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1 JOHDANTO
Olen 23-vuotias vammaisurheilija, lähtöisin Kemistä,
Pohjois-Suomesta. Lajeinani on vuosien saatossa ollut
mm. vammaisalppihiihto monoski–kelkalla, varjoliito
FlyChair–tuolin

avulla

sekä

vammaispurjehdus.

Vammani on lumilautailuonnettomuudessa vuonna 2002
tullut selkäydinvamma ja alaraajojen halvaantuminen,
TH 11-12-tasolla. Liikun manuaalisella pyörätuolilla, ja
vaikka jalkojeni reisilihaksista osa toimiikin hieman, en
silti pysty varaamaan painoani jaloilleni.
Kuva 1. Ulla-Maija Ylikoski
© Jussi Lopperi

Vuonna 2002, kuntoutuksesta päästyäni, aloitin vammaisalppihiihdon monoski–
kelkalla ja harrastin lajia aina vuoteen 2006 asti, Euroopanmestaruus–tasolla.
Alppihiihdon jäädessä osaltani historiaan vuonna 2007 aloitin purjehdusharrastuksen
nykyisen aviomieheni opastuksella. Hypättyäni ensimmäistä kertaa purjeveneen
kyytiin rakastuin lajiin korviani myöten. Paluuta ei ollut, ja aika nopeasti purjehdus
veikin suurimman osan ajastani. Talvisin, jolloin ei vesille päässyt, tuli unelmissa
purjehdittua tuhansia merimaileja.
Onnekseni kotipaikkani läheltä Oulusta löytyi vammaispurjehtija, joka suostui
opastamaan minua käyttämäni 2.4mR:n, saloihin. Vene toimi hyvin ja sen
varustaminen tarvittavilla apuvälineillä, kuten minun tapauksessani peräsimen
käsiohjauksella, oli kohtuullisen helppoa.
Kuukausi myöhemmin ostin itselleni ensimmäisen veneeni, joka oli myös 2.4mR. Iloa
riitti koko kesäksi ja vesillä oltiin aina, kun sää ja aikataulut sallivat. Jonkun ajan
kuluttua minua alkoi kuitenkin mietityttää, että tässäkö tämä nyt sitten on? Olisiko
venevaihtoehtoja enemmän? Syksyllä 2007 2.4mR sai mennä myyntiin ja kiikarissa
oli jokin nopeampi ja parempi vene. Lokakuussa 2007 teimme mieheni kanssa kaupat
Hobie Cat 20 Formula -rantakatamaraanista, jonka löysimme netin kautta Saksasta.
Vene saapui Tukholmaan erään avuliaan ruotsalaisen monirunkovenepurjehtijan
trailerin kyydillä, ja me matkasimme autolla ja laivalla noutamaan uutta, yhteistä
venettämme.
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Ensimmäinen purjehdus monirunkoveneellä oli jännittävä, vaikkakin marraskuun
alkupuoliskon kylmänä ja pimeänä iltapäivänä melko lyhyt. Sen jälkeen tiesin, että
monirunkoveneet ovat minun juttuni. Tuosta päivästä eteenpäin olen ollut ehdoton
monirunkoveneiden kannattaja ja monen monia purjehduskilpailuita on käyty
voittamassa ja häviämässä.
Ollessani häämatkalla Miikan kanssa Ranskan
Rivieralla elokuussa 2009 tapasimme paikallisen
monirunkovenepurjehtijan, jonka kanssa kävimme
useampana päivänä vesillä. Vesillä ollessamme
ranskalainen

Nicolas

liikuntarajoitteinen

kysyi

voi

minulta:

halutessaan

“Miten
aloittaa

purjehduksen? Miten sinä aloitit tämän lajin?”.
Hetken mietittyäni totesin, että tilanne on hankala
jokaiselle liikunta- ja näkörajoitteiselle. Suomessa
on ongelmana se, ettei kukaan tai mikään kunnolla
tiedota
Kuva 2. Purjehdusta FisuCatti
veneellä Kotkan edustalla.
© Jussi Lopperi

vammaispurjehduksesta

ja

sen

mahdollisuuksista kotimaassa ja maailmalla. Tietoa
ei löydy selkeästi yhdestä paikasta, veneitä on liian
vähän ja opettajia yhtä niukasti.

Resursseja ei ole yksinkertaisesti tarpeeksi, eikä Suomen valtio halua panostaa näin
pieneen

osaan

maamme

vammaisurheilua.

Vammaisille

suunnatuista

purjehdusleireistä ja koulutuksista tiedotetaan pääasiassa niille jotka, ovat jo niissä
kertaalleen olleet. Mutta entä ne, jotka eivät ole vielä tietoisia lajista?
Tämä

opinnäytetyöni

valaisee

vammaispurjehduksen

mahdollisuuksia

niin

vammaisille kuin terveille. Olen kerännyt koko Suomen ja osan muusta maailmasta
kattavan tietopankin tarjolla olevista veneistä ja pursiseuroista, jotka soveltuvat
vammaispurjehdukseen. Työssäni olen pyrkinyt aina mainitsemaan jokaisen veneen
kohdalla vartalon toiminnan minimivaatimukset.
Kaikki tässä opinnäytetyössä oleva tieto julkaistaan myös verkkoversiona Internetissä.
Näin jokainen aloittava ja jo jonkin aikaa purjehtinut liikuntarajoitteinen,
näkövammainen tai kehitysvammainen purjehtija voi selailla tietoja saatavilla olevista
veneistä ja esteettömistä pursiseuroista.
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2 VAMMAISURHEILUN HISTORIAA
Vammaisurheilu ja sen historia on yksi vähiten tutkituista aihealueista liikuntakulttuurin alueella. Joitakin historian katsauksia on kirjoitettu 1970- ja 1980luvuilla,

mutta

tämän

jälkeen

tiedot

löytyvät

ainoastaan

ripoteltuina

erityisryhmien liikunnan toimikunnan mietinnöistä ja arvioinneista, arkistoista,
järjestöjen toimintakertomuksista sekä vammaisurheilun parissa toimivilta
henkilöiltä. (1, s.6). Ns. terveiden urheilua kuitenkin on tutkittu ja asiasta on
kirjoitettu lukuisia teoksia kautta aikain.

Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta koko vammaisurheilu on suhteellisen tuore
käsite. Ensimmäisiä vammaisurheilijoita, jotka saivat kilpailla omissa sarjoissaan,
olivat

kuulovammaiset.

Ensimmäiset

merkittävät

kuulovammaisten

omat

urheilukilpailut, International Silent Games, järjestettiin Ranskassa vuonna 1924.
Näiden kilpailuiden jälkeen vammaisurheilu otti ensimmäiset isot askeleensa ja
kuulovammaisille alettiin järjestää kahden vuoden välein ”Deaf Olympics” –
urheilukilpailuita. (2, s.38).
Vuonna 1932 myös amputoiduille alettiin järjestää urheilutoimintaa. ”The British
Society of One-Armed Golfers” perustettiin, ja siitä lähtien järjestö on järjestänyt
vuosittaisia golf-turnauksia käsi- ja jalka-amputoiduille. (2, s.38).

Ennen II maailmasotaa vammaiset elivät ns. yhteiskunnan marginaaleissa ja heidät
käsitettiin taakaksi yhteiskunnalle. Sotien jälkeen ihmisten käsitys kuitenkin muuttui
II maailmansodassa vammautuneiden, kuuroutuneiden, sokeutuneiden ja amputoitujen
määrän kasvaessa. Sodan jälkeen huomattiin, että tavalla tai toisella vammautuneet
sotilaat tarvitsivat kuntoutusta ja perehdytystä, jotta oppisivat hyväksymään itsensä ja
elämään uutta elämää vammansa kanssa. Ison-Britannian hallitus oli ensimmäinen,
joka ymmärsi ongelman laajuuden ja huomasi vammautuneiden tarpeet. Hallitus
avasikin vuonna 1944 Aylesburyyn, Stoke Mandevillen sairaalaan, ensimmäisen
selkäydinvammaosaston. (2, s.39).
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Selkäydinvammaosastolla kuntoutukseen kuului merkittävänä osana erilaisten
soveltavien urheilulajien harrastaminen. Näitä lajeja olivat polttopallo, köysikiipeily ja
pyörätuolipoolo. Näin saatiin kuntoutuksesta hauskempaa ja rennompaa. Vuonna 1948
Stoke

Mandevillen

selkäydinvammaisten

sairaalan

selkäydinvammaosasto

urheilukilpailut,

joissa

järjesti

pyörätuolinkäyttäjät

ensimmäiset
kilpailivat

jousiammunnassa. (2, s.39).

1940-luvun lopulla sana vammaisurheilusta kuntoutuksen apuna levisi ympäri
Eurooppaa ja lopulta myös Yhdysvaltoihin.

Vuonna 1952 vammaiskilpaurheilun

historia koki käännekohtansa hollantilaisten osallistuessa Stoke Mandevillen
järjestämiin selkäydinvammaisten kilpailuihin. Tuolloin sai alkunsa kansainvälinen
järjestö joka tunnetaan nykyisin nimeltä ”Paralympic movement”. (2,s.38-40).

Vielä meni kuitenkin useita vuosia ennen kuin vuonna 1960 järjestettiin ensimmäiset
paralympialaiset Roomassa, heti olympialaisten jälkeen. Keskimäärin 400 urheilijaa
23 maasta kilpaili kahdeksassa lajissa, joista kuusi on vielä nykypäivänäkin
paralympialaisten lajeina (jousiammunta, uinti, miekkailu, koripallo, pöytätennis ja
yleisurheilu). Ensimmäisten paralympialaisten jälkeen kisat on järjestetty joka neljäs
vuosi, samana vuonna kuin olympialaisetkin. (3.)

Vuonna 1976 järjestettiin ensimmäiset talviparalympialaiset Ruotsissa. Vuoden 1998
paralympialaiset ja olympialaiset järjestettiin yhdistettynä tapahtumana organisoinnin
ja kustannusten helpottamiseksi. Vuonna 2001 allekirjoitettiin sopimus, jonka mukaan
vuodesta 2012 eteenpäin

olympialaisten

kotikaupungiksi

valitun

kaupungin

velvollisuutena on järjestää myös Paralympialaiset. (3.)

Paralympialaiset ovat vuosien saatossa laajentuneet pienimuotoisista kisoista
maailmanlaajuiseksi huippu-urheilutapahtumaksi, jonne moni vammaisurheilija tähtää
koko urheilu-uransa. Seuraavista kuvaajista nähdään, kuinka huimaa kehitys on ollut
kisojen osalta.
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Pekingissä vuonna 2008 järjestetyt kisat olivat siihen asti suurimmat paralympilaiset.
Urheilijoita oli mukana yli 4000, joista 1800 oli pyörätuolin käyttäjiä. Kisoissa
kilpailtiin 21 eri lajissa. Paralympilaisten järjestäminen Kiinassa oli suuri edistysaskel
maan yleiselle esteettömyydelle, sillä aikaisemmin Kiina ei ole huomioinut
pyörätuolilla liikkuvien tarpeita katukuvassa.

Vammaisurheilun alkuvaiheissa ihmiset ja media eivät halunneet myöntää
vammaisurheilijoita huippu-urheilijoiksi, vaikka vammaisurheilijoiden tulokset olivat
vain muutamia sekunteja tai sekunnin kymmenyksiä jäljessä terveiden huippuurheilijoiden tuloksista. Tällaisia huipputuloksia vammaisurheilijoilta on nähty muun
muassa alppihiihdossa ja uinnissa sekä juoksussa.

Vielä muutama vuosi sitten käytiin mediassa kiivasta keskustelua siitä, saako
molemmat jalkansa menettänyt Oscar ”Blade runner” Pistorius osallistua terveiden
kanssa samaan juoksukilpailuun. Vaikka Pistorius juoksi alle vaaditun aikarajan ja teki
näin ollen myös molempien jalkojen amputoitujen pikajuoksun maailmanennätyksen,
häntä ei silti hyväksytty mukaan kilpailuun. Pistorius hylättiin karsinnoissa, koska
muut, terveet, urheilijat pelkäsivät, etteivät he pärjäisi omissa kisoissaan maailman
nopeimmalle

jalattomalle

miehelle.

Pistoriuksen

karsintayrityksen

jälkeen

International Association of Athletes Federations (IAAF) sääti kilpailusäännön, jossa
sanotaan, että
”Kaikki laitteet jotka sisältävät jousia, pyöriä tai muita elementtejä,
jotka antavat niiden käyttäjälle hyödyn muita urheilijoita kohtaan, on
kiellettyjä.”(4, s.144)

Vaikka IAAF väitti, että sääntö laadittiin kaikkien urheilijoiden edun mukaisesti, on
spekuloitu sitä, että sääntö tehtiin varta vasten Oscar Pistoriuksen kaltaisten
vammaishuippu-urheilijoiden pitämiseksi poissa terveiden kilpailuista.
Vammaisurheilijoiden tilanne paranee kuitenkin vuosi vuodelta. Isommat mediat
kiinnostuvat eri lajien vammaisurheilijoista huomattavasti entistä enemmän ja valtiot
myöntävät nykyisin jo tuntuvia avustuksia vammaisurheilijoille sekä vammaisurheilun
kehittämiseen.
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Vammaisurheilun asema liikuntakulttuurissa on vahvistunut jatkuvasti ja
asenteet vammaisurheilua kohtaan ovat muuttuneet positiivisemmiksi niin
päättäjien kuin suuren yleisönkin keskuudessa.

Suomessa vammaisten kilpa- ja huippu-urheilu on kehittynyt vireästä
harrastustoiminnasta
neljässäkymmenessä

ammattimaiseksi
vuodessa.

huippu-urheiluksi

Vammaisurheilu

alkoi

noin
Suomessa

kuulovammaisten osalta järjestelmällisemmin 1920-luvulla sekä liikunta- ja
näkövammaisten osalta toisen maailmansodan jälkeen 1940-luvulla. Toiminta
ennen 1960-lukua oli pienimuotoista ja järjestövastuussa olivat vammaislaitokset
sekä vammaisjärjestöt. (1, s.7)
”Vammainen urheilija oli 70-luvulla kummajainen ja siihen ei osattu
suhtautua.

