja ohjattavuuden 
häviäminen heti. Levä on osattava poistaa nopeasti kryssillä tekemällä vastakäännös 
pakittaen hieman. Pakittamista pitää siis treenata lisää kotona. 
Järjestäjien sekoiluista (rata, merkit, vene, levä, tauot, protestit, jne jne) ei kannata 
välittää – osallistujana tärkeintä on ainoastaan oma suoritus ja siihen keskittyminen. 
Levä, tauot jne. on vain otetttava vastaan tosiasioina ja toimittava niiden mukaan. 
 
Lopuksi kohotamme mieltä listaamalla kisamatkan hyviä kohtia: 

• Matti oli hyvä, voimme suositella Tomtom navigaattoria  
• Olut oli hyvää 
• Iltajuhlat oli hyvät 
• Hotelli oli hyvä (Comwell) 
• Paikallisravintola Vagabondosin lankkupihvi oli viimeisen odottelupäiviän jälkeen 

erittäin hyvää ! 
 

Anders W, Eero L, ja Timo S. 

 
Michael Scharmerin viimeisin luomus. Lähes koko vene itse-tehty yksinkertaisin 
menetelmin (ei cnc-jyrsittyjä muotteja jne.). Tämä on Michaelin 25. vene ja hän oli itse 
sitä mieltä, että se on nopein vene tähän asti, mutta kippari ei oikein itse osaa purjehtia. 
Mastot ja puomit ovat tietysti puuta, purjeet itse tehtyjä. Erikoissyvä peräsin (kuvassa 
peräkannella) on ylhäältä pehmeää silikonia joka sulkee raon runkoa vasten melkein 
kaikilla ruorikulmilla. Veneessä oli vipuvinssi-servo, johon Michael oli itse rakentanut 
hammasrattaista välityksen. Huomaa RC-purkki normista poiketen etukannella. 
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Nordic Cup 3, Saltsjöbaden 7-8.10.2006 

 
Kolmihenkinen kisajoukkue (Eero, Timo S ja Anders) matkasi Seawindillä Tukholmaan, jossa 
olimme perillä lauantaina jo klo 7.30. Lyhyen ajomatkan jälkeen pääsimme ajoissa tutustumaan 
kisapaikkaan, Saltsjöbadenin Hotellvikenissä sijaitsevaan pieneen saareen, joka tosin oli tuttu 
viime vuoden Nordic Cup matkalta. Ennen kisan alkua tuuli oli 1- ja 2- rikin välimaastossa. 
Päätimme koepurjehtia kakkosilla ja se oli oikea päätös, koska kisan lähestyessä tuuli yltyi eikä 
puuskissa enää olisi mitenkään pärjännyt ykkösellä. Jo aamusta seuranamme oli kevyt 
tihkusade. Päivän mittaan tuli tutuksi  tihkun lisäksi rankkasade, ihan normaali sade ja 
tuulenpuuskien aikana vaakasade. Veneet kestivät kelin hyvin, mutta miehet olivat kyllä melko 
märkiä asiallisesta varustuksesta huolimatta. 
 
Karsintaerien jälkeen Eero aloitti B-erässä, Timo ja Anders A:ssa. Tuulensuunta oli melkein 
päinvastainen viime vuoteen verrattuna. Se tuli isohkolta selältä, jolloin yllättäviä, kovia puuskia ei 
päässyt syntymään ja shiftit olivat melko pieniä ja säännöllisiä. Startissa sai olla tarkkana isossa 
fleetissa. Sijoitusta pystyi kohentamaan kiertämällä ylämerkillä syntyviä ruuhkia ja valitsemalla 
shiftit oikein. Aallokkoa oli tuuleen nähden paljon, joten kryssillä piti katsoa ettei ajanut liian alas 
(vasta-aallokko painaa keulaa alas) sekä vastakäännöksissä varoa ettei stallannut venettä. 
Päivän loppua kohden sade ja tuuli hellittivät hiukan ja ennen paria viimeistä erää siirryttiin 
ykkösrikiin. 
 
