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Helsinki

Thaleian ensipurjehdus Ranskasta Kreikkaan

To 4.6. Sables Olonne
Veneen vastaanottotarkastus. Paikalla veneen myyjä
Leif Karlsson, meiltä Lauri Hintikka, Harry Lindström,
Jaakko Olkkonen ja Antti Lehtonen.
Vene vaikutti olevan kunnossa ja tilauksen mukainen.
Vedenalaisia osia ei päästy tarkastamaan. Myyjä
vakuutti kaiken olevan tilauksen mukaista ja toimintakunnossa, laitteet tarkistettuna. Pieniä eroja tilaukseen todettiin lähinnä rikausvaiheen osalta, mm. nimi
puuttui.
Veneen varustelua Kreikkaan lähtöä varten.
Pe 5.6. Sables Olonne
Sääennusteen mukaan Biskajan yli on ehdittävä 2
vrk aikana tai jäätävä jonnekin odottamaan Finisterren alueen huonon sään ohimenoa.

Autopilotti putoaa pois päältä satunnaisesti lyhyin välein, vikailmoitus NO RUDREF, manuaali
ei tunne ilmoitusta, ilmeisesti ruorikulmaanturissa on jokin ongelma. Siirrytään käsiohjaukseen.

Klo 12.00 liikkeelle Finisterreä kohden.
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Tuulimittari ei toimi, TrueWind suunta aina 180 ja
AppWind nopeus aina veneen nopeus. Käsiohjaus
hankalaa yöllä, kun tuulen suuntaa ei näe.

koville joko maston puolella tai puomin sisäänmenossa reivin kiristyksestä riippuen, köydessä
on jo hankauskulumaa.

Tutka ei toimi.

Autopilotti toimii, samoin tuulimittari.

La 6.6.
Coast Guard vene tuli tarkastuskierrokselle, VHF-info
riitti.

Ke 10.6.
Klo 02.00 3-reiviä kiinnitettäessä 2 ratsastajaa
irtosi mastoliesmasta, isopurje alas. Purjeessa on
"perinteinen” 3-reivi, mutta puomilta puuttuvat
reivikoukut! Ei selvinnyt, miten reivaus on tarkoitettu tehtävän, käytettiin köysilenkkiä.

Tuuli tulee suoraan Finisterren suunnasta 25-30 kts,
kova aallokko, elektroniikkaongelmat jatkuvat.
Su 7.6.
Finisterren suuntaan ei pääse, sama ilmeisesti seuraavat 2 vrk. Suunnataan hieman etelämmäs Gijoniin.

Taas delfiinejä, niitä on käynyt veneen vierellä
päivittäin.
To 11.6.

Klo 10.30 Gijon, tankkaus, kulutus 3.9 l/h.
Veneen varustelun täydennystä, monipuolistetaan
muonapuolta paikallisilla herkuilla.

Ma 8.6. Gijon
Raymarinen huoltomies käy veneellä, saa tuulimittarin kuntoon, vika oli maston tyven kaapeliliitoksessa. Huoltomies toteaa tutkan vian olevan
radomen sisällä elektroniikkalevyllä, tarvitaan uusi
laite, tilattava Gibraltarille. Meille kuulumattomia kuluja tulee huoltokäynnistä 208,45 €.

Yöllä klo 00.00 vene takertui trooliin Finisterren ulkopuolella!
Paksua 1 m halkaisija pussia on noin 20 m. Irrotus onnistui reilun tunnin aherruksen jälkeen.

Ruorikulma-anturin
kaapelin liitokset tietokoneen päässä on ehkä
huonosti tehty tai likaiset.
Irrotetaan, puhdistetaan ja
kiinnitetään uudelleen
(auttoi, vika ei uusinut).
Ti 9.6.
Lähdetään Gijonista, 2reivi tarpeen. Myöhemmin
kovaa vastatuulta ja kovaa
sadetta. Reiviköysi joutuu
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Klo 09.00 SAR-vene ja helikopteri vierellä ilmeisesti harjoittelemassa pintapelastusta.
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Klo 12.00 purje korjattu, iso taas käyttöön, on Ok.
500 nm täyteen, delfiinejä. 1. kaunis purjehduspäivä,
vaatteiden kuivatusta.
Klo 21.30 Coast Guard helikopteri teki 3 kierrosta
maston ympäri, eivät kyselleet mitään.
Pe 12.6.
Pitäisi saada moottorille 50 h takuuhuolto & öljynvaihto, poiketaan Porton edustalle.