Vammaisurheilua

pidettiin

kuntoutuksena

tai

hyväntekeväisyystoimintana. Tällä hetkellä tilanne ja asenne on ihan
erilaiset. Nyt katsotaan että vammaisten urheilutoiminta on osa ihan
normaalia toimintaa. Sekä päättäjien että suuren yleisön ja vammaisten
itsensä kohdalla asennemuutos on ollut huikea.” (1, s.6.)
Suomessa erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä on noin miljoona (Kanerva &
Pyykkönen 2004, 29) Vammais- ja erityisliikuntajärjestöissä on reilut 300 000
jäsentä eli noin kuusi prosenttia koko väestöstä. Näihin järjestöihin lukeutuvat
myös liikuntaa järjestävät kansanterveysjärjestöt. (Tiihonen & Ala-Vähälä 2002,
51.)

Suomen

Urheiluliitto,

kolmessa

vammaisurheilujärjestössä

Näkövammaisten

Keskusliiton

(Suomen

liikuntatoimi

ja

Invalidien
Suomen

Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu) on yhteensä noin 70 000 jäsentä
(SKLU:n, SIU:n ja SKLU:n toimintakertomukset 2005). (1,s.7.)
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3 VAMMAISPURJEHDUS
Vammaispurjehduksen historia on hyvin pieni osa koko vammaisurheilun
historiasta. Vammaispurjehdus alkoi kiehtoa purjehtijoita, joilla oli jokin liikunta-, näkö tai kehitysvamma 1980–luvulla, jolloin Sveitsissä järjestettiin
ensimmäiset kansainväliset purjehduskilpailut vammaispurjehtijoille. Vuonna
1988 International Handicap Sailing Committee (IHSC) perustettiin. Välittömästi
perustamisensa jälkeen järjestö alkoi organisoida kilpailuita ja foorumeita, joilla
saataisiin tiedotettua purjehduksesta henkilöille joilla oli jokin liikunta-, näkö- tai
kehitysvamma. Vain kaksi vuotta myöhemmin, vuonna 1990, purjehdus teki
debyyttinsä näytöslajina World Games for the Disabled tapahtumassa.
Vuotta myöhemmin International Sailing Federation tunnusti IHSC:n ja
myöhemmin samana vuonna IHSC nimettiinkin uudelleen. Siitä tuli International
Foundation for the Disabled Sailing (IFDS), jona se tunnetaan vielä tänäkin
päivänä.
Purjehdus esiintyi näytöslajina myös vuoden 1996 Atlantan paralympilaisissa ja
vasta vuonna 2000 se otettiin mukaan paralympialaisten lajikokoonpanoon
mitalilajina. Veneluokkia vuoden 2000 paralympialaisissa olivat Sonar (kolmen
hengen kölivene) ja 2.4mR (yhden hengen kölivene). Rushcutters Bay isännöi 15
lähtöä

Sonar-luokassa

ja

17

lähtöä,

2.4mR-luokassa.

Ensimmäiset

paralympiapurjehdukset kilpailtiin heti normaalien olympiapurjehdusten jälkeen
20.10.-27.10.2000.
Vuonna 2004 purjehdus oli taas mukana paralympialaisissa Sonar- ja 2.4mRveneluokkien voimin. Vuoden 2004 kisoissa Agios Kosmas Sailing Centre
Kreikassa isännöitsi 15 lähtöä Sonar-luokassa ja 16 lähtöä 2.4mR-luokassa. (3.)
Pekingin

paralympilaisista

alkaen

purjehduksessa

kilpaillaan

kolmessa

veneluokassa: Yhden hengen 2.4mR–luokassa, kolmen hengen Sonar–luokassa ja
vuonna 2008 mukaan lisätyssä kahden hengen SKUD 18–luokassa.
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Suomessa vain murto-osa kaikista liikunta-, näkö-, kuulo- ja kehitysvammaisista
on koskaan kokeillut purjehdusta, vielä pienempi osa harrastaa lajia aktiivisesti ja
vain muutama purjehtii kilpaa.
Vammaispurjehdusta

järjestetään

aktiivisesti

pääosin

Etelä-Suomessa,

pääkaupunkiseudulla ja Turussa sekä Tampereella. Yksi ongelma onkin saada
muilla alueilla asuvat liikunta-, näkö- ja kehitysvammaiset mukaan aktiiviseen
purjehdustoimintaan. Välimatkojen pituus ja osaavien avustajien puute sekä
pienempien pursiseurojen tietämättömyys vammaispurjehduksesta ruokkivat
ongelmaa entisestään. Pursiseuroja löytyy Suomesta ”pilvin pimein”, mutta
purjehdusopetustarjonta

kohdistuu

enemmän

junioritoimintaan

eikä

vammaispurjehdukseen.
Tämä on täysin ymmärrettävää, sillä junioripurjehtijoita on huomattavasti
enemmän kuin vammaispurjehtijoita. Junioritoiminnan ylläpitäminen ei tarvitse
myöskään niin paljon resursseja pursiseuralta, kuin vammaispurjehdus vaatisi.
Veneitä löytyy helpommin, ja pienet jollat eivät ole mahdoton kustannus, mutta
vammaispurjehdukseen sopivia veneitä on Suomessa vähän ja niiden hinnat
nousevat usean pursiseuran kipukynnyksen yläpuolelle.
Myös pursiseurojen tilat ovat suotuisampia käveleville kuin esimerkiksi
pyörätuolin käyttäjille. Tämäkin karsii jo itsessään liikuntarajoitteisen intoa
purjehdusharrastukseen.
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4 KÄYTÖSSÄ OLEVAT VENEET SUOMESSA
Purjehdusharrastuksen voi aloittaa periaatteessa millä tahansa veneellä. Jokainen
liikunta-, näkö tai kehitysvammainen tarvitsee kuitenkin alkuun kaverin, joka voi
auttaa tarvittaessa. Itse aloitin purjehdusharrastukseni ystäväni Inferno 28 –
köliveneellä, ja se osoittautui loistavaksi aloitusveneeksi. Veneellä tulisi olla muutama
perusvaatimus ensimmäistä purjehdusreissua ajatellen.
Ensinnäkin veneen tulee olla rauhallinen ja helposti käsiteltävä. Ei siis kannata hypätä
ensimmäisenä jonkin nopealiikkeisen kilpapurjeveneen kyytiin. Köliveneellä on hyvä
aloittaa, koska ne ovat suhteellisen
rauhallisia liikkeissään ja ainoa hankala
tekijä

alkuun

voi

olla

veneen

kallistuminen. Kannattaa valita päivä,
jolloin

sää

kohtuullinen.

on

hyvä

ja

Näin

tuuli
veneen

kallistuminen äärimmilleen ei säikäytä,
ainakaan ensimmäisenä päivänä.
Toiseksi, veneen tulisi olla myös
sellainen, jossa pysyy hyvin kyydissä.
Suurimmassa

osassa

köliveneistä

istumalaatikko on suunniteltu niin, että
purjehtija voi istua melkein koko ajan
samalla paikalla, mutta on suositeltavaa
vaihtaa
Kuva. 3. Inferno 28 purjeveneen
istumalaatikossa on hyvä ”kuppi”, jossa
purjehtija pysyy vaivattomasti kyydissä. ©
Ulla Ylikoski

puolta

aina

sen

mukaan,

kummalle kyljelle vene on kallellaan.

Mikään ei ole inhottavampaa kuin se, että tuntee putoavansa kyydistä hetkellä millä
hyvänsä, ja se, että joutuu koko ajan rystyset valkoisina pitämään kiinni. Itse huomasin
ensimmäisellä purjehduksellani, että minulle paras istumapaikka oli Inferno 28:n
istumalaatikon selkänojan ja sivuturvaverkon välissä aina tuulen puolella. Siihen
muodostuu hyvä ”kuppi”, jonne oli helppo istahtaa, jalat pysyivät hyvässä asennossa
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ja meno oli tukevaa. Kallistuminenkaan ei haitannut, sillä ”kuppi” piti minut hyvin
paikallani.
Kolmanneksi, pyydä mukaan sellainen henkilö, joka osaa auttaa sinua tarvittaessa.
Veneessä on, varsinkin alaraajahalvaantuneella, aika hankala liikkua, koska ei voi
turvata pyörätuolin tai jalkojen käyttöön. Joka paikkaan mennään konttaamalla tai
ryömimällä. Hyvä kaveri tai tuttu avustaja on hyvä vaihtoehto ensimmäiselle
purjehdukselle. Omalla kohdallani suurimmat esteet olivat veneeseen pääseminen
kyytiin ja wc:ssä käynti pitkillä purjehdusreissuilla.

Kuva 4. Inferno 28 -purjeveneellä Perämeren valtikka –kisassa, Kemistä Perämeren yli
Kalixiin. © Ulla Ylikoski

Veneeseen pääseminen hoitui ja hoituu edelleen näppärästi ihan lihasvoimin. Kaveri,
tai minun tapauksessani aviomies, nappaa minut selkään tai syliin laiturilta ja kantaa
veneeseen kyytiin. Tämä onnistuu helpoiten, jos veneeseen pääsee nousemaan kyytiin
kyljestä tai peräportista. Vessareissut hoituivat samaa metodia soveltaen, mutta koska
veneen sisätilat ovat suhteellisen ahtaat ja portaat hytteihin monesti todella jyrkät, on
avustajan hankala auttaa, ainakin kantamalla.
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4.1

Access Dinghy 2.3
Tämä vene on loistava rauhalliseen yksinpurjehdukseen aloittelevalle purjehtijalle.
Access Dinghy 2.3 on yksipurjeinen ja yksipaikkainen alkeis-/perusjolla, jossa
istutaan rättikangasistuimessa veneen pohjalla. Istuma-asento on kohtuullisen tukeva
ja vene on helppo purjehtia.
Vene on helppo hallita ja ohjaus on yksinkertainen. Jolla kääntyy aina siihen
suuntaan, mihin kääntää ohjaussauvaa. Normaalistihan venettä ohjataan kääntämällä
peräsintä aina vastakkaiseen suuntaan.
Jolla on erittäin vakaa ja soveltuu erinomaisesti liikuntaesteiselle. Pituutta veneellä
on 2,3 m ja painoa n. 54 kg (+20 kg:n kölipaino), joten vene kulkee mukavasti
paikasta toiseen vaikka auton katolla. Maston pystyy purkamaan osiin, mikä
helpottaa kuljettamista huomattavasti. Koottuna masto on 4,2 m korkea. Purjepintaalaa Access Dinghy 2.3:ssa on 3,8 neliömetriä ja puomilla on pituutta 1,25 m.
Access Dinghy 2.3:n kantavuus on 100 kg joten se soveltuu niin lapsille kuin
aikuisillekin. (5.)
Vene on Espoossa, ja sitä pystyy vuokraamaan SOLIA–apuvälinevuokrauksen
kautta. Valitettavasti venettä ei kuitenkaan ole kuin vain yksi kappale, ja koska
veneellä on kova kysyntä kesäisin, suosittelen varaamaan veneen ajoissa ennen
kesää. Lisätietoja Access Dinghy -jollasta ja sen vuokraamisesta saa soittamalla
SOLIAn apuvälineneuvojalle Jukka Parviaiselle. Apuvälineneuvojan yhteystiedot
löytyvät SOLIAn Internetsivuilta.
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4.2

Access 303
Access 303 on kaksipaikkainen ja kaksipurjeinen alkeis-/perusjolla. Veneessä
istutaan samalla lailla rättikangasistuimessa veneen pohjalla kuten Access Dinghy
2.3:ssakin. Purjehtijat istuvat rinnakkain. Tämä vene on loistava purjehduksen
opetusvene sillä purjehduksen opettaja voi istua oppilaan kanssa samassa veneessä ja
neuvoa koko ajan.
Vene on helppo hallita ja ohjautuu samalla lailla kuin Access Dinghy 2.3. Access
303 soveltuu erinomaisesti liikuntaesteiselle ja on todella vakaa.
Access 303 on 3 m pitkä, painaa n. 62 kg (+ köli 30 kg). Kuljetus tapahtuu joko
isomman auton katolla tai peräkärryllä. Veneessä on kaksi mastoa, päämasto
isopurjeelle ja pienempi masto keulapurjeelle. Mastot ovat purettavia, joten kuljetus
on kohtuullisen helppoa. Koottuna päämastolla on korkeutta 4,75 m ja keulamastolla
2,85m. Puomin pituus on 1,35 m ja purjepinta-alaa on 5,8 neliömetriä.
Veneen kantavuus on 160 kg joten kaksi aikuistakin pystyy purjehtimaan veneellä
aivan huoletta. (5.)
Vene on Espoossa, ja sitä pystyy vuokraamaan SOLIA-projektin kautta.
Valitettavasti tätäkään venettä ei ole Suomessa kuin yksi kappale ja kysyntä
kesäkuukausille on suuri.
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4.3

Sonar

Sonar on yksityyppiluokan kölivene, joka tarjoaa kaikille jotain. Sonar voidaan
laskea suorituskykyisiin kilpaveneisiin sekä myös mukaviin päiväpurjeveneisiin.

Kuva 5. Sonar purjehdusta vuoden 2003 MM-kisoissa Pietarissa. © ISAF

Veneen suunnitteli Bruce Kirby vuonna 1980 ja sitä on valmistettu sen jälkeen yli
700 kappaletta.
Sonar on 23 jalkaa pitkä eli 7,3 metriä ja se on hyvin suosittu vene opetuskäytössä
ympäri maailmaa. Vene onkin vastikään merkitty kansainväliseksi kilpailuluokaksi.
Sonar–veneessä on tilava istuinkaukalo, mikä lisääkin pitemmän matkapurjehduksen
mukavuutta huomattavasti. Istuinkaukaloon mahtuu 8 henkeä matkustamaan
mukavasti. Sisätiloihin mahtuu hyvin esimerkiksi kemiallinen wc.(6.)
Sonaria purjehditaan yleensä 3 - 4 hengen miehistöllä, mutta myös vähemmällä
pärjää kelin ollessa siedettävä. Sonarin saa helposti plaanaamaan ja surffaamaan
purjehdittaessa myötätuuleen.
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Kuva 6. Sonar- purjehdusta. © Antero Karjalainen – Studio Karjalainen.

