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Johdanto

Kohderyhmä: 

 Kilpapurjehdusta aloittavat

Tavoite:

 Tutustuttaa oppilaat 4 hengen köliveneen 
miehistön tehtäviin.

Sisältö:

 1 teoria ja 3 käytännön harjoitusta



Kilpapurjehdus

Menestystekijät
 Venevauhti

 Trimmit eri tuulissa

 Manööverit
 Käännökset, purjeiden nostot, laskut ja vaihdot

 Taktiikka
 Oikeassa paikassa oikeaan aikaa

Gastikoulussa keskitytään miehistön tehtäviin 
manöövereissä ja niiden harjoittelemiseen



Miehistö ja sen tehtävät

Miehistö jakautuu kahteen ryhmään:

 Ajomiehistö

 Pinnamies ja trimmaaja

 Kansimiehistö

 Keskigasti (pianisti)

 Keulagasti

 Karkeajako:

 Ajomiehistö ajaa ja trimmaa

 Kansimiehistö nostaa ja laskee purjeet, tarkkailee rataa 
ja navigoi



Miehistö ja sen tehtävät

Pinnamies

 Ajaa venettä parhaalla mahdollisella tavalla 
suhteessa tuuleen ja tilanteeseen radalla

 Ei yleensä osallistu veneen muihin tehtäviin

 Joskus toimii myös isopurjeen skuuttaajana ja taktikkona

 Käyttää apunaan:

 Pinnatuntumaa

 Lokia

 Windex / tuulimittaria

 Purjeiden virtauslankoja



Miehistö ja sen tehtävät

Suurimmat virheet:

 Osallistuu kaikkeen veneessä tapahtuvaa 
toimintaa, kuten:

 Navigoi ja lukee karttaa

 Toimii apuna skuuteissa ja nostimissa

 Antaa toimintaohjeita ja neuvoo miehistöä

Osallistuu yleiseen keskusteluun,

 eikä keskity omaan tehtäväänsä veneessä.



Miehistö ja sen tehtävät

Trimmaaja

 Skuuttaa keulapurjeet

 Vastakäännöksessä vinssillä

 Skuuttaa spinnun

 Kevyessä kelissä ajaa sekä tuulen että leen 
skuutteja

 Kovassa tuulessa keskittyy leen skuuttiin ja 
kertoo tuntemuksistaan pinnamiehelle.



Miehistö ja sen tehtävät

Keulagasti

 Toimii maston etupuolella ja huolehtii:

 Vastakäännöksessä purjeen esteettömän kulun halssilta 
toiselle ja tarvittaessa nostaa purjeen helman 
käännöksen jälkeen mantookien sisäpuolelle

 Keulapurjeiden vaihdot, nostot ja laskut

 Spinnun puomin käsittely

 Nosto ja lasku mastolle / mastolta

 Puolen vaihto spinnujiipissä

 Tarkkailee rataa ja tuulta (navigoi)



Miehistö ja sen tehtävät

Keskigasti (pianisti)
 Toimii veneessä keskellä ja huolehtii 

purjeiden nostimista, spinnun puomin 
gaijoista ja barbereista

 Auttaa purjeiden skuuttauksessa 
trimmaajaa
 Päästää skuutin vinssiltä merkistä

 Tarkkailee rataa ja tuulta (navigoi)

 Yleisesti jos pianistilla ei ole mitään 
tekemistä on jotain jäänyt tekemättä



Yhteenveto

Miehistön roolitus antaa kullekin 
mahdollisuuden keskittyä omaan suoritukseen 
ilman, että tarvitsee kiinnittää huomiota 
muiden tehtäviin

Veneen suorituskyky paranee, kun miehistö 
tekee oikeita asioita oikeaan aikaan 

Manööverit toimivat, kun kukin tietää 
tehtävänsä