Erityisesti kakkosrikillä Andersin vauhti riitti hyvin. Päivän saldoksi tuli normaalisuorituksien lisäksi 
ilahduttavasti kolme erävoittoa ja yksi kakkossija, jotka riittivät yhteispisteissä kakkossijaan neljä 
pistettä Torvaldin perässä. Sören sotkeutui liian usein kolareihin ja oli ensimmäisen päivän 
jälkeen kolmas, seitsemän pistettä Andersille jääneenä. Illallinen ja majoittuminen olivat edellisen 
vuoden tapaan huokeaan hintaan läheisellä SSSK:n majalla. Ilta kului RC-purjehduksesta 
keskustellen ja tutustuen muiden maiden kisaajiin ja kalustoon. Lisäksi pelasimme kuudella 
verkotetulla tietokoneella VirtualSkipper purjehduspeliä. 
 
Sunnuntai valkeni kauniina eikä sateesta enää tarvinnut kärsiä. Tuuli oli kääntynyt noin 90 
astetta. Se tuli metsän, talojen ja korkeiden kukkuloiden yli tarjoten todella puuskaista ja 
shiftailevaa ”lottokeliä”. Koko päivä purjehdittiin ykkösrikillä joko vinolla tai erittäin vinolla radalla. 
Vain styyrpuurin poijulta pystyi starttaamaan hyvin ja kryssillä näki usein veneitä eri halsseilla, 
mutta lähes samalla kurssilla. 
 
Kärkikolmikosta kaikki kävivät päivän aikana B-erässä, mikä kertoo jotain kelin oikukkuudesta 
(Torvald tosin oudon radio/sähköhäiriön takia). Anders säilytti parin pisteen eron kärkeen, mutta 
se ei riittänyt pitämään kakkossijaa, sillä Sören purjehti tänään parhaiten ja kiilasi itsensä 
hopeasijalle. 
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Suomen joukkue, vasemmalta Anders, Timo ja Eero. Huomaa viralliset 
IOM-takit Andersilla ja Timolla. Kuva on sunnuntailta jolloin ajoittain 
aurinkokin paistoi – täysi sadevarustus oli kuitenkin tarpeellinen 
lämpötilan takia... 

 
15 lähdön jälkeen kärkikolmikko pisteillä 41, 41, ja 43 – siis varsin tasaista loppuun asti ! 
Neljänneksi purjehti ennenkin Nordic Cupissa tasaisen hyviä tuloksia saavuttanut 
Tanskan Brian Nielsen ja viitossijan, samalla Ruotsin luokkamestaruuden, otti 
maailmanympäripurjehtija Magnus Woxen. Palkintojenjaon jälkeen ennen kotimatkaa 
ehdimme vielä käydä kävelyllä ja illallisella Tukholman keskustassa. 
 

      
Vasemmalla Håkan Södergren itsesuunnitellulla Spincter veneellä. 
Ruotsissa intoa veneiden suunnitteluun ja rakenteluun on löytynyt 
yllättävän paljon lajin nuoruudesta huolimatta, Meterboats tekee Bagheera 
ja uudempaa Kha venettä, Azetone:ja löytyy paljon, sekä nyt tämä 
Spincter. Veneiden todellista potentiaalia on vaikea arvioida koska isoihin 
kisoihin ei vielä näillä olla osallistuttu eikä puikkoihin ole tarttunut 
huippukuskeja. Oikealla voittaja, jälleen kerran Norjan Torvald Klem. Tällä 
kertaa tosin pienellä marginaalia ennen Tanskan ja Suomen haastajia. 
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Rakenna Rikiboksi 
Veneen moottoria eli purjeita ja rikejä on syytä suojata hyvin 
kuljetuksen ja säilytyksen aikana. Suosituin ratkaisu 
aktiiviharrastajien parissa on rikiboksi eli laatikko jonne kaikki 
rikit mahtuvat. Enimmäkseen omalla autolla kisoihin kulkevat 
pärjäävät usein pehmeällä rikipussilla (purjekangasta tai 
muovia), mutta jos tekee pitempiä matkoja täyteenpakatussa 
autossa, tai jos haluaa lentää kisapaikalle, on rikiboksi 
välttämätön.  
 
