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Sami Niemisen Chris-Craft 26 Scorpion

 Juhlava 
päiväkruiseri

Porin keskustan venelaiturissa aitiopaikalla on vene, 
joka kääntää katseet räyhäävällä äänellään 
ja komealla jenkkimuotoilullaan. Sami Nieminen 
suunnitteli veneilystä luopumista, mutta näyttävä 
Chris-Craft 26 Scorpion muutti aikeet.

L  T e k s T i  j a  k u v a T  A n t o n  K A l l A n d

P
orilainen Sami 
Nieminen aikoi 
viime kesänä jät-
tää veneilyharras-
tuksensa. Hän oli 

myynyt 6,6-metrisen Montereynsä ja päätti nauttia 
vastedes harvoista lomapäivistään suvun mökillä 
ja automatkoilla.

Veneily vie paljon aikaa, jota muusikolla ei ole 
liiaksi – 28-vuotiaan ammattirumpalin, musiikin-
opettajan ja kanttorin viikonloput kuluvat soitto-
keikoilla. Piipahdus internetin venemyyntipalstalle 
teki kuitenkin haaveet maakravuksi heittäytymises-
tä tyhjiksi.

Samin silmiin osui herkullinen ja harvinainen 
jenkkivene, jota hän ei voinut jättää katsomatta. 
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Sami Niemisen Chris-Craft 26 Scorpion

– Olen ollut Chris-
Craft-fani aina. Myy-
tyäni Montereyn me-
nin nettiveneeseen, 
vaikka ei olisi pitä-
nyt. Myyntipalstalla 
silmiini osui ilmoitus 
hyvin pidetystä Stin-
ger-mallisesta Chris-
Craftin daycruiserista, 
jota lähdin katsomaan 
Turkuun.

Vene oli silloin vielä 
kuivalla maalla talven 
jäljiltä ja pesemättömä-
nä. Silti siitä näki, että se 
oli hyvin pidetty yksilö.

– Vakuutuin nopeasti sii-
tä, että tässä on todella hyvä 
vene. Vaikka se on vuosimal-
lia 1989–90, on se ikäisekseen 
erinomaisessa kunnossa. Hie-
roimme kauppoja kaksi viikkoa 
myyjän kanssa ja lopulta vene 
vaihtoi omistajaa, Sami muis-
telee hymyssä suin veneensä 
hankintaa.

Reikä rungossa, 
hiekkaa potkurissa
Elämä uuden veneen kans-
sa ei kuitenkaan alkanut ruu-
suilla tanssien. Jo veneen ha-
ku Turusta kotilaituriin Poriin 
oli muodostua painajaiseksi. 
Sami lähti noutamaan venet-
tä tuttavansa kanssa kuorma-
autolla. Veneen mukana tuli 
jenkkityylinen rantakärry, jol-
la vene oli tarkoitus kuljettaa 
kuorma-auton lavalla Poriin.

Haku venyi myöhäiseksi ja 
Poriin saavuttiin arvolastin 
kanssa vasta puolenyön jäl-
keen. Vene päätettiin laskea 
vesille vielä samana yönä. 
Kun kuorma-auton lavaa kal-
listettiin veneen laskemiseksi, 
hajosi trailerin etutuki yllättä-
en ja rysähti keulasta läpi. On-
neksi reikä puhkesi lasikuituun 
reippaasti vesilinjan yläpuolel-
ta, joten vene saatiin vesille ja 
ajettua mökkilaituriin.

Ammattilaisen käsissä ve-
neen keula paikattiin eheäksi 
ja paikasta saatiin lähes näky-
mätön.

Toinen haveri veneelle sattui 

+ Ajo-ominaisuudet+ Laadun tuntu+ Päiväristeilijäksi  toimivat tilat+ Kuomuvarustus
– Kannelle meno ohjaa-  mosta on hankalaa– Vähän säilytystilaa  retkikäyttöön– Mutkittelee hitaalla   vauhdilla

Alkuperäiset logot ja tekstit tuovat 
veneeseen tunnelmaa.

