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1969

• Folkkaria alettiin
valmistaa 1970-luvulla
myös lasikuidusta.
Se on kilpailuissa yhä
Suomen suurimpia
köliveneluokkia.

Merten volkswagen
Kansanveneestä tuli tyyristä käsityötä.
Silloin ”Valkoiset purjeet kuvastavat kesää keveimmillään ja samaan kuvajaiseen sopii auringon kilo aalloilla,
laineiden laiska loiske ja lokin pitkä huuto”, maalaili
Avotakka maaliskuussa 1969 esitellessään Suomessa
yleisimmin käytetyt purjevenetyypit.
Pääkuvassa merta kyntää Pohjoismainen kansanvene.
Malli oli saanut alkunsa vuonna 1941 Pohjoismaisen
purjehtijaliiton aloitteesta. Tavoitteena oli edullinen
vene, joka toisi purjehduksen entistä useamman ulottuville. Aiemmin suurin osa purjeveneistä oli yksittäin
suunniteltuja ja kalliita ja niin sanotut yksityyppiveneet
ahtaita.
Lehti ylisti Atlantinkin ylittäneen venetyypin ominaisuuksia. ”Kansanvene on suunniteltu matkaveneeksi ja
siihen tarkoitukseen se soveltuukin erinomaisesti!”
Nyt Pohjoismainen kansanvene, tuttavallisemmin folk-

kari, on yli 70-vuotias klassikko, jota alettiin valmistaa
1970-luvulla lähtien puun lisäksi lujitemuovista.
– Lasikuituveneillä kilpaillaan ahkerasti, mutta puisia
ei ole enää pitkään aikaan valmistettu sarjatyönä, kertoo
Kansanveneliiton puheenjohtaja Simo-Pekka Reponen.
Syy on sama kuin usein käsityövaltaisessa designissa:
Reposen mukaan puisen kansanveneen rakentaminen
maksaa nykyisin yli 100 000 euroa, kun lasikuituisen saa
runsaalla 40 000 eurolla. Vanhan puuveneen hinta on
kunnosta riippuen 2 000–8 000 euroa.
Nykymittareilla kansanvene on auttamattoman pieni
jokamiehen matkaveneeksi. Toisaalta se on hallittavissa
yksin, ja syvässä istumalaatikossa purjehtija on hyvin
lähellä veden pintaa, jolloin aallokon ja vauhdin tuntee
aivan erityisellä tavalla.
– Fiilis on aivan eri kuin nykyveneissä. Ja kuten
sanonta kuuluu: pieni vene, pienet murheet. ✱
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• Nykymittareilla pieni
vene on hallittavissa
yksinkin.

• Runsaat 7,5 metriä
pitkän veneen
piirustukset luotiin
suunnittelukilpailun
ehdotusten
pohjalta 1941.

kuvat simo-pekka reponen, kansanveneliitto ja a-lehtien kuvatoimitus.

SILLOIN
• Avotakka esitteli
purjevenetyyppejä
maaliskuussa 1969.
Veneitä tehtiin
1940–60-luvuilla isoina
sarjoina Ruotsissa,
Tanskassa ja Suomessa.
Niitä nikkaroitiin myös
veneseurojen vajoissa
porukalla.

NYT
• Kansanveneitä liikkuu Suomen vesillä vielä
lähes 250, joista noin 40 on lasikuituisia.
Nimi juontuu sanasta Volkswagen, jota
alettiin käyttää, kun saksalaiset 1930-luvulla
kehittelivät jokamiehen autoa.