Rikien muodon vuoksi yksinkertaisin boksi/pussi on 
kolmiomainen, noin 52-55cm leveä alhaalta, ja 180cm 
korkea. Näin tehtyyn boksiin asennetaan usein saranat 
lyhyemmälle sivulle, ja ykkösrikin masto mahtuu boksiin 
pisimmän sivun suuntaisesti. Jos kuvassa oikea alakulma 
tehdään 90 asteiseksi (tai hieman alle), seisoo boksi myös 
avattuna pystyssä – kätevää kotona tai vähätuulisella 
kisapaikalla. 
 
Otimme tarkasteluun kolme eri boksia (yllä), kaikki rakennettu 
hieman eri tavalla. Olof (FIN-27) jatkoi Marblessa toiminutta 
ratkaisua käyttäen n. 5mm muovikennolevyä sivuihin (Etolan 
tuotenimi ’etravell’), ja saranaa purjekankaasta. Nopeasti 
kasattu boksi on kevyt ja suojaa rikejä useimmissa oloissa 
riittävästi. Boksin sulkemiseen sekä myös rikien 
kiinnittämiseen sisäpuolelle käytetään velcro nauhaa 
(”tarranauha”). Eero (FIN-29) valitsi sivuihin 2mm muovilevyn 
ja teki reunat 15x20mm puurimoista. Myös hieman painavampaa 3-4mm vaneria voisi käyttää 
sivuihin. Andersin (FIN-36) boksin piti kestää lentokuljetusta joten järeyttä haettiin alumiini 
profiileista kulmiin ja painoa yritettiin pitää kurissa valitsemalla ’astroboard’ muovilevy sivuihin 
(molemmat www.adamhall.com ).  
 
Seuraavan sivun kuvien perusteella ja oheisen piirrustuksen avulla jokainen halukas voi rakentaa 
itselleen rikiboksin ensikaudeksi. Vinkkinä mainitaan vielä että boksin molemmat puoliskot 
kannattaa rakentaa ja kasata yhdessä – silloin mitoitus on varmasti identtinen. Sisustamiseen voi 
käyttää omaa mielikuvitusta, tärkeintä on että rikit pysyvät hyvin paikoillaan mutta ovat kuitenkin 
nopeasti käytettävissä rikivaihdon yhteydessä. Lopuksi vielä tärkeä huomautus huollosta: märän 
kisapäivän jälkeen on rikit ehdottomasti otettava pussista tai boksista ulos ja kuivattava erillään 
toisistaan, muuten ne homehtuvat yllättävän nopeasti! 
 

55  54 52

17
9 

 
17

8
17

9

10
14
10

18
5 

 
18

2
18

4
Mitat:
FIN-29
FIN-27
FIN-36

Y
kk

ös
rik

in
 m

as
to

 p
itk

än
 s

iv
un

 s
uu

nt
a i

se
s t

i

S
ar

an
a 

ly
hy

em
m

ä n
 s

iv
un

 s
uu

nt
ai

se
st

i

 
FIN 29, 27 ja 36 kippareiden 
rikiboksien päämitat 
(ulkomittoja senttimetreissä). 
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Boksit sisältä: 
Rikeille on syytä rakentaa hyvät 
kiinnitykset boksin sisälle. Olof irroittaa 
fokat mastosta ja säilyttää ne erikseen. 
Huomaa jokaiselle rikille omat vakiopaikat 
ja kiinnitykset. Ohuet välilehdet estävät eri 
rikien sotkeutumisen toisiinsa. Eeron 
boksissa mastot kiinnitetään 
muoviklipseillä (Maritim), ja tuetaan 

alapäästä koukulla. Anders kuljettaa myös bulbia ja kölievää rikiboksissa. Painava bulbi on 
sidottava kiinni usealla tarranauhalla ja tuettava vaahtomuovilla (sininen routalevy). 