Porin 
kapealla 
jokialueella 
vauhti ja 
moottori-
äänet 
tuntuvat 
monin-
kertaisilta.
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tänä kesänä ja tutuilla vesillä.
– Olin juhannusaattona vesil-

lä ja ajoin tuttua reittiä pitkin. 
Oikaisin reitiltä tapani mukaan 
paikassa, jossa olen viisitoista 
vuotta oikaissut, kuten monil-
la muillakin porilaisilla venei-
lijöillä on tapana. Tällä kerralla 
vene osui pohjan hiekkasärk-
kään parinkymmenen solmun 
vauhdilla, vauhti tyssäsi kuin 
seinään ja kone sammui. Ve-
neen ympärillä muta pöllysi, 
Sami kuvailee.

Myös muut veneilijät ovat 
ajaneet samassa kohdassa 
särkälle. Onneksi pohja oli 
hiekkaista ja selvisin onnet-
tomuudesta pienillä kolhuilla, 
ainoastaan kahteen potkurin-
lapaan tuli vauriot.

– Sain veneverstaalta laina-
potkurit kunnes alkuperäiset 
Volvo Pentan Duoprop-potku-
rit saapuvat Ruotsista.

Jenkkiveneiden 
harrastaja
Kommelluksista huolimatta 
Chris-Craft on täyttänyt ja ylit-
tänytkin Samin odotukset. Nyt 
mukana veneilee myös avo-
puoliso Marjukka Aho, joka Sa-
min innostamana on oppinut 
rakastamaan veneilyä. Paris-
kunta tapasi reilu vuosi sitten 
Samin keikalla tanssilavalla ja 
siitä lähtien jenkkiveneen sisu-
tuksessa on ollut havaittavissa 
naisen käden jälkeä.

Sami aloitti veneilyharras-
tuksen jo nuorella iällä.

– Aloitin veneilyn noin 
10-vuotiaana omalla veneel-
lä, Terhi 415:llä. Tein siitä kau-
pat tutun miehen kanssa 
mökkisaunan lauteilla. Terhin 
vaihdoin viitisen vuotta myö-
hemmin Yamarinin 540 -kes-
kipulpettiveneeseen, jonka 
myin Ruotsiin. Oli hyvä saavu-
tus 15-vuotiaalta pojalta tehdä 
kaupat ulkomaille vieraalla kie-
lellä. Mutta hyvät kaupat sain 
aikaiseksi!

Vuonna 2000 alkoi Samin 
jenkkiveneharrastus, jolle ei 
näy loppua.

– Ensin ostin peräkkäin kak-

si Bayliner 2052 Capria, vuo-
simallia 1990 ja 1999. Sen jäl-
keen omistin Monterey 228 SI 
Monturan vuosimallia 2004, 

Volvo Pentan kasikoneella – 
siitä kokemuksesta päätin, et-
tä V8-kone pitää olla veneessä 
aina!

Samin nykyinen 
Chris-Craft miel-
lyttää häntä kui-
tenkin aivan erityi-
sesti, ja syystäkin.

Kun hän os-
ti veneen, sillä 
oli ajettu ainoas-
taan 628 tuntia ja 
2006 vuosimallin 
300-hevosvoimai-
sella Chevroletin 
5,7 litran V8 Vortec 
koneella noin 200 
tuntia. Venettä voi 
pitää siis vähän 
ajettuna ja moot-
tori on suorastaan 
uudenkarhea.

Veneeseen on 
tehty myös pal-
jon muuta uutta, 
pääasiassa edelli-
sen omistajan toi-
mesta. Venettä on 
2000-luvulla mo-
dernisoitu ja tehty 
ns. ”Suomi-moo-
diin”. Sen sisustus 
on uusittu, avoti-
lan perään on ra-
kennettu U-sohva 
sekä pöytä käytän-
nöllistä retkeilyä 
ajatellen, kajuutan 
verhoilut on uusit-

tu, avotilan lattia on vaihdet-
tu, hytin seinään on asennettu 
dvd-näyttö.

Veneeseen on teetetty korke-

Daycruiseriksi Scorpionissa on mukavat oleskelutilat, vaikka säilytystilasta onkin pulaa. 
Alkuperäinen sisustus on vaihdettu uuteen ja siitä on huolehdittu hyvin.

Veneen kojelauta 
on tehty uusiksi 
modernien 
navigointi-
laitteiden 
asentamiseksi.
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Chris-Craft 26 Scorpion
www.venenetti.fi
L Kokemuksia veneestäni 
-sarjassa aiemmin julkaistujen 
veneiden lista löytyy internetistä 
osoitteella wwww.venenetti.fi. 
Arkistosta löytyy hakusanoilla 
”Kokemuksia veneestäni” noin 
100 eri venettä. Juttukopioiden 
tilaaminen onnistuu netin kautta.