Koska vene on yksityyppiluokan vene, on sillä tarkat ja tiukat säännöt purjeiden
koosta, peräsimen muodosta sekä veneen painosta. Veneessä on etupurje, isopurje ja
spinaakkeri. Pienen etupurjeen ansiosta venettä pystyy purjehtimaan myös yksin.
Sonar on traileroitava, joten sen kuljettaminen maanteitse paikasta toiseen on
helppoa.
Sonar ei ole tarkoitettu pelkästään vammaispurjehtijoille, vaan sillä purjehditaan
myös normaaleissa purjehduskisoissa ns. terveillä miehistöillä ympäri maailmaa.
Vammaispurjehdukseen Sonar sopii erinomaisesti avaran istumakaukalon sekä
helpon hallittavuutensa vuoksi.
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4.4

606
Veneen nimi 606 kertoo jo paljon. Vene on siis 6,06 metriä pitkä ja leveyttä sillä on
1,8 metriä. Kölipainoa löytyy 245 kg ja syväystä 95 cm. Kokonaisuudessaan vene
painaa 555 kg. Muita köliveneitä vastaan kilpailtaessa veneen LYS-kerroin on 1.03.
LYS-kertoimen vuoksi 606 on hyvä vene vammaispurjehtijalle, sillä se mahdollistaa
osallistumisen muihinkin kuin vammaispurjehduskilpailuihin.

Kuva 7. 606 -purjehdusta, 3 hengen miehistöllä. © Antero Karjalainen – Studio Karjalainen.

Purjepinta-alaa veneestä löytyy 38 m2. Purjepinta-ala koostuu kahdesta purjeesta,
isopurjeesta sekä pienemmästä keulapurjeesta.
Pelle Petterson, Ruotsin ilmeisesti tunnetuin veneensuunnittelija, piirsi 606:n jo
vuonna 1969. Useimmat 606:set valmistettiin 70-luvulla Ruotsissa. Vuonna 1990
luokkasääntöön tehtiin muutos, joka salli kaksoispohjan. Tämä teki veneestä
itsestään tyhjentyvän ja huomattavasti turvallisemman. Myös monet 70-luvun
veneistä on jälkikäteen varustettu kaksoispohjalla.
Kaiken kaikkiaan 606-mallia on valmistettu noin 600 kappaletta. Suurin osa niistä
purjehtii Ruotsissa, mutta Tanskassa ja Suomessa on myös aktiiviset luokkaliitot, ja
erityisesti Suomessa luokka kasvaa vauhdikkaasti. (7.)
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Turun pursiseura tarjoaa halukkaille vammaispurjehtijoille käyttöön 606-veneitä.
Tämän vuoksi Turussa järjestetäänkin joka vuosi vammaisten SM-kisat, joissa
kilpaillaan kolmen hengen miehistöillä ja seuran 606–veneillä.

Kuva 8. Vammaisten SM-kisat 606 -veneillä. © Antero Karjalainen – Studio Karjalainen.

4.5

2.4mR
2.4mR eli kakkosnelonen on tunnetuin vammaispurjehduksessa käytetty vene.
Kakkosnelonen on yhden hengen kölivene ja siinä on 180 kg kölipainoa. Vene on ns.
uppoamaton, joten se kelluu, vaikka olisi täyttynyt vedellä. 2.4mR kuuluu
yksityyppiluokkaveneisiin, joilla on tarkat säännöt siitä, millainen vene saa olla.
Kaikki 2.4mR-veneet ovatkin rungoltaan samanlaisia ja kaikissa on samanlaiset
purjehdusominaisuudet.

2.4mR on hieman vajaa 5 m pitkä ja vain 0,8 m leveä. Vene painaa
purjehdusvalmiina n. 250 kg. Vene on helppo hallita ja koska kaikki köydet tulevat
samaan ”kojelautaan” ovat kaikki hallintalaitteet suoraan purjehtijan edessä.
Venettä ohjataan joko jalkapolkimilla tai käsin ohjauksella. Käsin ohjaus on
toteutettu vaijerein/köysin niin, että ne kiertävät peräsimeltä veneen sisäkylkiä pitkin
ohjaussauvaan, joka kiinnitetään jalkojen väliin jäävään pilssipumpun etuseinään.
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Asennuksen voi tehdä itse, mutta on suositeltavaa käyttää apuna henkilöä, joka on
tehnyt samanlaisen asennuksen joskus aikaisemminkin.

Veneessä on kaksi purjetta, isopurje ja keulapurje. Maston korkeus on n. 8 m,
puomin pituus n. 2,5 m ja purjepinta-alaa keulapurjeessa ja isopurjeessa on yhteensä
n. 8 neliömetriä. Veneen koon ja painon vuoksi sitä kuljetetaan paikasta toiseen
peräkärryllä, johon vene kiinnitetään oman rantakärrynsä kanssa, tai trailerilla, joka
on suunniteltu juuri 2.4mR-venettä varten. Kiinteän kölinsä takia 2.4mR tarvitsee
vähintään 1,5 m syvän vesistön.

Kuva 9. 2.4mR -veneet hinauksessa © Niko Salomaa

2.4mR on näppärä pieni kölivene ja hauska purjehtia. Koska vene ui kohtuullisen
syvällä eikä purjehtijasta näy muuta kuin pää, tuntuu purjehdittaessa, että vauhti on
paljon todellista kovempi. Tämä ja jatkuvat vesipärskeet kasvoilla lisäävät jännitystä.
Kun veneeseen tulee vettä aaltojen mukana, se poistetaan näppärästi pilssipumpulla,
joka on vakiovaruste 2.4mR-veneessä. Pilssipumppua voidaan käyttää joko
sähköisesti napista painamalla tai käsin pumppaamalla. Käsin pumppaaminen on
kuitenkin aika tehotonta kovassa aallokossa, joten on suositeltavaa käyttää
sähköpumppua aina, kun akussa virtaa riittää. Veneen akku on mopoistakin tuttu
lyijyakku (12 V) ja se on sijoitettu penkin taakse.
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2.4mR-venettä valmistetaan Suomessa, Kokkolassa. Charger Composites on
valmistanut 2.4mR-veneitä jo useita vuosia, ellei jopa vuosikymmeniä. Yritys oli
ennen nimeltään Björndahl ja nimi kulkikin alkuvuosina 2.4mR-mallin mukana.
Veneen runko on lasikuitua ja uusimmissa malleissa on käytetty ydinaineena Honey
Comp –hunajakennoa.
Suomessa 2.4mR-purjehtijoita näkee kohtuullisen paljon. Ranking-kisoja järjestetään
ympäri Suomea. Monelta purjehdusseuralta löytyykin 2.4mR seuran jäsenien
venevalikoimasta. Veneitä kannattaa kysyä vuokralle tai lainaksi niin seuroilta kuin
2.4mR-purjehtijoilta.
2.4mR on luonnollinen valinta niille purjehtijoille, jotka haluavat saada enemmän irti
yksinpurjehduksesta ja mahdollisesti kilpaillakin jossain vaiheessa. Veneen
kasaaminen on helppoa ja kohtuullisen nopeaa. Veneen ainoa suuri miinuspuoli on
se, että vene pitää joka kerta nostaa kääntyvällä mastonosturilla tai vastaavalla
veteen ja purjehduksen päätyttyä nostaa takaisin maanpinnalle rantakärryn päälle.
Painon vuoksi vene on suuritöinen laskea veteen pelkästään rampista rantakärryllä
työntämällä.

Kuva 10. 2.4mR-veneet Ranking-kilpailun ylämerkillä. (c) Antero Karjalainen – Studio
Karjalainen
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Monissa huvivenesatamissa mastonosturi on kiinteä eikä näin ollen sovellu 2.4mR:n
nostamiseen tai laskemiseen. Myös laiturit ovat monesti niin korkeita, että pieni
kölivene jää laiturin kyljessä niin alas, että kyytiin pääseminen on monella
kävelevälläkin ongelmallista, saati sitten liikuntarajoitteisella.
Toinen miinuspuoli on se, että veneen laskeminen/nostaminen ja rikaus
purjehduskuntoon vaatii vähintään yhden osaavan avustajan läsnäolon ja avun.

Kuva 11. 2.4mR luovilla © Niko Salomaa

Venettä löytyy Suomestakin hyvin myynnissä niin uutena kuin käytettynä. Uuden
2.4mR:n hinta kohoaa n. 10 000 euroon ja hyväkuntoisen käytetyn voi saada n. 2500
eurolla. Purjeita valmistaa melkein kaikki suurimmat purjeneulomot. Uusien
purjeiden hinta on kuitenkin aika korkea veneen kokoon nähden ja toimitusaika voi
vaihdella paljon. (8.)
2.4mR-venettä ei pysty vuokraamaan SOLIA–projektin kautta, mikä on mielestäni
suuri puute.
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5 MUUT SOPIVAT VENEET SUOMESSA

Suomessa on tarjolla myös paljon ei-vammaispurjehdukseen tarkoitettuja veneitä,
joita vammaispurjehtija voi hyödyntää. Olen listannut muutamia veneitä, joita voin
henkilökohtaisesti suositella vammaispurjehtijoille.
Monet eivät tiedä, mutta suurin osa venesatamista ja veneistä soveltuisi jollain
tavalla vammaispurjehdukseen. Hyvin yksinkertaisilla ja pienilläkin muutoksilla ja
lisävarusteilla saisi veneestä kuin veneestä oivan pelin, joka toimisi kaikilla
vammatasoilla. Pursiseurat voisivat näin pienillä investoinneilla saada seuran
toimintaan mukaan myös vammaisille suunnattua purjehdusopetusta.
Monelle vammaiselle olisi kokemuksenakin hieno päästä mukaan purjehdukselle,
vaikka kyseisen henkilön purjehdusura ei siitä sen pidemmälle enää etenisi.

5.1

Windkart
”Purjehtiminen

voi

olla

helppoa:

istu

alas,

tartu

ohjaustankoon ja anna tuulen viedä. Ranskalainen uutuus
Windkart tarjoaa turvallisen tuntuista menoa, mutta myös
vauhdin hurmaa kokemattomallekin kipparille.” (9.)
Näin kerrotaan Venelehdessä 7/09 julkaistussa jutussa. Windkartia mainostetaan
katamaraanina, joka soveltuu kaikille. Sen hallitsemiseen ei valmistajan mukaan
tarvita välttämättä aikaisempaa purjehduskokemusta. Maston pystytys ja purjeen
kiinnittäminen laiturissa kevyessä kelissä on helppoa.
Pituutta Winkartilla on vajaa 4 metriä ja leveyttä kokonaisuudessaan vain hieman yli
2 metriä. Matalan syväyksensä vuoksi, 59 cm, katamaraanilla pääsee helposti myös
matalassa vedessä. Winkartia on kahta mallia, pienempi (8,5m2 purjeella varustettu)
standard–versio,

sekä

isompi

(10,7m2

purjeella

varustettu)

Sport–versio.

Kokonaisuudessaan vene painaa vain 110 kg, joten se on helposti liikuteltavissa
hiekkarannalla yhden hengen voimin.
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Purje kireällä Windkart on käännöksissä hidas, mutta kun malttaa odottaa, nopeus
kasvaa. Vene on yhtä aikaa rauhallinen jokamiehen pikkukatamaraani sekä
tarvittaessa kovemmalla tuulella ärhäkkä monirunkovene.
Pääsin testaamaan Windkartia Ranskassa ollessani. Kokeiluhetkellä tuuli oli todella
vähäinen, alle 5 m/s, joten vene ei päässyt todella näyttämään, mistä oli tehty.
Ranskan rannikolla virtaa voimakkaita merivirtoja ja kokeilupaikalla oli jokisuu,
joka virtasi merenkäyntiä vastaan. Kaikki nämä tekijät automaattisesti hidastivat
veneen kulkua jo muutenkin huonossa ja veneelle aivan liian kevyessä tuulessa.
Heikosta tuulesta huolimatta vene oli hyvä purjehtia ja todella mukavan tuntuinen.
Istuma-asento oli mielestäni ehkä aavistuksen liian takapainoinen, mutta uskon, että
istuimessa on jonkinlainen säätömahdollisuus. Ohjaustanko oli ratkaistu erittäin
mielenkiintoisesti pyörän ohjaustankoa muistuttavalla ”ratilla”. Mielestäni ohjaus oli
kevyessä tuulessa hieman tunnoton, mutta kovalla tuulella varmasti vallan oivallinen.
Rungon materiaali on kovaa polypropeenimuovia, minkä ansiosta veneen voi
huoletta vetää vedestä hieman karkeampikiviselle hiekkarannalle. Pohjat kestävät
hyvin kulutusta eivätkä pienet kolhaukset hidasta menoa. Maston nostaminen on
tehty näppärällä kippi – systeemillä. Mastoon pujotetaan purje, ja sen jälkeen maston
jalka kiinnitetään veneessä olevaan suureen niveleen. Masto nostetaan pystyyn
etupalkin nivelen avulla ja kiinnitetään paikoilleen. Maston nosto ja purjeen kiinnitys
oli todella nopeaa ja näppärää.
Windkartia valmistaa ranskalainen Groupe Reorev ja sitä tuo maahan suomalainen
Summersail Oy. Windkart maksaa n. 8000 euroa, mikä on aika suolainen hinta
pienestä ja kohtuullisen suorituskyvyttömästä purjekatamaraanista. Samalla hinnalla
kun saa jo isomman katamaraanin Hobie Catin tuoteperheestä.
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5.2

Hobie Cat 14
Pituus: 4,25 m
Leveys: 2,31 m
Maston korkeus: 6,78 m
Paino: 109 kg
Isopurjeen pinta-ala: 10,46 m²
Fokan pinta-ala: 2,80 m²
Miehistö: 1 - 2
Hobie Cat 14 on pieni ja helposti purjehdittava
yhden tai kahden hengen rantakatamaraani (10).
Kevyen

painonsa

ansiosta

venettä

pystyy

liikuttelemaan yhden miehen voimin rannalla
sille tarkoitetulla rantakärryllä.
Purjepinta-alaa on hieman E-jollaa enemmän, ja
tämän
Kuva 12. Hobie Cat 14 varustettuna
Trapseat – istuimella.
© Antero Karjalainen – Studio
Karjalainen

veneen

saakin

kulkemaan

aika

mukavasti hyvässä tuulessa. Hobie 14:ään saa
myös fokan, mutta se ei kuulu vakiovarusteisiin
uutta venettä ostettaessa.