Rakenne: 
FIN-29: 15x20mm puurima 
liimattu ja ruuvattu 2mm 
muovi-levyyn. Pianosarana 
lyhyemmällä sivulla, lukot ja 
kantokahva pitkällä. 
 
FIN-27: Kennolevyyn liimattu 
purjekangas-sarana. Velcro 
kiinnitys pitkällä sivulla. Kevyt 
ja kätevä ratkaisu. 
 
 
FIN-36: Aluprofiilia liimattu ja 
pop-niitattu muovilevyyn. 
Profiiliin kiinnitetty kulma-
vahvikkeet, sarana ja 
kantokahva. Painava mutta 
kestävä. 
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RC-Purjehdus uutiset: 
• Helsingin venemessujen 

sijasta osallistuimme 
tänävuonna Model-Expo 
(www.model-expo.com) 
tapahtumaan Helsingin 
messukeskuksessa 5-
7.5.2006. Esittelimme 
lajiamme kiinnostuneille 
ja jaoimme esitteitä. 
Ensikerralla videotykki + 
tietokone mukaan, jotta 
voimme esittää videoita, 
piirrustuksia jne! 

 
 

• Jo tutuksi tulleen Spektrumin 
(www.spektrumrc.com) lisäksi myös 
muutkin radiovalmistajat kehittelevät 
kiteettömiä 2.4 GHz radioita. 
Messuilla nähtiin tällaiset Futaba 
modulit, joita kuitenkaan ei vieläkään 
ilmeisesti saa ostaa. Valmistajat eivät 
vielä ole sopineet mistään 
standardista, joten on todennäköistä 
että eri merkkien 2.4 GHz radiot eivät 
toimi keskenään. Kuluneella kaudella 
nähtiin entistä enemmän Spektrum 
radioita, erityisesti DX6 mallia – trendi 
jatkunee kaudella 2007. 

 
 

• Turussa Harri Korpelan 
vetämä porukka on 
kuluneena kautena 
rakentanut aktiivisesti 
Noux veneitä. Rungot 
ja kannet laminoidaan 
omissa muoteissa. 
Alumiinimuotteja 
lainattiin Nuuksiosta 
peräsimiä, kölieviä, ja 
kölilaatikkoa varten. 
Toivottavasti näemme 
useamman veneen 
vesillä kaudella 2007. 
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• Marblehead MM kisat käytiin 
kesäkuussa Englannin 
Fleetwoodissa. Martin Roberts 
voitti ennen kroatialaiskaksikkoa 
Ante Kovacevic, Zvonko Jelacic. 
Chris Jackson, Marine Modeling 
International lehden päätoimittaja, 
teki tapahtumasta DVD-filmin 
jonka voi tilata osoitteesta 
www.traplethouse.com. Kuvassa 
australialainen Brad Gibson ja 
hänen oma design ’Boogie’. 
Vertaa veneen kokoa ja kölin 
pituutta IOM veneeseen ! 

 
• Logic, Quantum ja Ninja ovat 

varmasti tuttuja nimiä vanhoille 
RC-purjehduksen konkareille, 
mutta ehkä tuntemattomia 
uusimmille. Anders aloitti 
syksyllä vanhojen artikkeleiden 
uudelleen julkaisun koti-
sivullaan 
www.anderswallin.net. 
Lehdissä kuten Pienoismalli, 
Tekniikan Maailma, Frisk Bris, 
ja Purjehtija on vuosien aikana 
ollut useita RC-

purjehdusjuttuja, jotka nyt siis pyritään keräämään, tekijänoikeuksia liikaa 
rikkomatta, sähköiseen avoimeen arkistoon. Ota yhteyttä jos sinulla on kotona RC-
purjehdusaiheista materiaalia, joka sopisi mukaan ! (Myös vanhat 
Styyrat/Jäsenlehdet, joita ei vielä ole www.iom-nordic.org styyra sivustolla 
kiinnostavat, vanhin suomalainen pienoispurjeveneilyartikkeli on vuodelta 1953 !) 