Legendaarinen merkki
L Chris-Craft on legendaa-
rinen amerikkalainen vene-
valmistaja, jonka veistämön 
perusti Floridaan Christofer 
Columbus Smith 1900-luvun 
alkupuolella.
Alussa Chris-Craftin ylelliset 
moottoriveneet tehtiin yksit-
täiskappaleina mahongista ja 
myytiin varakkaille asiakkail-
le, joita olivat muun muassa 
Henry Ford.

Myöhemmin, sarjatuotan-
non kehityttyä – ehkäpä juu-
ri Henry Fordin esimerkistä 
– yritys alkoi tuottaa keski-
luokan saavutettavissa olevia 
veneitä. Chris-Craft on ensim-

mäisiä veneiden massatuo-
tantoon siirtyneitä yrityksiä 
maailmassa.

Toisen maailmansodan ai-
kana Chris-Craft valmisti ve-
neitä sotilaalliseen käyttöön.

Chris-Craft osti 1957 Ro-
amer Boat Companyn, jonka 
kautta Chris-Craft sai nimel-
leen myös teräsvenemallis-
ton.

1979-luvulla Chris -Craft 
toi markkinoille Scorpion-ve-
neiden malliston, jonka tuli 
vastata kasvaneeseen kysyn-
tään pienistä nopeista veneis-
tä. Myöhemmin 1980-luvulla 
Chris-Craftin Excalibur-veneet 

haluttiin korvata uudella Stin-
ger-mallistolla, jonka runko 
pohjautui hyväksi havaittuun 
Scorpioniin. Stingerin sa-
notaan olleen Chris-Craftin 
markkinointikikka laajentaa 
Scorpion-mallistoa.

Samin omistama Chris 
Craft 26 Scorpion on Suo-
messa harvinainen malli, ei-
kä vastaavia ole ilmeisesti Eu-
roopassakaan suurta määrää. 
Veneen runko pohjautuu täy-
dellisesti 260 Stinger -malliin, 
mutta on varustettu Stingeris-
tä poiketen yhdellä moottoril-
la ja erilaisella avotilan järjes-
telyllä. l

Chris-Craft 26 
Scorpion

Pituus 8,05 m
Paino 2500 kg
Polttoainetankki 500 l
Makeavesitankki n. 30 l
Moottori GM 5,7l  V8 (06) 
Vortec Magnum, 
Heavy Duty, 300 hv
Perävetolaite Volvo 290 DP
Vuosimalli 1989–1990
Omistaja Sami Nieminen

Sami ja Marjukka arvostavat 
Chris-Craftin ajatonta 
henkeä ja tyylipuhdasta 
muotoilua.

Moottori on vaihdettu alkuperäisestä 
Volvo Pentasta Chevroletiin.

Vaikka Marjukalla ei ole pitkää veneilytaustaa, ei 
elämäntavan omaksuminen kestänyt kauan.

at kuomut yms. Myös mittari-
taulu on uusittu nykyaikaiselle 
karttaplotterille sopivaksi.

Avotilan pöytä on muunnel-
tava ja siinä on kaksi jalkaa. 
Toinen muuttaa pöydän Ya-
marinien tapaan alustaksi U-
sohvan väliin, jolloin taakse 
muodostuu valtava aurinko-

peti. Sillä yöpyy tarvittaessa 
kuomun alla myös kaksi aikuis-
ta, jolloin majoituskapasiteetti 
tuplaantuu.

Toinen jaloista on mitoitettu 
tavallisen pöydän korkeudelle. 
Penkkien alla on isot säilytys-
tilat, jonne on muun muassa 
sijoitettu tupla-akkujärjestel-

mä ja äänentoistojärjestelmän 
subwooferit.

Hupaisa piirre ”Chrisussa” 
on siihen asennettujen muki-
telineiden valtava määrä. Jos 
mukitelineet muuttaisi kaa-
peiksi, ei säilytystilasta olisi 
puutetta. Liekö kyseessä ollut 
edellisen omistajan huumoria, 

kun hän asensi veneeseen vie-
lä uusia mukitelineitä alkupe-
räisten lisäksi.