Masto menee kahteen osaan, mikä on näppärä ominaisuus kuljetusta ajatellen.
Venettä voidaan kuljettaa auto-trailerilla paikasta toiseen, ja koska Hobie 14 on yksi
pienimpiä sarjavalmisteisia rantakatamaraaneja, voi sitä kuljettaa venetrailerin sijasta
myös isolla peräkärryllä. Veneen rannalla liikuttelua varten löytyy veneelle oma
rantakärry, joka koostuu yleensä kahdesta renkaasta ja akselista. Rantakärry on
tarkoitettu vain siirtämiseen pienillä matkoilla, eikä venettä saa kuljettaa rantakärryllä
auton perässä.
Vaikka Hobie 14 on merkitty kahdelle miehistön jäsenelle, on se kahdelle aikuiselle
hieman pieni. Yhden aikuisen kanssa veneen suorituskyky pääsee parhaiten esiin.
Hobie 14 on hyvä venevaihtoehto sellaisille liikuntarajoitteisille henkilöille, joilla on
kohtuullinen vatsalihasten ja ylävartalon hallinta. Purjehtijan tulee pyörähtää rungolta
toiselle, trampoliinin poikki, aina käännöksessä, ja tämä vaatii hieman totuttelua.
Kovassa tuulessa purjehtijan pitää pystyä siirtymään aivan rungon laidalle, jotta
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miehistön painopiste siirtyy mahdollisimman ulos veneen kallistuessa. Kevyellä tuulella
tällä veneellä on mukava ”kruisailla” pitkin rantoja.
5.3

Hobie Cat 16
Pituus: 5,05 m
Leveys: 2,43 m
Maston korkeus: 7,92 m
Paino: 145 kg
Isopurjeen pinta-ala: 13,77 m²
Fokan pinta-ala: 5,12 m²
Spinaakkerin pinta-ala: 15 m²
Miehistö: 1-2

Hobie Cat 16 on Hobie Catin
tunnetuin ja myydyin malli kautta
aikojen.

Tämä

on

14-jalkaisen

version isoveli ja kantaa kaksi
aikuista loistavasti. (10.)

Kuva 13. Hobie Cat 16 valmiina lähtöön Italian
Elballa 2007. © Ulla Ylikoski

Vene on helppo purjehtia, aivan kuin pikkuveljensäkin, mutta suorituskyvyltään Hobie
Cat 16 on eri luokkaa.
Hobie Cat 16:n mukaan saa halutessaan spinaakkerin, jolla myötätuuliosuudet saavat
mukavan lisäpotkun. Spinaakkerin käyttö on helppoa, mutta alkuun vaatii harjoittelua.
Hobie Cat 16:lla pystyy purjehtimaan yksinkin, mutta kovalla tuulella kallistuksen
hallinta voi olla hankalampaa.
Hobie cat 16 on hyvä vaihtoehto sellaiselle liikuntarajoitteiselle henkilölle, jolla on jo
hieman kokemusta monirunkoveneellä purjehtimisesta. Vatsalihasten ja ylävartalon
toiminta on suositeltavaa, mutta kevyellä kelillä ei välttämätöntä. Käännöksissä
purjehtijan tulee pyörähtää veneen rungolta toiselle, kuten Hobie 14:ssä.
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Mukaan mahtuu avustaja vallan mainiosti ja kevyelläkin kelillä vauhti kasvaa
mukavasti. Pienen syväyksen vuoksi veneellä pääsee matalissakin vesissä ja
hiekkarannoille purjehtiminen onnistuu vaivattomasti.
5.4

Hobie Cat 18 ja 18 formula

Pituus: 5,52 m
Leveys: 2,60 m
Paino: 180 kg
Maston pituus: 9,15m
Isopurje: 17 m2
Fokka: 4,15m2 (maksimi)
Spinaakkeri: 21 m2 (maksimi)
Miehistö: 1 + 1

Kuva 14. Hobie Cat 18F
rantautumassa, Volvo
Päijännepurjehduksessa, vuonna 2008.
© Ulla Ylikoski

Hobie Cat 18 Formulan konstruktiosääntö on pyritty rakentamaan niin, että veneiden
hinnat pysyisivät kohtuullisina. Eksoottiset ja kalliit rakennusmateriaalit on kielletty ja
veneen minimipaino on asetettu niin, ettei kalliista laminointimenetelmistä saavutettu
hyöty ole rahan arvoista.
Formula 18 on kansainvälinen katamaraaniluokkasääntö, jonka puitteissa eri valmistajat
voivat kehittää nykyaikaisia ja hyvin suorituskykyisiä monirunkoveneitä, joiden hinta ei
kuitenkaan karkaa tavallisen purjehtijan ulottumattomiin.
Veneiden suorituskyvystä kertoo se, että kesken tiukimman kisaväännönkin vauhdit
nousevat jatkuvasti parinkymmenen solmun tietämille. Formula 18 vene on tarkoitettu
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hauskasta ja vauhdikkaasta menosta pitäville purjehtijoille, jotka haluavat vauhdin
hurman lisäksi nauttia tasaväkisestä ja tiukasta kilpailusta.
ISAF tunnusti Formula 18 -luokkasäännön vuonna 1996, ja siitä lähtien luokka on
saavuttanut räjähdysmäisen suosion leviten Euroopasta ympäri maailmaa yhdeksi
maailman suosituimmista katamaraaniluokista.
Kaikentasoiset purjehtijat ovat ottaneet luokan omakseen ja isoista kansainvälisistä
regatoista löytyy lähes aina sekä moninkertaisia olympiamitalisteja että innokkaita
harrastajia. Vuonna 2009 Formula 18 -katamaraanien maailmanmestaruuskisoissa
osallistujamäärä oli rajoitettu 180 venekuntaan ja paikat täyttyivät hetkessä.
Veneen koko ja luokkasääntö mahdollistavat eripainoisten miehistöjen tasavertaisen
kilpailun keskenään ja sitä kautta myös ”naisistojen” ja sekamiehistöjen osuus luokassa
onkin kovassa kasvussa.

Kuva 15. Hobie Cat 18F Volvo Päijännepurjehduksen välietapilla. © Ulla Ylikoski
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Formula 18 –katamaraanien määrä on Suomessakin kasvanut vauhdikkaasti viimeisten
8 vuoden aikana. Nykyään Suomessa toimii jo toistakymmentä aktiivista venekuntaa.
Erilaisia Formula 18 –tapahtumia riittää pitkin kesää ja vähän talvellakin. Luokkaliitto
järjestää joka kesä Formula 18 -rankingkilpailusarjan, jonka voittaja lunastaa itselleen
yhden Suomen purjehdusyhteisön tavoitelluimmista titteleistä.
Formula 18 -veneille järjestetään sekä perinteisiä ratakilpailuja että parhaimmillaan
useampipäiväisiä seikkailukilpailuja, raideja. Yksi tunnetuimista ja arvostetuimmista
seikkailukilpailuista, Archipelago Raid, käydään lähivesillämme Tukholman ja
Ahvenanmaan saaristossa. Raid-tunnelmaa pääsee Suomessa maistamaan Volvo
Päijänne Raidin ja Emäsalon lenkin yhteydessä, kun Formula 18 -veneet suihkivat läpi
kotimaisten saaristomaisemien. (11.)
Hobie Cat 18 ja 18 formula -veneitä myydään Nettiveneessä melko usein. Hinnat ovat
kovat nousseen kysynnän vuoksi, mutta investoimalla hiukan enemmän saa rahallensa
varmasti vauhdikasta vastinetta. Kun löytää käytetyn hyväkuntoisen 18f veneen,
kannattaa tarttua syöttiin, jos mahdollista, sillä nämä viedään kovasta hinnastaan
huolimatta käsistä.

Hobie Cat 18 ei ole varsinaisesti mikään vammaispurjehdukseen tarkoitettu vene, kuten
eivät muutkaan Hobie Cat -tuoteperheen monirunkoveneet. Nämä veneet ovat kuitenkin
varteen

otettavia

vaihtoehtoja,

kun

halutaan

kilpailla

muuallakin

kuin

vammaispurjehduskilpailuissa. Hyvällä miehistöllä, josta esimerkiksi ”pinnamies”,
kuten minun tapauksessani, on liikuntarajoitteinen, en näe mitään ongelmaa, miksi näitä
veneitä ei pystyisi hyödyntämään vammaispurjehtijoidenkin käyttöön. Vartalon
hallinnan tulisi kuitenkin olla hyvä ja mielellään ainakin vatsalihasten pitäisi toimia
tasapainon pitämiseksi.

18:lla, 18f:llä ja siitä isommilla purjekatamaraaneilla purjehtiessa täytyy muistaa, että
vauhdit kasvavat kölivenettä ja pikkukatamaraania huomattavasti korkeammiksi, ja
niinpä vaaratilanteisiinkin joutuu useammin. Vene saattaa kaatua ja purjehtijat joutua
veden varaan.
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5.5

Hobie Cat 20 formula
Pituus: 6,10 m
Leveys: 2,5 m
Maston korkeus: 8 m
Miehistö: 2-4 henkeä
Isopurje: 16 m2
Fokka: 6 m2
Spinaakkeri: 14 m2 (valinnainen)
Paino: 250 kg

Kuva 16. Hobie Cat 20F ”FisuCatti” valmistautuu
lähtöön Volvo Päijännepurjehduksessa. Miehistössä
Miikka Ylikoski ja Mikko Raitttila. © Ulla Ylikoski

Hobie Cat 20 Formula on erittäin suorituskykyinen ja hyvin ohjautuva
purjekatamaraani. 20F on jo Hobie Cat -perheen markkinoilta poistunut malli ja sen
on korvannut uusi Hobie Fox, joka esitellään jäljempänä.

Hobie Cat 20 Formula tuli tutuksi, kun hankimme kyseisen veneen Saksasta
käytettynä yhdessä mieheni kanssa vuonna 2007. Vene oli heti ensimmäisestä
purjehduksesta lähtien mukavan tuntuinen ja sopivan ärhäkkä. Myöhemmin
huomasimme myös muutamia ns. huonoa puolia, jotka aiheuttivat muutamia lieviä
vaaratilanteita. Purjehdimme meidän 20F -venettä, nimeltään ”FisuCatti”, kahdestaan
mieheni kanssa.

Kuva 17. ”FisuCatti” treenaa
Kotkan edustalla. Miehistössä
Miikka ja Ulla Ylikoski
© Jussi Lopperi

34
Minä istuin pinnassa, veneen takakulmassa ja ohjasin suoraan peräsimien
yhdistävästä ohjaustangosta. Huomasin ohjauksen olevan huomattavasti helpompaa
suoraan tangosta. Näin ohjatessa säästyin jatkopinnan nakkaamiselta, levangin takaa,
veneen toiselle puolelle. Tämä olisi pitänyt tehdä joka kerta vendan yhteydessä, ja
koska vartalonhallintani ei ole alaraajoissa täysin kunnossa, jouduin keskittymään
omaan paikanvaihtooni enemmän kuin jatkopinnan heittelyyn.

Minun ohjatessani, mieheni trimmasi purjeet ja tarvittaessa roikkui trapetsilla
vakaamassa venettä. Koska olen suhteellisen hentorakenteinen purjehtija, ei minun ja
mieheni yhdistetty paino ollut täysin optimaalinen, ainakaan kovempiin tuuliin (>12
m/s).

Optimaalinen miehistön paino onkin Hobie Cat 20F -veneessä yli 160 kg. Tuolla
painolla veneen saa oikaisuköyttä apuna käyttäen ylös kaatumistilanteessa miehistön
voimin. Tuo paino mahdollistaa myös huomattavasti nopeamman vauhdin, koska
molemmat voivat hyödyntää painonsa myös trapetsilla.

Kuva 18. ”FisuCatti”
Kotkan edustalla.
© Jussi Lopperi
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Ongelmaksi tämän veneen kanssa muodostuivat juuri nuo kaatumistilanteet. Ne ovat
aika tavallisia monirunkoveneellä purjehdittaessa, ja on turhauttavaa sekä hieman
vaarallista huomata, ettei venettä saakaan miehistön avuin oikaistua, vaan tarvitaan
ulkopuolista apua.

Hobie Cat 20F kuuluu niihin veneisiin, joita suosittelen kaikille niille
vammaispurjehtijoille, jotka tietävät selviytyvänsä myös kaatumistilanteesta ehjin
nahoin. Hobie Cat 20F on mahtava vene, jota purjehtiessa todella tuntee elävänsä.
Sen ohjaaminen on helppoa, mutta tarkkaa. Sen suorituskyky on upea ja vauhdit
kasvavat n. 120 kg:n miehistölläkin yli 17 solmun.

Veneessä on helppo istua kyydissä, kuten kaikissa Hobie Cat -tuoteperheen
purjekatamaraaneissa, mutta veneen kallistuessa kovassa tuulessa joutuu joskus
pitämään kiinni tuplasti niin paljon kuin ns. terve purjehtija. Käännöksissä joutuu
siirtymään puolelta toiselle, kuten kaikissa muissakin veneissä ja ainakin omasta
mielestäni se oli kohtuullisen vaivatonta 20F catissa.

Minulla ei ollut mitään erikoisvarusteita veneessämme. Alkuun minulla oli pienet
lisäkahvat veneen takanurkissa, mutta muutaman kuukauden purjehtimisen jälkeen
otimme ne pois. Koskaan en tainnut kyseisiä lisäkahvoja käyttää. Kaikille Hobie Cat
20 Formulasta kiinnostuneille vammaispurjehtijoille soisin mahdollisuuden kokeilla
venettä, edes kevyellä tuulella. Vartalonhallinnan tulee olla kohtuullisen hyvä, kuten
muissakin Hobie Cat -tuoteperheen isommissa purjekatamaraaneissa.
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5.6

Hobie Fox

Tätä ”petoa” purjehtii kevyesti 3 - 4 aikuista. Hyvä vartalonhallinta on pakollinen,
sillä tällä veneellä nopeus kasvaa helposti lähemmäs 25 solmua, ja kokenutkin
vammaispurjehtija saa roikkua kyydissä rystyset valkoisina. Vene toimii täysin
samalla tavalla kuin muutkin esitellyt Hobie Cat -tuoteperheen katamaraanit. Hobie
Cat perheen ehdottomasti suorituskykyisin rantakatamaraani on nimeltään Hobie
Fox.