Helsinki
Sables d’Olonne – Gibraltar 1070 nm.
Klo 17.00 uusi miehistö: Hannes Juntunen, Iiro
Simonen, Asko Karjalainen, Antti jatkaa entisestä
miehistöstä.
Ti 16.6. Gibraltar
Veneen huoltoa ja muona- sekä varustetäydennyksiä. Sheppards ei ihan maineensa veroinen,
jollaa yms ei löytynyt.

Klo 07.00 Lexious, karmea paikka, ei palveluja.
Kuollut rotta satama-altaassa kuten satamakirjassakin kerrotaan.
Klo 08.00 jatketaan matkaa, turha pysäys. Varataan
huoltomies Cascaisista huomiseksi.
La 13.6.
Klo 10.00 Cascais, marinan polttoainelaituriin. Tankkaus, kulutus 2,9 l/h. Muonatäydennystä lähikaupasta. Moottorin 50 h takuuhuolto tankkauslaiturissa, josta meitä jo hätistelläänkin pois. Klo 11.30
taas matkaan.
Su 14.6.
Klo 08.30 Portugalin poliisin moottorivene pysäyttää meidät, 2 aseistettua poliisia tulee veneeseen,
tarkastavat paperit ja täyttävät lomakkeitaan.
Päivällä "kisa" 67 ft purren kanssa (jolla myös AIS-B),
tasaista oli.
Klo 17.00 satojen delfiinien parvi touhuaa veneen
ympärillä. Klo 24.00 1000 nm täyteen.
Ma 15.6.
Klo 12.00 Gibraltarille, Queensway Quay Marina.

Klo 11-15 tutkan korjaus, uusi laite ei auttanut,
vika löytyi maston tyven luota väärin kytketystä
kaapeliliitoksesta (alas tuleva kuva nastassa 2,
näytölle menevä kuva nastassa 1, katso paksu
valkoinen johdin).
Raymarine-ongelmia jäi vielä (joita huoltomies
ei pystynyt korjaamaan, yritti kyllä):
1. VHF ei saa ohjauskoneelta paikkatietoa.
2. Raymarinen PC-liitätäntä ei toimi.
3. NMEA-paikkatietoa ei lähde Raymarinelta
3.osapuolelle/Navtexille. (Navtex kytkettiin tilapäisesti vanhaan käsi-GPS-laitteeseen, toimii.)
Klo 14.00 Harry, Jaska ja Lauri kotimatkalle passiongelmien saattelemana.
Klo 19.00 Veneen tankkaus (kulutus 3,03 l/h),
sitten kohti Sisiliaa, taas reiluun vastatuuleen, nyt
luovien isojen rahtialusten seassa. AIS on mahtava apu!
Ke 17.6.
Klo 06.00 todettiin, että genuan alakulma oli
yön aikan irronnut rullasta, sakkelin tappi oli
kannella. Laitettiin paikalleen ja kiristettiin.
Klo 20.00 2-reiviä laitettaessa ihmeteltiin, kun
purjeen alaliesma ei kiristy. Myös tästä oli sakkelin tappi irronnut purjeesta. Ilmeisesti rikauk-
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sessa sakkelit oli kiristetty vain käsin tai muuten liian
kevyesti.

taan sohva köydellä pöytään kiinni. Korjataan
myöhemmin kunnollisilla ruuveilla.

To 18.6.
Klo 16.00 plotterin näyttö pimeni, oli reistaillut jo
aiemmin. Kiristettiin löysä virtajohtimen liitin näytön
takana.

Ti 23.6.
Klo 06.00 Loki ja nopeusmittari mykkinä.

Pe 19.6.
Vastatuuli (nyt heikko) suoraan tavoitesuunnasta
jatkuu, moottori purjeiden tukena.
La 20.6.
Polttoaine vähissä, laaja tyyni 1-2 vrk alue edessä,
suunnataan pohjoiseen Mallorcalle.
Klo 20.30 Mallorcalla, Cala Llonga, Marina d'Or.
Su 21.6.
Klo 12.00 Tankkaus (kulutus 2,5 l/h). Lähtö, purjeet
ylös, luvassa pian 2-3 vrk kovaa sivumyötäistä.
Ma 22.6.