 
• Luokkamme hieman hankala 

mittaussääntö vaatii 
käytännössä mittaustankin, jos 
veneitä halutaan mitata täysin 
säännön mukaisesti. 
Maailmalla on kovasti mietitty 
vaihtoehtoisia nopeampia ja 
yksinkertaisempia tapoja. Olof 
Ginström rakensi kuvan 
mukaisen jigin, jota testattiin 
kauden avauksessa 
äitienpäiväregatassa sekä 
Suomen Nordic Cupissa. 
Hyvinhän se toimi, mutta vaatii kuitenkin veneen vesilinjan paikan tuntemista. IOM 
Luokkasääntö siis säilynee lähivuosina ennallaan, mutta rakennusvaiheessa ja 
nopeassa kisa-mittauksessa tällaiset jigit voivat olla hyödyllisiä. 
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• Aktiivinen verkkopropaganda 
sekä ilmaisten ja avointen 
piirustusten julkaiseminen 
kantaa pikkuhiljaa hedelmää. 
Tässä Australialainen 
puurimoista tehty Noux ! Muita 
yhteydenottoja on tullut 
Itävallasta, Saksasta ja 
Norjasta. 

 
• Lester Gilbert, Graham Bantock, ja Charles 

Detriche ovat ideoineet uutta ”Phigit” luokkaa 
joka perustuisi IOM rikiin, mutta missä ei olisi 
rungon pituusrajoitusta. Muutenkin säännöt 
olisivat hieman vapaammat kuin IOM:ssa. Vain 
tulevaisuus näyttää miten luokalle 
käy…lisätietoja www.onemetre.net  

 
• Ruotsalainen Segling lehti 

(www.segling.biz) kävi viime 
vuoden Saltsjöbadenin 
kisassa kuvaamassa ja 
haastattelemassa 
purjehtijoita. IOM-purjehdusta esittelevä artikkeli ilmestyi 
numerossa 7/06. Hienoja kuvia, myös suomalaisveneistä, 
sekä toivottavasti uusia purjehtijoita innostavaa esittelytekstiä 
lajistamme. 

 
 

•  Andersin ja Jarin yhteinen CNC-
jyrsinprojekti on tänä vuonna taas 
ottanut pienempiä ja isompia 
edistysaskeleita. Entistä 
parempaa tarkkuutta haetaan 
lineaarijohteiden ja kuularuuvien 
avulla. Voimaa ja nopeutta 
ohjaukseen tuovat 400 W AC-
servot. Myös pituusliikettä 
kasvatetaan 500mm:iin mikä 
tarkoittaa että IOM kölievä- ja 
bulbimuottien jyrsiminen on 
jatkossa entistä helpompaa. 
Kuvassa Noux veneen radioasennus purkin syvennysosaa rouhitaan 
neliskulmaisesta alumiinipalasta. Myös Noux kölievä, peräsin ja kölilaatikkomuotit 
on tehty tällä koneella. Talven aikana teemme myös muotteja radiolaitteiden 
kiinnitystä varten, ja mielessä on käynyt myös omien rikihelojen tekeminen 
alumiinista (kuulalaakeroitu puomihela, ”quick-release” peräsinhela jne) 
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• Marine Modelin International lehden päätoimittaja Chris 
Jackson on nyt tuottanut toisen DVD-elokuvan RC-
purjehduksesta. Tälla kertaa kesäkuun Marblehead 
MM:stä, jotka käytiin Englannin Fleetwoodissa. 
Selostettujen kisa-erien lisäksi tutustutaan kalustoon, 
purjehtijoihin ja viimeisimpiin Marble trendeihin. Toinen 
RC-purjehdus DVD, jonka Chris on tehnyt, on yleisempi 
ja esittelee useita RC-Purjehdus luokkia (RC-laser, IOM, 
Marble, 10Rater, A). DVD:t voi tilata osoitteesta 
www.traplethouse.com. Näitä SuRCP voisi näyttää 
seuraavilla messuilla! 