Kuva 19. Hobie Fox ”Cat Assistance” Ranskan Rivieralla. © Ulla Ylikoski

Hobie Fox –katamaraanilla on pituutta 6,10 metriä, leveyttä 2,60 metriä ja mastolla
on korkeutta 9,50 metriä. Vene painaa purjehdusvalmiina 190 kg ja se on varustettu
kolmella purjeella; isopurjeella ja pienemmällä keulapurjeella sekä genaakkerilla.
Purjepinta-alaa kertyy yhteensä 43 m2. Kilpailutilanteessa Hobie Fox:n miehistö
koostuu 2 – 3 hengestä, mutta vapaa-ajalla purjehdittaessa veneen kantavuus sallii 3 4 aikuisen yhtäaikaisen purjehtimisen (12).
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Hobie Foxissa on wavepiercer keulat, jotka leikkaavat aallokkoa entistä paremmin, ja
näin ollen vauhti kasvaa kovassakin aallokossa huimiin lukemiin eikä kyyti silti ole
yhtä pomppimista. Hobie Fox on tällä hetkellä suorituskykyisin purjekatamaraani,
jolla olen koskaan purjehtinut. Vauhtia riitti, vaikka miehistössä oli minun lisäkseni
kaksi aikuista miestä. Tätä venettä en suosittele kenellekään vammaispurjehtijalle
yksin purjehdittavaksi. Avustajan sekä yhden lisähenkilön kanssa Hobie Fox on
vallan mainio peli.

Hobie Fox on tuoteperheen uusin ja myös tietääkseni kallein katamaraani. Suomessa
en ole kyseiseen veneeseen vielä kertaakaan törmännyt, mutta Ranskassa
purjehtiessani pääsin useampana päivänä Foxin miehistöön pinnamieheksi. Veneessä
on pieni syväys, vaikka siinä onkin kilpakatamaraanille ominaiset ns. pitkät foilit eli
syvät peräsimet ja nostokölit. Kölejä yläasentoon nostamalla pääsee veneellä
purjehtimaan aivan rantavesissä.

6 VAMMAISPURJEHDUS MAAILMALLA
Kuten arvata saattaa, on vammaispurjehdus maailmalla paljon Suomea edellä.
Veneitä on tarjolla hurjasti enemmän ja niitä löytyy heti useampi kappale ja melkein
jokaisesta purjehduskeskuksesta. Opetusta järjestetään melkein kaikissa aktiivisesti
toimivissa

purjehduskeskuksissa

ja

pelkästään

vammaisille

tarkoitettuja

purjehdusleirejä järjestetään jatkuvasti. Myös kysyntä tällaisille leireille ja
vammaispurjehdusopetukselle on huomattavasti suurempi kuin Suomessa.Suomella
olisi paljon opittavaa ja erityisesti Suomen pursiseuroilla olisi aihetta panostaa myös
vammaispurjehduksen opetukseen sekä tilojen esteettömyyteen.

Ollessani

häämatkalla

Ranskan

Rivieralla

osuimme

mieheni

kanssa

purjehdustapahtumaan, joka oli suunnattu vammaisille henkilöille. Tapahtuma kulki
koko Ranskan rannikon läpi ja tapahtuman järjestäjillä oli tarjota veneet ja avustajat
omasta takaa. Veneinä olivat, vielä vammaispurjehduksessa hieman erikoiset
monirunkoveneet, Windkart-purjekatamaraani ja Windrider–trimaraani. Kumpikaan
näistä veneistä ei ole luokiteltu vammaispurjehdukseen soveltuvaksi, mutta ne
toimivat eri vammatyypeillä erinomaisesti.
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Oli

mukava

nähdä

eri

vamman

omaavia

(kehitys-,

näkö-,

kuulo-,

ja

liikuntavammaisia) purjehtijoita, testaamassa veneitä porukalla. Jos jonkun
vartalonhallinta ei riittänyt tai hän tarvitsi apua veneeseen siirtymiseen, oli heti
osaava avustaja paikalla opastamassa ja auttamassa.

Kuva 20. Veneet rivissä Calshotissa, Southamptonissa. © Ulla Ylikoski.

Kuten

arvata

saattaa

mm.

Iso-Britannia,

Ranska

ja

Yhdysvallat

ovat

vammaispurjehduksessakin eräänlaisia edelläkävijöitä, kuten monessa muussakin
asiassa. Lähin todella aktiivinen vammaispurjehdusmaa löytyy kuitenkin vielä paljon
lähempää kuin Iso-Britannia. Naapurissamme Ruotsissa on todella tasokkaita
vammaispurjehtijoita

ja

Ruotsi

järjestääkin

paljon

purjehduskilpailuita

vammaispurjehtijoille.

Jos katsotaan esim. International Sailing Federationin (ISAF) nettisivuilta
vammaispurjehtijoille tarkoitettuja tapahtumia, tulee eteen välittömästi pitkä lista,
jossa luetellaan tapahtumia, kisoja, regattoja ja kursseja niin Euroopassa kuin ympäri
maailmaa, aina Brasiliasta Australiaan asti. On harmittava tosiasia, että
vammaispurjehduksesta ja eritoten vammaiskilpapurjehduksesta puhuttaessa muu
maailma on todella paljon pidemmällä kuin Suomi.
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7 KÄYTÖSSÄ OLEVAT VENEET MAAILMALLA
7.1

Challenger 17
Challenger

on

kolme-

runkoinen trimaraani ja sitä
purjehditaan istumalla keskimmäisen rungon takaosan
pohjalla. Challengerin istuin
on säädettävissä eteen taaksesuunnassa,

joten

jokaiselle löytyy varmasti
sopiva

etäisyys

ohjaus-

tangosta.
Kuva 21. ”Mereke G” lähdössä vesille Rutland Sailing
Centerissä, Isossa-Britanniassa. © Ulla Ylikoski

Ohjaus tapahtuu ohjaustangosta kääntämällä ja toimii kuten normaaleissa
purjeveneissä, eli jos käännät ohjaustankoa vasemmalle, vene kääntyy oikealle.
Challenger on erittäin suosittu Euroopassa ja se on monen vammaispurjehtijan
suosikkivene. Challenger soveltuu kaikille vammaluokille, ja koska tarvittavat
köydet tulevat samantyylisesti yhteen kojelautaan, kuten 2.4mR:ssä, on vene
yksinkertainen ja helppo hallita.
Veneellä on pituutta 5 m ja
leveyttä lähemmäs 3 m. Painoa
veneellä on 150 kg. Veneen
kuljetus tapahtuu irrottamalla
rungon poikittaiset tukipalkit ja
näin ollen rungot toisistaan.
Veneelle

myydään

omaa

traileria jossa on omat paikkansa
kaikille
Kuva 22. Challengerin ohjaamo. © Ulla Ylikoski

kolmelle

rungolle,

tukipalkeille sekä mastolle ja
puomille.
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Veneen laskeminen veteen ja nostaminen ylös on hieman vaivalloista, mutta
muutaman hyvän avustajan kanssa veneen saa näppärästi työnnettyä rantakärryllä
luiskaa pitkin veteen ja nostettua samalla lailla ylös.
Challengerissä on noin 9 neliömetriä purjepinta-alaa. Purjepinta-ala on veneen
kokoon ja painoon nähden vähän turhan vaatimaton, mutta veneen suunnittelun
lähtökohtana onkin ollut soveltuvuus kaikille vammatyypeille sekä turvallisuus.
Challenger on vauhdikas runkojen pienen kitkavastuksen vuoksi. Huippunopeus
ihanneolosuhteissa on n.14 solmua. Challenger ei voi kaatua minkäänlaisessa
normaalissa purjehdustilanteessa, eikä tiettävästi kukaan ole koskaan venettä saanut
kaadettua.

Kuva 23. Challenger – purjehdusta kevyessä kelissä Farmoorin tekojärvellä, IsossaBritanniassa. © Ulla Ylikoski

Veneen köli ja peräsin ovat taittuvaa mallia, ne voidaan laskea ja nostaa köydestä
vetämällä. Kääntyvän kölin ja peräsimen ansiosta veneellä voi purjehtia myös todella
matalassa vedessä.
Challenger on pääsääntöisesti yhden hengen monirunkovene, mutta veneeseen on
saatavana nk. Buddy–istuinta, joka kiinnitetään veneen poikittaisiin runkopalkkeihin.
Näin heikkokuntoisen tai näkövammaisen avustaja voi tulla mukaan vesille
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auttamaan ja opastamaan. Buddy-istuimessa istuva ei kuitenkaan saa painaa yli 75 kg
ja henkilön tulee olla min. 160 cm pitkä. Nämä vaatimukset on asetettu pelkästään
sen

vuoksi,

että

painavampi

henkilö

huonontaisi

purjehdusominaisuuksia

huomattavasti ja lyhyempi henkilö ei pystyisi ottamaan tukea jaloillaan purjehduksen
aikana.

Challenger vene maksaa uutena reilun 8000 euroa ja sitä valmistaa tällä hetkellä vain
yksi yritys koko maailmassa. Vene on yksityyppiluokan vene, joten kaikki veneet
ovat melkein identtisiä. Challengerin purjeita valmistaa yksinoikeudella vain yksi
purjeneulomo.

Challengeria pääsee kokeilemaan melkein jokaisessa isommassa

purjehdusseurassa mm. Englannissa. Muutamia opetuspaikkoja mainittakoon mm.
Rutland lähellä Peterboroughia ja Farmoor lähellä Oxfordia. Englannin maajoukkue
harjoittelee Rutlandin ja Farmoorin lisäksi myös Southamptonissa.

Kerran vuodessa järjestetään Challenger-veneille ja purjehtijoille MM-kilpailut,
jotka kisataan joka vuosi erikseen sovitussa maassa ja paikassa. Vuonna 2008
Englannin edustusjoukkueessa oli yli 10 Challenger-purjehtijaa ja melkein kaikki
vammaluokat olivat edustettuna.

Kuva 24. Veneen valmistelua
purjehdukseen. © Ulla Ylikoski

Kuva 25. Rungon saa lentämään
kevyelläkin kelillä. © Ulla Ylikoski

Suomessa ei valitettavasti ole koskaan ollut mahdollisuutta kokeilla Challengertrimaraania,

ja

tämä

on

mielestäni

suuri

miinus.

Uskoisin,

että

moni

vammaispurjehtija innostuisi veneen suorituskyvystä ja mahdollisuuksista suuresti.

Venettä on ehdotettu vuoden 2012 Lontoon paralympialaisten kisaluokaksi, mutta
ainakaan vielä ei myöntävää päästöstä ole tullut. Challengerien myynnin
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laajentamista ja veneen markkinointia maailmanlaajuiseksi veneluokaksi edistää
British National Challenger Association ja David Newtonin perustama Dan´s Dream
Project.

Vieraillessani Isossa-Britanniassa kesällä 2008 tapasin David Newtonin ja
suurimman

osan

maan

Challenger-purjehtijoita.

10

päivän

intensiivisen

purjehdustreenin aikana meistä tuli hyvät ystävät ja sovimme tekevämme
tulevaisuudessakin yhteistyötä Challenger–veneen parissa. Toivon mukaan Suomen
Purjehtijaliitto tai Suomen Vammaisurheiluliitto pystyisivät hankkimaan Suomeen
yhden, tai mielellään useammankin, Challenger-trimaraanin.

7.2

Skud 18
Skud 18 on kahden hengen plaanaava kevytvene. Purjehtijat istuvat peräkkäin
veneessä rungon pohjalla. Edessä istuva on usein alaraajahalvaantunut ja istuu näin
ollen paikoillaan hoitaen keulapurjeen trimmauksen. Takana istuva voi olla joko
alaraajahalvaantunut, näkö- tai kehitysvammainen tai täysin vammaton henkilö, ja
usein tämä henkilö hoitaa navigoinnin, ohjauksen ja veneen vakaamisen.

Kuva 26. Skud 18 istumalaatikko on varustettu kahdella istuimella. © Antero Karjalainen
– Studio Karjalainen.
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Skud 18 on n. 5 metriä pitkä ja siinä on kaksi purjetta, keulapurje ja isopurje. Skud
18 –veneitä ei ole mahdollista kokeilla Suomessa, mutta mm. Englannissa Skudeja
löytyy useista hyvin varustetuista purjehduskeskuksista. Skud on maailmalla suosittu
vammaispurjehdusluokka ja Skudille järjestetäänkin kilpailuita ympäri Eurooppaa ja
Pohjois-Amerikkaa koko purjehduskauden ajan.

Skud 18 on suorituskykyinen ja kovatasoinen veneluokka. Tämän veneluokan
saaminen Suomeen olisi erinomainen piristysruiske maan vammaispurjehdukselle.
Koska veneen miehistössä voi olla eri tavalla vammaisia purjehtijoita tai täysin
terveitä purjehtijoita, voisi tämä lisätä ei niin itsenäisesti pärjäävien purjehtijoiden
määrää kilparadoilla, koska avustaja pääsee mukaan veneeseen miehistön jäseneksi.

Kuva 27. Skud 18 laiturissa. © Antero Karjalainen – Studio Karjalainen
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Olisin hyvin mielissäni, jos pääsisin testaamaan Skud 18 -venettä. Toivon mukaan
seuraavalla ulkomaanmatkallani löytäisin matkakohteen, jossa kyseistä venettä
pääsisi kokeilemaan. Uskon vahvasti, että tämä veneluokka nousee paljon
suurempaan suosioon, kuin nykyään ja uskon että jossain vaiheessa Suomikin
hankkii edes yhden Skud 18 -luokan veneen.
7.3

Windrider
Windrider 17 on jo jonkun aikaa markkinoilla ollut 5 metriä pitkä trimaraani. Se on
valmistettu kovasta polypropeenimuovista, joten se kestää hyvin kolhuja esim.
hiekkarannalle rantauduttaessa. Windrider on kohtuullisen hyvä suorituskyvyltään,
mutta kevyessä tuulessa vauhti alkaa aika nopeasti hiipua ja matka voi loppua
hieman väljähkön oloisen ohjauksen vuoksi.