Seatalk-jako keulakajuutan lattian alla ei ole
lemmattu, lojuu pilssin pohjalla ja ui vedessä.
Vaihdettu varaosana oleva ja lemmattu ylemmäs,
toimii taas.
Ke 24.6.
Tyrhenian merellä.
To 25.6.
Klo 08.30 Messina, tankkaus, kulutus 2,8 l/h.
Muonatäydennys.

Jääkaappi liikkuu kalustekaapin sisällä, kansi ei
sulkeudu. Miten kaapin pitäisi olla kiinnitetty?
Salongin sohvan kiinnitys petti, kiinnitys on tehty
pienillä 12 mm pituisilla ruuveilla lattialevyyn. Sido-

Klo 10.00 jatketaan kohden Kreikkaa, aluksi
ruuhkaisan Messinan salmen läpi vierellä toinen
suomalainen Beneteau, meitä isompi, 54 ft.
Pe 26.6.
Ionian merellä.
Klo 22.00 GSM toimii taas, ollaan Kreikassa!
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La 27.6.
Klo 13.00 poiketaan Aigionin laiturille, Asko jää veneestä, Ateenaan ja Suomeen.
Klo 18.00 tullaan Korinthin kaupunkiin, marinan puolella täyttä, kiinnitytään laiturin päähän italialaisveneen rinnalle.

Helsinki
Klo 15.00 jatketaan kohden Samosta.
Ti 30.6.
Uimapysähdys Fournoin S-kulman poukamaan,
aurinkoista, lämmintä vettä, ei muita veneitä.

Klo 22.00 Lasse Pasanen ja Harry Lindström veneelle.
Su 28.6.
Klo 10.00 lähdetään Korinthista kohden kanavaa.
Klo 11.00 Korinthin kanavaan.

Klo 20.00 Samos marinassa.

Ennen Aeginaa poiketaan uimaan Angistrin SW-kulman poukamaan, lämmintä.
Klo 18.00 Aeginan satamaan, täyttä, tungetaan ison
moottoriveneen viereen.
Ma 29.6.
Klo 09.00 Aeginasta kohden Ateenaa.
Klo 13.00 Alimos marina. kierretään venetarvikeliikkeitä jollaa etsien, turhaan.

Matkaa kertyi Sables Olonnesta 2770 nm, aikaa
meni 25 vrk pysähdyksineen, Gibraltarilta 1710
nm ja 14 vrk (Loki saattaa näyttää hiukan liian
pieniä lukemia).
Ke 1.7. Samos
Veneen varustelua & huoltoa.
Klo 15.00 Iiro ja Lasse lähtevät Ateenaan / Suomeen.
To 2.7. Samos
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Mittareiden säätö / kalibrointi testipurjehduksella.

Helsinki
Mitataan harusten kireydet, peräharus ja ylemmät väliharukset ovat löysät ilman kiristysvoimaa,
ylemmissä pääharuksissa kiristysvoima on yli
mittarin asteikon (ilmeisesti 23–26 %, vaarallisen
kova?).
La 4.7. Samos
Klo 06.00 Hannes Ateenaan.
Maston ylemmät väliharukset ovat rikausvaiheessa ilmeisesti jääneet kiristämättä (ovat

Loki ja nopeusmittari eivät säädy Raymarinen ohjeiden mukaisesti, ilmeisesti ovat jonkin 3-osapuolen
valmistetta, Raymarinen ST-70 ei tunnista kuin tuulimitarin.
Nopeusmittarissa on ilmeisesti 5-10 % liian pieni lukema, ohjeet säätöön saatava myyjältä.
Pe 3.7. Samos
Bimini ja sprayhood paikoilleen korjattuna / vahvistettuna hirvennahalla. Biminin runkoputkia lyhennetään 5 cm, jotta puomi ei pääse hankaamaan. Puomi
hankasi aiemmin biminin etureunaa, jos reiviköyttä ei
saanut kiristettyä aivan suoraksi mastolta puomiin.

max.löysät ja sokat lukitsematta, ks. kuva).
Ilmeisesti tästä johtui maston omituinen käytös
purjehdittaessa.
Kiristetään ylemmät välivantit n. 10 % murtolujuudesta, tämä pudotti ylempien pää-/ulkovanttien
kiristyksen n. 20 % tasolle.
Klo 15.00 Harry Ateenaan ja Suomeen
Su 5.7.
Klo 10.30 Antti veneeltä Suomeen.
Iiro Simonen miehistöineen tuli veneelle noin klo
12.00. Samalla käynnistyi Thaleian normaali purjehduskausi.

Toisaalta tämä varmasti rasitti reiviköyttä.
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