 
• IOM MM kilpailut järjestetään ensi vuonna lokakuussa 

13-20.10.2007. Paikkana on Marseille Ranskassa ja 
järjestävä seura YCPR (www.ycpr.net). Kilpailukutsu 
julkaistaan viimeistään 9 kuukautta etukäteen ja 
Suomella on Mooloolaban kokemusten perusteella 
ainakin kolme paikkaa kisoihin. Kisoihin kaavaillaan 
eräpurjehdusjärjestelmän uudistusta siten, että 20-
veneen erästä kuusi parasta ja huonointa siirtyvät 
ylös/alas erästä.  

 
• Vastauksena vipu-vinssi 

kannattajille RMG vinssin 
valmistaja Rob Guyatt 
(AUS) on kehitellyt uutta 
nopeampaa RMG vinssiä. Moottori on vaihdettu 
nopeampaan ja rumpuja on nyt saatavilla kolmea eri 
kokoa. Suurimmalla 40mm rummulla vääntöä on vielä 
riittävästi IOM veneeseen ja nopeutta lähes saman 
verran kuin vipuvinssillä. 

 
• Micro Magic on 55 cm 

pitkä RC-purjevene, 
joka erityisesti 
Saksassa on 
saavuttanut suuren 

suosion. Muut strategiset mitat ovat: leveys 18 cm, 
korkeus 80 cm, syväys 14 cm, paino 980g josta 
bulbissa 350 g. Purjehdusvalmiin paketin hinta on 
aloittelijalle sopiva (noin 200 eur, www.graupner.de 
ja/tai paikallinen mallailu-kauppa) eikä 
säilytysongelmaa koon takia ole. Näitä on tilattu 
ainakin kolme kappaletta Tampereelle – tulisiko 
tästä hyvä aloittelijaluokka Suomeen? Lajiimme 
pääsisi helposti tutustumaan Micro Magicillä 
kauden tai kahden ajaksi ja sitten voisi päättää 
IOMiin siirtymisestä... Kiinnostuneet voivat käydä www.micromagic-rc-segeln.de 
sivustolla tutustumassa veneeseen ja sääntöihin. Suomessa yhteyshenkilönä 
toimii Timo Syrén timo.syren@luukku.com tai 0400-499 908 
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2007 Tulee – oletko valmis ? 
Alustava kilpailuohjelma näyttää Styyran julkaisuhetkellä 2006 joulukuussa seuraavalta. 
Tarkempi ohjelma julkaistaan verkkosivuillamme www.iom-nordic.org sekä infolehdessä, 
joka postitetaan SuRCPin jäsenille keväällä. 
 
Pe-La 18-19.5.2007  Nordic Cup 1  Norja 
La 26.5.2007   IOM-Ranking 1 N, Tampere 
La 16.6.2007   IOM-Ranking 2 WSF, Vaasa 
La 30.6.2007   IOM Ranking 3 KLV, Espoo 
Su 1.7.2007   Marseille MM viimeinen ilmoittautumispäivä  
La 4.8.2007   IOM-Ranking 4 NJK, Helsinki 
La 18.8.2007   IOM-Ranking 5 SSS, Porvoo 
La-Su 1-2.9.2007  Nordic Cup 2  TPS; Turku (myös Ranking 6 + LM) 
La 15.9.2007   IOM-Ranking 7 KLV, Espoo 
La-Su 29-30.9.2007  Nordic Cup 3  Ruotsi 
La 6.10.2007   IOM-Ranking 8 N, Tampere 
13-20.10.2007  IOM-MM  Marseille, Ranska 
 

Hyvää Joulua !   God Jul ! 

 

Kutsu SuRCP r.y.:n vuosikokoukseen postitetaan kaikille 2006 
jäsenmaksun maksaneille tammi-helmikuussa 2007. 