Kuva 28. Windrider Rutland Sailing Centerissä, Isossa-Britanniassa. © Ulla Ylikoski

Isopurje on läpilatoitettu ja veneessä on sen lisäksi mukavan kokoinen keulapurje,
jonka saa näppärästi rullalle tarvittaessa. Venettä ohjataan istumalla keskimmäisen
rungon sisällä, hieman kuten kajakeissa. Kaikki köydet ja tarvittavat hallintalaitteet
tulevat purjehtijan eteen, joten purjehtiminen on helppoa ja yksinkertaista.
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Vene on tarkoitettu kahdelle purjehtijalle, jotka istuvat veneen keskirungossa
peräkkäin, mutta koska ulommaisten runkojen ja keskirungon väliin on pingotettu
trampoliini, voi veneeseen ottaa satunnaisia kyytiläisiä 2-3 kappaletta.
Vene painaa kokonaisuudessaan vain 189 kg, joten sitä pystyy kohtuullisen
näppärästi siirtelemään rannalla ja sen pystyy kovan pohjan ansiosta työntämään
suoraan veteen hiekkarantaa tai veneluiskaa hyödyntäen. Vene on täysin traileroitava
ja sen voi purkaa näppärästi mukaansa irrottamalla runkojen väliset palkit. (13.)
Veneessä on pieni tavaratila, johon myydään roisketiivistä kansihuppua. Tavaratilaan
mahtuu mainiosti esim. kupoliteltta pakattuna, jolloin veneellä voi tehdä pitempääkin
purjehdusmatkaa. Standardikokoisen kupoliteltan mahtuu kasaamaan veneen
trampoliinille.
Veneen istumajärjestelyn ja helpon purjehdittavuuden vuoksi voin suositella tätä
venettä kaikille vammaispurjehtijoille. Vene toimii parhaiten huolettomassa
harrastepurjehduksessa lämpimänä kesäpäivänä, jolloin tuulikin on juuri sopiva ja
meno mukavaa.

7.4

Martin 16
Martin 16 on vammaispurjehdukseen tarkoitettu yhden hengen kölivene, jolla on
pitkä historia. Venettä rakennettiin jo vammaispurjehduksen alkuaikoina, mutta
tuotanto loppui hetkeksi. Nyt Martin 16 on tullut taas markkinoille, hieman
uudemmalla konstruktiolla ja uuden valmistajan myötä.
Martin 16 soveltuu erinomaisesti kaikille vammatyypeille ja se onkin maailmalla
suosittu vammaispurjehduspiireissä. Martin 16:ssa, kippari istuu keskelle venettä,
kuten 2.4mR:ssä, ja kaikki tarvittavat köydet on asetettu yhteen paneeliin purjehtijan
eteen. Tämä on hyväksi havaittu tapa tuoda kaikki tarvittava käden ulottuville.
Samaa järjestelyä käytetään 2.4mR:ssä, Skudissa sekä Challengerissa.
Vaikka Martin 16 on virallisesti yhden hengen kölivene, on kipparin takana pieni
syvennys, johon voi tarvittaessa ottaa purjehdusparin taikka avustajan mukaan. Tämä
lisää käyttäjiä huomattavasti, sillä Martin 16:lla pystyvät purjehtimaan hekin, jotka
eivät

pärjää

vesillä

yksinään.

Veneeseen

on

tarjolla

useita

erilaisia

apuvälineratkaisuja, mikä tekeekin veneestä todella käytännöllisen ja helpon
purjehdittavan kaikissa vammaluokissa. Martin 16:n sanotaan olevan helppo
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purjehtia myös käyttämällä pelkästään suuta purjeen trimmaamiseen ja ohjaamiseen.
Näin tekee myös “Disabled Sailing Association of British Columbia” –järjestön
perustaja Sam Sullivan. Tällä hetkellä maailmalla on n. 150 kpl Martin 16 -veneitä.
Martin 16 on 4 metriä pitkä, 1,2 metriä leveä ja syväykseltään metrin luokkaa.
Kölissä painoa on 150 kg, koko vene painaa 330 kg. Mastolla on korkeutta 6,15
metriä ja purjetta kertyy n. 9 neliömetrin verran. Veneen perä on hieman avoimempi
kuin esimerkiksi 2.4mR-veneen, jotta on saatu tilaa avustajalle. (14.)
Martin 16 on hyvin näppärä ja kokoonsa nähden suorituskykyinen päiväpursi.

7.5

GOS 16
Gos 16 on Martin 16:n ja 2.4mR:n sekoitus. Rungon muoto muistuttaa paljolti
vanhempia Americas Cupin veneitä, kuten 2.4mR. Venettä purjehditaan kahden
hengen voimin ja siinä istutaan peräkkäin kuten Skudissa. Gos 16 on Go Yacthsin
valmistama vammaispurjehdukseen suunniteltu kölivene. Se on uppoamaton ja sitä
ei pysty kaatamaan purjehtimalla. Ohjauspinnan sijasta venettä ohjataan ratilla, mikä
voi olla joillekin purjehtijoille, joilla heikosti voimaa käsissä, huomattavasti
helpompaa. Erikoista on myös se, että vaikka ohjaus on ratkaistu ratilla, ohjaamisen
hoitaa silti takana istuva miehistön jäsen. Ratti jää purjehtijoiden väliin ja
etummaisella on kuitenkin loistavasti tilaa trimmata purjeita ja nauttia kyydistä.
Go Yachts markkinoi venettään “suorituskykyisenä kilpaveneenä, joka on
mahdollisimman yksinkertainen hallita” (15.) Vene on saanut nettipalstoilla hyvät
arvostelut ja ainakin valmistaja uskaltaa povata siitä uutta paralympiavenettä.
Gos on vajaa 5 metriä pitkä, 1,02 metriä leveä ja 0,93 metrin syväydellä uiva hyvin
varteenotettava vene. Koko vene painaa 275 kg ja siinä on kaksi purjetta.
Isopurjeella on kokoa 4,3 neliömetriä ja keulapurjeella tasan 3 neliömetriä. Vene on
täysin traileroitava ja kulkee erittäin näppärästi normaalin henkilöauton perässä
paikasta toiseen. (15.)
Toisin kuin 2.4mR, Gos 16 pystytään laskemaan vesille veneluiskaa hyödyntäen,
eikä satamassa tarvitse olla nosturia apuna kuten 2.4mR:ää vesille laskettaessa.
Veneen rikaaminen on erittäin nopeaa ja vene on muutamassa minuutissa
purjehdusvalmis.
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7.6

Freedom independence
Freedom Independence on reilut 6 metriä pitkä kahden hengen kölivene. Leveyttä
veneellä on 2,4 metriä ja syväyttä 1,2 metriä. Painoa veneellä on muita
vammaispurjehdukseen tarkoitettuja veneitä enemmän, kaiken kaikkiaan n. 950 kg.
Venettä purjehditaan sivulta sivulle kääntyvistä istuimista, joihin purjehtija sitoo
itsensä penkissä olevilla vöillä. Purjehdusasento näyttää kuvissa hieman hassulta ja
voi olla, että ns. sivuttain purjehtiminen tuoliin sidottuna voi olla epämiellyttävää
pitemmän päälle.
Freedom independencen on suunnitellut tunnettu America Cup -veneitäkin piirtänyt
laiva-arkkitehti Gary Mull. Veneessä on läpilatoitettu isopurje ja itseskuuttaava
keulapurje. Tämä tekee purjehtimisesta helppoa ja yksinkertaista.
Veneen sisätiloihin mahtuu 2 pyörätuolia, mikä helpottaa huomattavasti esim.
päiväpurjehdukselle lähtöä, kun tuolin saa mukaansa. Lisäksi sisätiloissa on omat
lokeronsa purjeille ja muille tarvittaville varusteille. (16.)
Venettä ohjaa taaempana istuva normaalin jatkopinnan avulla. Vaikka vene on
suunniteltu mahdollisimman turvalliseksi ja yksinkertaiseksi, on se silti kokoonsa
nähden hyvinkin suorituskykyinen ja tarjoaa vammaispurjehtijoille varmasti upeita
purjehduksia.

7.7

Artemis 20
Artemis 20 on hyvässä nousussa oleva veneluokka. Se on kehitetty purjehdittavaksi
kuten Skud ja 2.4mR, eli istutaan veneen takaosan ohjaamossa. 2.4mR:stä poiketen
Artemiksessa on kaksi purjehtijaa, jotka istuvat kuten Skudissa, peräkkäin.
Artemis 20 on The Even Keel –projektin tuotos ja sen tarkoituksena on, että
vammaispurjehtijat voisivat purjehtia ns. terveitä purjehtijoita vastaan ilman
tasoituslukuja, kuten 2.4mR veneellä. Tavoitteena on saada vammaispurjehtijat
mukaan myös isompiin regattoihin ja avomerikilpailuihin.
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Artemis on 20 jalkaa eli noin 6 metriä pitkä, hiilikuiturunkoinen ja todella
suorituskykyinen kahden hengen kölivene. Siinä on kilpaveneelle ominainen
pystykeula ja sillä on mitattu 18 solmun vauhteja kilpailutilanteessa. Siinä on
läpilatoitettu isopurje sekä todella reilun kokoinen keulapurje. Kaikki köydet ja
hallintalaitteet tulevat etumaisen purjehtijan edessä olevaan ohjauspaneeliin, aivan
kuten 2.4mR:ssä. (17.)

Kuva 29. Artemis © Niko Salomaa

Artemis on muuten täysin tavallinen vene ja sitä myydäänkin kahtena eri versiona,
toinen on tarkoitettu ns. terveille purjehtijoille, jolloin istumakaukalo on hyvin
perinteinen avokaukalo. Toinen versio on tarkoitettu kaikille vammaispurjehtijoille
ja tässä versiossa veneeseen kiinnitetään tarvittavat istuimet purjehtijoiden fyysisten
vaatimusten mukaisesti.

Kaikki lisävarusteet, joita Artemikseen asennetaan vammaispurjehtijaa varten, on
irrotettavissa ja siirrettävissä toiseen Artemis veneeseen todella vaivattomasti. Tämä
mahdollistaa sen, että vammispurjehtijat voivat harjoitella Artemis veneellä tuomalla
omat henkilökohtaiset lisävarusteensa mukanaan, eikä omaa venettä tarvitse
välttämättä hankkia. (17.)
Artemis 20 on ollut jo jonkin aikaa esillä ympäri maailmaa ja siitä povataankin Skud
18 korvaajaa Paralympiatasolle. Suurin ongelma Skudin syrjäyttämisessä on raha.
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Artemis on täysin hiilikuituinen kilpapurjevene ja Skudiin verrattuna sen hinnat ovat
tähtitieteelliset. Skudin voi lunastaa itselleen n. 10 000 eurolla, kun taas Artemis 20
veneen hinnat lähtevät 50 000 euron yläpuolelta. Vammaispurjehtijat ympäri
maailman ovat ylistäneet Artemis 20 venettä.

Kuvat 30 ja 31. Artemis –veneet varustettuna vammaispurjehtijoiden istuimilla. © Niko
Salomaa
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8 KILPAPURJEHDUS

Kuva 32. Volvo Päijännepurjehdus 2008. © Ulla Ylikoski

Purjehdus on harvoja lajeja, joissa kaikki voivat kilpailla tasaväkisesti, ilman mitään
tasoituksia tai rajoitteita. Esimerkiksi 2.4mR-luokassa voi liikuntavammainen
purjehtia avoimissa kilpailuissa ja lähteä samalta viivalta vammattomien kanssa.

2,4 mR-luokka on erityisen suosittu Pohjoismaissa ja Suomessa. Esimerkiksi
Suomessa kansallista ranking -sarjaa kiertävät useat liikuntarajoitteiset. Kilpailussa
järjestäjät usein järjestävät apua, esimerkiksi veneen purjehduskuntoon laittamiseen
tai rannasta lähtemiseen.(18.)

Suomessa suurin osa vammaisten purjehduskilpailuista koostuu 2.4mR-luokkaliiton
omista kilpailuista. 2.4mR:n ranking–kisoja järjestetään vuosittain n. 7 kappaletta
ympäri Suomen ja yksi kilpailu Ruotsissa tai Maarianhaminassa; se on samalla myös
Pohjoismaiden mestaruuskilpailu. Ranking-kisoihin lasketaan mukaan myös
jokavuotiset joukkue-SM–kilpailu sekä SM-kilpailu.
Vammaiskilpapurjehdusta voi harrastaa myös useamman hengen veneessä, jolloin
mukana voi olla myös vammaton. 606-luokassa järjestetään näkövammaisille omia
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kilpailuja, joissa kahden näkövammaisen lisäksi veneessä on näkevä, jonka tehtävä
on vain toimia silminä kahdelle purjehtijalle.
Hieman kauempana Euroopassa (Isossa-Britanniassa, Italiassa ja Ranskassa)
järjestetään paljon vammaispurjehduskisoja eri veneluokille. Jokaiselle löytyy
jotakin ja todella monessa kisassa kisapaikka tarjoaa veneitä lainaksi sellaisille
purjehtijoille, jotka tulevat kauempaa tai joilla ei ole varaa omaan veneeseen.
Riippuen paikasta ja kisojen laadusta joskus kisan järjestävä seura voi tarjota myös
purjehdusparin niille, jotka sen fyysisistä syistä tarvitsevat mukaansa.
Paralympialaiset
Purjehdus on virallinen paralympialaji liikuntavammaisille ja heikkonäköisille.
Paralympialaisissa purjehditaan kolmessa eri luokassa: yhden hengen 2.4mR–
luokassa, kolmen hengen Sonar–luokassa sekä kahden hengen Skud 18 -luokassa.
Olympiapurjehdukset purjehditaan fleet-kilpailuna, eli kilpailijat ovat radalla
samanaikaisesti. Kilpailu koostuu yhdeksästä lähdöstä, jotka purjehditaan kuuden
päivän aikana.

Kuva 33. 2.4mR maailmanmestaruuskilpailut 2010 © Niko Salomaa
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Olympialaisissa kilpaillaan niin avoimessa luokassa kuin pisteytyksien mukaan.
Avoimessa luokassa kilpailevat esimerkiksi polviamputoidut ja pyörätuolia käyttävät
samassa luokassa. Pisteytyksen perusteella kilpailtaessa urheilijat pisteytetään
vamman mukaan. Esimerkiksi näkövammaiset urheilijat jaetaan kolmeen ryhmään
näkökyvyn mukaan. (18.)

9 PURSISEUROJEN ESTEETTÖMYYS JA TARJONTA
Itselleen ja vammalleen sopivan purjeveneen lisäksi tulisi löytää hyvä ja esteetön
pursiseura, joka pystyy tarjoamaan matalat ja helppokulkuiset laiturit, pukuhuoneet
sekä WC:t joihin mahtuu tarvittaessa myös pyörätuolilla. Esteetön satama ja
pursiseura eivät saa myöskään olla liian kaukana, sillä jos purjehtimaan päästäkseen
tarvitsee matkustaa kymmenien tai satojen kilometrien päähän purjehduskassia
raahaten, voi harrastuksesta mennä maku jo heti alkuun.
Olosuhteiden tarjoaminen vammaispurjehdukseen vaatii vain pieniä muutoksia
seurassa. Purjehduskoulun tulisi olla kaikkien saavutettavissa. Esteettömyyttä ovat
riittävän tilava vessa ja peseytymistilat sekä yleinen kynnyksettömyys; tarpeeksi
loivat luiskat portaissa ja hissit, jotka ovat käyttökunnossa. Näkörajoitteisille selkeät
kuva- ja värisymboleita sisältävät opasteet helpottavat ymmärtämistä. Tilan
valinnassa kannattaa etukäteen miettiä, pystyvätkö kaikki liikkumaan ja siirtymään
paikasta toiseen mahdollisimman itsenäisesti. (18.)
Opinnäytetyöni yhtenä osana kartoitin Suomen pursiseurojen esteettömyyden sekä
niiden tarjoamat erikoisjärjestelyt ja –tilat niitä tarvitseville.
Haastattelin pursiseuroja kaiken kaikkiaan 98 kappaletta. Haastattelun tein
sähköpostitse ja haastattelu tapahtui perinteisellä kyselylomakkeella. Kysymykset
koskivat pursiseurojen ja seurojen kotisatamien esteettömyyttä sekä mahdollisuutta
ja kiinnostusta järjestää vammaispurjehdusta ja -opetusta. Haastatteluun vastasi
kaiken kaikkiaan vain 15 pursiseuraa. Seuraavassa on yhteenveto tuloksista ja
graafinen kuvaaja, josta ilmenee lähetettyjen kysymyslomakkeiden määrä,
vastanneiden määrä ja arvio esteettömyydestä.
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Taulukko 1. Pursiseurojen palvelut
Seura

Brandö Seglare
Esbo Segelförening
r.f

Espoon
Merenkulkijat ry

Espoon Pursiseura

Gamlakarleby
segelförening

Haminan pursiseura

Onko jo
vammaispurjeh
dusopetusta?

Onko kiinnostusta
asiaan?

Mitä ja paljonko?

EI

Periaatteessa kyllä

-

EI

Mahdollisesti

-

EI

Hyvin rajoitetut
mahdollisuudet. Ei
ole aktiivisesti
harkittu asiaa

-

KYLLÄ

Kyllä

Aktiivista toimintaa
läpi kesän

tulevaisuudessa
606

3 kpl 606 ja lisäksi
access -jollia
käytössä
tarvittaessa.

EI

Joskus voisimme
jonkin näytöksen
järjestää mutta ei
meillä ole resursseja
järjestälmälliseen
toimintaan

-

EI

EI

Kyllä, mutta
mahdollisuudet
rajalliset. Tukikohta
mahdoton liikkua
pyörätuolilla.

-

EI

EI

Kyllä

-

Kemin
purjehdusseura

EI

Tervetuloa vaan!

-

Kuopion pursiseura

EI

EI

Kajaanin purjehtijat

Keravan venekerho

Veneitä tarjolla?

EI
EI

Nykyisellään ei ole
sopivaa kalustoa
eikä satama oikein
sovellu toimintaan.
Ehkä

-

Ei sopivaa kalustoa

Still veneitä löytyy
Seuran
koulutusveneet
ovat jollia ja
kevytveneitä,
kölivenepuolen
koulutuksessa
turvaudutaan
jäsenten
vapaaehtoisuutee
n, mikä asettaa
omat
rajoituksensa.
EI
-
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eikä
henkilöresursseja.

Lappeenrannan
pursiseura

Oulun merenkävijät

Oulun Työväen
pursiseura
Savonlinnan
purjehtijat
Turun pursiseura

Vastasi

ei tällaisia
suunnitelmia

Kaikki meidän
toiminta perustuu
talkootyöhön ja
jäsenmaksuilla
katetaan vain
pakolliset yhteiset
menot.
Vammaispurjehdus
ta voimme
kehittää, mikäli
siihen ilmaantuu
halukkaita
vapaaehtoistyönte
kijöitä.

EI

KYLLÄ

Ehdottomasti

Opetusta
järjestetään
kysynnän mukaan.
Vammaispurjehduk
sen opettaja löytyy
omasta seurasta.

Käytössä on 2 x
2.4 mR -veneet,
Albin Express kouluvene sekä
apuveneeksi RIBmoottorivene

Ei tällä hetkellä

Kyllä

-

Ei pysty

-

EI

EI

KYLLÄ

15kpl

Lähde: Henkilökohtainen sähköpostihaastattelu

-

Vastaamatta jätti

olemme
järjestäneet
purjehduskursseja.
83kpl

EI
Ei ole, eikä tule
5 kpl 606purjeveneitä
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Vammaispurjehdusta tarjoavat
pursiseurat
3%
1%

11 %

85 %

KYLLÄ

EI

EHKÄ

EI VASTANNUT

Kuvaaja 3. Vammaispurjehduksen opetusta pursiseuroissa.

Yllä olevasta graafisesta kuvaajasta nähdään, että suurin osa pursiseuroista jätti
vastaamatta haastatteluuni. Liekö tämä laiskuutta vai pursiseurojen loppukauden
resurssien puutetta. Joissain pursiseuroissa ajateltiin ehkä, ettei asia koske heitä,
koska heillä ei ole vammaispurjehduksen opetusta tai edes kiinnostusta kehittää
toimintaansa vammaispurjehduksen saralla. Pursiseurojen palveluista puhuttaessa
voidaan

haastatteluvastauksista

havaita,

että

15

haastatteluun

vastanneesta

pursiseurasta vain 3 kappaletta vastasi ”Kyllä” kysyttäessä, järjestävätkö ne
vammaispurjehduksen opetusta.
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Taulukko 2. Pursiseurojen kilpailutoiminta vammaispurjehtijoille
Seura

Brandö Seglare

Esbo Segelförening r.f
Espoon Merenkulkijat
ry

Järjestääkö seura
kilpailutoimintaa
vammaispurjehtijoille?
Vain 2,4mR kilpailuita,
joissa ollut mukana
myös
vammaispurjehtijoita
EI

Vain kun järjestetään
2.4mR Ranking

-

EI

Espoon Pursiseura

Kyllä

Gamlakarleby
segelförening

Ei virallisesti mutta
olemme järjestäneet
2.4mR kisoja joissa
mukana on ollut myös
vammaispurjehtijoita

Haminan pursiseura

mitä ja monestikko
kesässä/vkossa?

Aktiivista kilpailutoimintaa
läpi kesän yhteistyössä
purjehtijaliiton kanssa
Vain kun järjestetään
2.4mR Ranking

EI

-

Kajaanin purjehtijat

EI

-

Kemin purjehdusseura

EI

-

Keravan venekerho

EI
EI

-

Kuopion pursiseura

Lappeenrannan
pursiseura

EI

-

-

Jos EI, miksi ei?

-

Ei ole harkittu asiaa
-

-

Seuran tukikohta
sijaitsee saaressa jonne
vain veneyhteys. Tämä
olisi erittäin hankalaa
vammaispurjehdusta
ajatellen.
Ei ole koskaan otettu
asiaa puheeksi
Purjehdustapahtuman
järjestäminen ei ole
koskaan käynyt
mielessä, mutta jos
sellaista ehdotetaan,
niin varmaankin siihen
suhtauduttaisiin ihan
positiivisesti.
Ei resursseja
Ei resursseja
Kaikki meidän toiminta
perustuu talkootyöhön
ja jäsenmaksuilla
katetaan vain pakolliset
yhteiset menot.
Vammaispurjehdusta
voimme kehittää, mikäli
siihen ilmaantuu
halukkaita
vapaaehtoistyöntekijöitä.
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Oulun merenkävijät

Ranking -kisa kerran
kesässä. Vammaispurjehtijat voivat osallistua
myös junioreiden
kevytvene kisoihin
halutessaan ns. avoimen
luokkana tai pelkän
kisaharjoituksen vuoksi.

Kyllä

Oulun Työväen
pursiseura

EI

-

Savonlinnan
purjehtijat

EI

-

Turun pursiseura
Vastasi

useita SKLU:n SM-kisoja,
pitkin kesää.
Vastaamatta jätti

KYLLÄ
15kpl

Lähde: Henkilökohtainen sähköpostihaastattelu

Kilpailutoiminnan järjestäminen
5%
10 %

85 %

KYLLÄ

EI

EI VASTANNUT

Kuvaaja 4. Kilpailutoiminnan järjestäminen vammaisille.

-

Seuran tukikohta ja
laiturit ovat todella
hankalia
vammaispurjehdusta
ajatellen.

Ei pysty
83kpl
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Olin

tietoinen

siitä,

että

vammaispurjehtijoille

järjestetään

huonosti

purjehduskilpailuita ja suurin osa vammaispurjehtijoista kilpailee 2.4mR-luokassa,
jolloin pursiseurat huomaamattaan luotsaavat vammaispurjehtijoita ns. terveiden
purjehtijoiden

seassa.

Olin

pettynyt,

että

pelkästään

vammaispurjehtijoille

suunnattuja purjehduskilpailuita järjestetään näin häviävän vähän.

Edellä olevassa kaavion mukaan haastatelluista 15 pursiseurasta vain 5 vastasi
”Kyllä”, kun kysyin, järjestävätkö ne kilpapurjehdustoimintaa vammaisille.
Näistäkin viidestä ”kyllä” – vastauksesta kaksi oli järjestänyt 2.4mR-rankingin,
johon oli osallistunut vammaispurjehtijoita. Jos vertaa saamiani tuloksia siihen,
kuinka paljon Suomessa muutoin järjestetään purjehduskilpailuita, on ero päätä
huimaava.

Aktiivisesti toimiva pursiseura järjestää keskimäärin 5 purjehduskilpailua per kausi,
ja pelkästään näiden 98 haastatelulomakkeen saaneen pursiseuran kesken se tekee
490 purjehduskisaa eri veneille. Toki tämä luku on vain hyvin karkea arvio, mutta
kun tuota lukua verrataan vammaispurjehtijoille järjestettyjen kisojen määrään, joka
on n. 2 - 5 kilpailua per kausi, on selvää, että asialle pitäisi tehdä jotain.
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Taulukko 3. Pursiseurojen esteettömyys
Seura

Portaita tai jyrkkiä
mäkiä?

Brandö Seglare

EI portaita
EI mäkiä

Esbo Segelförening r.f
Espoon Merenkulkijat
ry

Espoon Pursiseura

Gamlakarleby
segelförening
Haminan pursiseura

Amiraalinsatamassa EI
portaita, Pentalan
paviljongilla KYLLÄ. Ei
mäkiä.
EI portaita
EI mäkiä

Inva WC?

Laituri esteetön?

EI, mutta uuteen
rakennukseen tulossa

KYLLÄ

Amiraalin satamassa KYLLÄ

EI

Amiraalinsatamassa
KYLLÄ

KYLLÄ

EI portaita
EI mäkiä

KYLLÄ

Eivät täysin esteettömiä
mutta toimivat myös
pyörätuolilla liikuttavaksi.

EI portaita
EI mäkiä
KYLLÄ portaita
EI mäkiä
KYLLÄ portaita
EI mäkiä

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

EI

Kemin purjehdusseura

Yksi porras seuran
tiloihin. Ei mäkiä.

EI, mutta wc kohtuullisen
tilava myös pyörätuolia
ajatellen.

Ei, mutta olisi helppo
muuttaa esteettömiksi
Laiturit ovat
suhteellisen
esteettömiä

Keravan venekerho

Ei/kyllä. Seuran
kerhotila ja WC eivät ole
esteettömiä. Samalla
alueella toimiva
tilausravintola on.
KYLLÄ mäkiä.

EI

EI

Kajaanin purjehtijat

Kuopion pursiseura

Lappeenrannan
pursiseura

Oulun merenkävijät

KYLLÄ portaita
EI mäkiä

EI

EI

Oulun Työväen
pursiseura

KYLLÄ portaita,
EI mäkiä

Savonlinnan

EI portaita,

EI

EI

EI

Ei, mutta
huonojalkaisille on tehty
ns. invapaikka josta
pääsee helpommin
laiturille.
KYLLÄ

EI

Laiturit hieman hankalia
mutta tulossa uusi
kevytvenelaituri joka
helpottaa
vammaispurjehtijoita ja
junioreita.

EI

EI, laiturit maalaitureita
joissa huono pinta

KYLLÄ

EI
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purjehtijat

EI mäkiä

Turun pursiseura

Kyllä portaita, mutta
tuleva purjehduskeskus
tulee olemaan esteetön.
Nykyiseen myös mäkiä,
tulevassa ei.

EI vielä. Tulevassa
keskuksessa KYLLÄ

15kpl

Vastasi

Vastaamatta jätti

Ei vielä.
Tavoitteenamme on
rakentaa täysin
esteetön
purjehduskeskus
vammaispurjehtijoille.

83kpl

Lähde: Henkilökohtainen sähköpostihaastattelu

Pursiseurojen esteettömyys
21 %

24 %

14 %

41 %

Ei portaita

Ei mäkiä

Inva WC

Esteetön laituri

Kuvaaja 5. Pursiseurojen esteettömyys

Pursiseurojen esteettömyys on melko huonolla tolalla. Vaikka suurin osa
pursiseuroista on ns. tasaisella maalla, eikä jyrkkiä mäkiä rakennuksille ole,
ongelmaksi muodostuvat portaat, joita tuntuu löytyvän melkein kaikkialta. 15
haastatellusta pursiseurasta 10:ssä oli portaita ja vain viisi oli portaattomia. Portaiden
puuttuminen ei kuitenkaan takaa esteetöntä liikkumista, sillä monesti ihmisten arviot
portaista ja kynnyksistä voivat olla hieman ympäripyöreitä.
Vain neljä pursiseuraa pystyy tarjoamaan vammaispurjehtijoille käyttöön InvaWC:n. Tämä on suhteellisen huolestuttavaa, vaikka muutamat pursiseurat ovatkin
parantamassa tilojaan ja remonteissa huomioidaan rakennuksen esteettömyys. Neljän
inva-WC:n lisäksi ainakin yhdellä pursiseuralla on oman arvionsa mukaan
kohtuullisen iso wc, johon mahtuu pyörätuolilla.
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Vaikka osa maamme pursiseuroista on hyväkuntoisia ja isommilla seuroilla on
kohtuullisen uudet toimipisteet ja rakennukset, on yllättävää huomata, että 15
vastanneesta pursiseurasta vain kuusi kertoo laituriensa olevan esteettömiä tai
jokseenkin esteettömiä. Maalaisjärjellä ajatellen laiturien turvallisuus ja esteettömyys
palvelisi kaikkien purjehtijoiden tarpeita eikä vain vammaispurjehtijoiden.
Haastattelussa kysyin lisäksi pursiseuran omia kehittämisideoita omaa pursiseuransa
toimintaa, tarjontaa sekä esteettömyyttä ajatellen. Moni jätti koko kysymyksen
huomioimatta, mutta muutama oli valmis kehittämään seuraansa juuri laiturien
esteettömyyden parantamisessa. Uskon, että pursiseuroilla ei ole tarpeeksi tietämystä
vammaispurjehduksesta ja vammaispurjehtijoiden tarpeista, jotta ne osaisivat
kehittää toimintaansa oikeaan suuntaan.
Olin yllättynyt siitä, kuinka vähän loppujen lopuksi sain vastauksia pursiseuroilta.
Lähetin kyselylomakkeen alkusyksystä ja oletin, että suurin osa olisi vastannut
kyselyyni. Ne, joilla oli todella aktiivista vammaispurjehdustoimintaa, vastasivat
nopeimmin ja myös muutama sellainen, joilla ei ollut mitään kiinnostusta koko
asiaan. Kaksi pursiseuraa erottui positiivisesti saatujen vastausten joukosta.
Nämä kaksi seuraa olivat Oulun työväen pursiseura OTPS ja Espoon pursiseura EPS,
joilla molemmilla on aktiivista vammaispurjehdus- ja kilpailutoimintaa läpi kesän.
Molemmat seurat tarjoavat opetusta, seurojen rakennukset ovat esteettömiä ja seurat
tarjoavat veneitä halukkaille. Myös Turun pursiseura erottui edukseen; sillä on
käynnissä suuri projekti, jossa pursiseurasta rakennetaan Suomen suurin ja toimivin
”esteetön purjehduskeskus”. Tämä kuulostaa erinomaiselta ja kannatan ajatusta.
Hyvä kun pursiseuroista edes ne muutamat panostavat asiaan ja näkevät
vammaispurjehduksen tarpeelliseksi. Tällä hetkellä Turun pursiseuralla on myös
eniten vammaispurjehtijoita jäseninään sekä eniten vammaispurjehdustoimintaa koko
Suomessa.
Kaikista jyrkimmän ”ei kiinnosta”-vastauksen sain Savonlinnan purjehtijoilta, joilla
ei tuntunut olevan mitään kiinnostusta asiaan eikä kiinnostusta muuttaa kantaansa
myöskään tulevaisuudessa. Muutamia muitakin negatiivisen sävyisiä vastauksia tuli,
mutta nämä vastaukset vain vahvistivat kantaani, että vammaispurjehduksen tilanne
ja pursiseurojen esteettömyys on Suomessa todella rempallaan.
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10 PALAUTETTA HENKILÖHAASTATTELUISTA
Opinnäytetyötäni varten haastattelin pursiseurojen lisäksi eri ikäluokkia edustavia ja
eri paikkakunnilla asuvia liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisia henkilöitä, joilla oli
hyvinkin erilainen vammaisurheilutausta tai ei vammaisurheilutaustaa ollenkaan.
Kartoitin vammaispurjehduksen tilannetta, henkilöiden kokemuksia eri veneistä ja
mahdollisista kilpailuista. Pyysin jokaista kirjoittamaan myös ideansa sekä toiveensa
Suomen vammaispurjehduksen kehittämiseksi. Haastattelut tein sähköpostia sekä
Facebook-sivustoa hyödyntäen.
Sähköpostitse haastattelin ne, joiden sähköpostiosoitteet löysin omista arkistoistani tai
jotka sain Suomen vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry:n kautta.
Facebook–sivuston kautta haastateltavien löytämiseen kuluikin hieman enemmän
aikaa, sillä yritin löytää verkostosta mahdollisimman monta jonkin vamman omaavaa,
käyttäjää, joita en tuntenut lainkaan. Tämän vuoksi jouduin selaamaan kymmeniä,
ellen jopa satoja valokuvia sellaisista ihmisistä, jotka olivat jonkun tuntemani liikunta-, näkö- tai kehitysvammaisen ystäväni tuttuja. Heti, kun valokuvassa näkyi
pyörätuoli tai proteesi, pyysin henkilöä ystäväkseni, jotta voin sen jälkeen lähettää
hänelle haastattelulomakkeen facebook–sivuston viestitoiminnon kautta.
Tämä kaikesta hankaluudestaan huolimatta tuotti kuitenkin tulosta, ja sain kuin sainkin
muutamia vastauksia. Paljon jäi myös saamatta. Tutustuin kuitenkin mukaviin ja hyvin
mielenkiintoisiin henkilöihin ja minulle tarjottiin vastaavasti mahdollisuutta tutustua
heidän harrastamiinsa vammaisurheilulajeihin.
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Alla on yhteenveto tuloksista ja graafinen kuvaaja, josta ilmenee purjehtijoiden määrä,
kaikista haastatteluun vastanneista.
Taulukko 4. Henkilöhaastatteluiden vastaukset.
Nimi

Ikä

Seura

Vamma

Purjehtii?

Kilpailee?

Vene?

Selkäydinvamma

Ei ole
kokeillut

-

-

Selkäydinvamma

On
kokeillut

-

-

Aleksi Kirjonen

17

Annukka Koskela

35

-

Heikki Kullberg

40

TPS

Lievä
kehitysvamma

Kyllä

Kyllä

jolla, terhi
sail ja nyt
606

Joni Roivainen

-

TPS

Lievä
kehitysvamma

Kyllä

Kyllä

606

Juha-Matti Linnansaari

29

TPS

Lievä
kehitysvamma

Kyllä

Kyllä

606

Kimmo Rundström

49

OM

Kaikkien raajojen
kehityshäiriö

Kyllä

Kyllä

Niko Salomaa

22

TPS

Selkäydinvamma

Kyllä

Kyllä

2.4mr,
606,505,
Alpinexpres
Laser,2.4mr,
X-362,
Moody 64

Lauri Louhivirta

45

-

Selkäydinvamma

Kyllä

-

Yhteensä

8

Lähde: Henkilökohtainen haastattelu

-

2.4mR
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6
5
4
3
2
1
0
Harrastaa
aktiivisesti

Kilpailee
aktiivisesti

On kokeillut

Ei ole kokeillut

Kuvaaja 6. Haastateltujen henkilöiden purjehduskokemus

Kuten yllä olevasta graafisesta kuvaajasta näkyy, on selvää, että kaikki haastatteluuni
vastanneet, jotka harrastivat purjehdusta, kilpailivat myös aktiivisesti. Kaksi ei
harrastanut lajia aktiivisesti ja toinen heistä ei ollut koskaan kokeillut purjehdusta.
Kaiken kaikkiaan lähetin kyselyn noin 30:lle eri tavalla vammaiselle henkilölle.
Yllätyin, sillä oletin suurimman osan vastaavan, mutta sainkin vain 8 vastausta. Näistä
kuusi olivat aktiivisia purjehtijoita ja 2 ei ollut koskaan kokeillut lajia eikä ollut aivan
varma, haluaako koskaan kokeillakaan.
Suurin osa aktiivisesti purjehdusta
harrastavista vastaajista kuului Turun
pursiseuraan. Ei ihme, että Turun

11 %

pursiseura osaa ja haluaa panostaa
KYLLÄ
EI
Ei osaa sanoa

vammaispurjehdukseen

ja

sen

kehittämiseen. Pohjoisin vastaaja oli

89 %

Oulusta.
henkilöiltä
Kuvaaja 7. Onko vammaispurjehduksesta
tiedottava nettisivusto tarpeellinen?

Kysyin
myös,

haastateltavilta
kokevatko

vammaispurjehduksesta

he

tiedottavan

nettisivuston olevan tarpeellinen.
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Vastaukset jakautuivat kuvaajan esittämällä tavalla. On selvää, että nettisivusto tulee
tarpeeseen, ja toivon mukaan ajan myötä siitä kehittyy ja kasvaa toimiva ja tehokas
tiedotuskanava kaikille vammaispurjehduksesta kiinnostuneille.

11 LOPUKSI
Tätä opinnäytetyötä tehdessäni ja tietoa etsiessäni törmäsin minullekin täysin
tuntemattomiin mahdollisuuksiin ja veneisiin. Kaikki tässä opinnäytetyössä esitetty
tieto julkaistaan www.vammaispurjehtijat.fi nettisivustolla.

Nettisivujen tarkoituksena on auttaa vammaispurjehtijoita löytämään tarvittavaa tietoa
yhdestä paikasta. Nettisivuista rakennettiin sellaiset, että niitä voi kommentoida omilla
Facebook–tunnuksilla ja näin ollen olemassa oleviin artikkeleihin saadaan näkökulmaa
eri vamman omaavilta purjehtijoilta. On tärkeää, että nettisivuille tulisi tietoa eri
ihmisiltä ja eri tason vammaispurjehtijoilta.

Tämän opinnäytetyön valmistuttua ja sen palautettuani nettisivujen hallinta- ja päivitys
siirtyy

Suomen

purjehtijaliitolle

Haastatteluvastausten

perusteella

sekä
suurin

Vammaisurheiluliitto
osa

VAU:lle.

vammaisurheilijoista

ja

vammaispurjehtijoista oli sitä mieltä, että vammaispurjehduksesta kertovalle
nettisivustolle on tarvetta.

Nettisivut julkaistiin heinäkuun alussa, minkä jälkeen niitä on päivitetty aina, kun
uutta tietoa on ilmennyt. Nettisivustojen kasaaminen oli mielenkiintoista ja hauskaa
suuritöisen kirjoitustyön ohella.
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HENKILÖHAASTATTELULOMAKE
Hei,
Voisitko vastata muutamiin kysymyksiin koskien vammaispurjehdusta? vastauksesi
kirjataan opinnäytetyöhöni joka koskee nettiin julkaistavaa vammaispurjehtijat.fi sivustoa avuksi vammaispurjehduksesta kiinnostuneille ja lajin harrastajille.
Nimi:_____________________________________
Ikä:_______________________________________
paikkakunta:_______________________________
Vammataso ja raajojen toiminta:
_____________________________________________________________________
Liikun: (pyörätuoli?, rollaattori?, kävelykepit? muu mikä?)
_____________________________________________________________________
Olen purjehtinut seuraavia veneitä:
_____________________________________________________________________
Olen harrastanut purjehdusta: (montako vuotta?)
_____________________________________________________________________
Purjehdin: (montako kertaa kesässä?)
_____________________________________________________________________
En harrasta purjehdusta: (miksi et ja haluaisitko?)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Miten aloitin purjehduksen harrastamisen:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Kuulun pursiseuraan: (mikä seura?)
_____________________________________________________________________
Purjehdin kilpaa:(mikä veneluokka, montako vuotta, paras saavutus?)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Olisiko mielestäsi vammaispurjehdusta koskevasta nettisivustosta hyötyä?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
miten vammaispurjehdusta pitäisi mielestäsi kehittää suomessa?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Pyydän

lähettämään

tämän

viestin

eteenpäin

myös

muille

tuntemillenne

vammaisurheilijoille jotta saisin kerättyä opinnäytetyöhöni mahdollisimman paljon
muiden kokemuksia. Vastaukset voi lähettää minulle joko Facebookin viestihomman
kautta tai sähköpostitse ulla-maija.ylikoski@student.kyamk.fi

Kiitos vastauksistasi! :)
Terkuin, Ulla Ylikoski

PURSISEURAN ESTEETTÖMYYSKYSELY

Pursiseuran nimi: ______________________________________________
Paikkakunta: ___________________________________________
Nettisivun osoite: _____________________________________________________
Pystyttekö järjestämään purjehdusopetusta vammaispurjehtijoille?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Onko pursiseuranne koskaan järjestänyt vammaispurjehdus - tapahtumaa?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Olisiko seurallanne kiinnostusta järjestää vammaispurjehdusopetusta paikkakuntanne
vammaisille?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Onko pursiseuran rakennus esteetön pyörätuolille liikuttavaksi?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Onko pursiseurallenne portaita tai jyrkkiä mäkiä

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Onko pursiseurallanne inva wc:tä?
_____________________________________________________________________
Onko laiturinne esteettömiä liikkua?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Miten olisitte valmis kehittämään seuraanne jotta vammaispurjehdus olisi seurassanne
mahdollista?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Pystyykö seuranne tarjoamaan vammaispurjehdukseen sopivia veneitä? Mitä ja
monta?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Lisätietoja nettisivustolle:

Jäsenmaksut? _________________________________________________________
Miten voi liittyä?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Pursiseuran/kotisataman tarjonta? (ravintola, inva-wc, luiska, sauna, jätehuolto jne..)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Pursiseuran/kotisataman osoite? (karttalinkkiä varten)
_____________________________________________________________________
Pieni esittely seuran historiasta ja toiminnasta sekä kotisatamasta.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Kiitos vastauksistanne!