Amerikka näkyy
Alunperin veneen patjastot oli-
vat raskasta plyysiä, mutta ne 
vaihdettiin vuonna 2007 val-
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koiseen keinonahkaan. Venee-
seen on asennettu laadukas 
Sonyn audiojärjestelmä. Sami 
ja Marjukka ovat panostaneet 
myös itse veneen viihtyisyy-
teen sisustuksen yksityiskoh-
dilla.

– Olemme sisustaneet venet-
tä Amerikka-henkisillä väreillä, 
matoilla ja tyynyillä. Sisustus-
tarvikkeita olemme tilanneet 
netin kautta, sillä paikallisista 
veneilykaupoista emme aina 
löydä haluamaamme. Matkus-
taessamme käymme aina ven-
eliikkeissä katsomassa mitä 
niiden valikoimissa on. Chris-
Craftin lippua ja mattoa olem-
me yrittäneet saada hankituk-
si, mutta vielä ei ole tärpännyt.

Pariskunnan suunnitelmissa 
on asentaa veneeseen maa-
sähköjärjestelmä sekä Wal-
las-lämmitin. Avotilaan sopisi 
myös päällä istuttava säilytys-
kori, joka lisäisi sekä säilytys- 
että istumatilaa.

Korkean kuomun ja riittävän 
väljien tilojen ansiosta vene 
toimii myös retkeilykäytössä 
loistavasti, eikä se ole dayc-
ruiser-tyypistään huolimatta 
pelkkä aurinkoisten iltapäivien 
paatti. Säilytystilaa veneeseen 
kaivataan kuitenkin lisää.

Tunteja  
kunnostukseen
Sami pitää venettään kuin 
kukkaa kämmenellä. Tänäkin 
keväänä kunnostustyötunteja 
vahapurkki kädessä tuli huo-
mattava määrä.  Venettä säi-
lytetään aina sisätiloissa sekä 
huollatetaan ammattilaisella.

Klassikosta onkin syytä pitää 
arvoisensa huoli. Hyvin pidetty 
vene näyttää raikkaalta ja uu-
delta, vaikka sillä on takana on 
jo monta vuosikymmentä.

Mikä Chris Craftissa kiehtoo 
niin kovasti?

– Chrisussa viehättää sen 
laatu, ulkonäkö, ajattoman tyy-
likäs Miami Vice -sarjan henki. 
Chris-Craftista tekee nostalgi-

sen myös se, että se on yksi 
vanhimmista toimivista veis-
tämöistä. Vaikka vene on tehty 
päiväretkille, pystyy siinä ma-
joittumaan, kun ottaa kuomut 
käyttöön. Tyylikäs vene näyttää 
kauniilta myös naisen silmään.

Haluatko kertoa veneestäsi?
L Mikäli Sinulla on venetyyppi - tai malli, jota ei vielä ole esitelty, 
ja olet halukas kertomaan kokemuksistasi sen kanssa, niin ota 
yhteyttä toimittaja Anton Kallandiin puh. 044 356 3686  tai säh-
köpostilla anton.villiluonto@yahoo.com. Aiemmin julkaistuista 
veneistä on lista Kipparin nettisivuilla www.venenetti.fi.

Jenkkiklassikot 
yhdistävät porilaisia
Kun Sami käynnistää Scor-
pionin koneen, mörähtää V8-
moottorista rosteristen putki-
en kautta niin uhkea jylinä, että 
ihmisten päät kääntyvät kilo-
metrin säteellä. Voisi kuvitella, 
että vaimentamattomat moot-
toriäänet herättäisivät kieltei-

Veneen perässä on koukku 
vesihiihtoa varten.

Porin kanavarannasta pääsee 
nopealla veneellä hetkessä 
syvemmille vesille.



siä reaktioita, mutta yleensä 
palaute on ollut positiivista ja 
ihailevaa. Vene on kirvoittanut 
vain yhden nyrkinheristyksen 
koko aikanaan.

– Kerran seurakaveri oli ve-
neessään olutlasi kädessä ja 
selkä minuun päin, kun käyn-
nistin veneen. Moottorin jy-
tinä on niin kova, että kaveri 
säikähti ja juoma kaatui syliin. 
Seuramme Porin Navigaatio-
seuran Tynnyrikari-saaressa 
olemme saaneet lempinimet. 
Chrisun äänen takia vakiojäse-
net kettuilevat leikkimielisesti 
meille, että ”kyllä kuulee kym-
menen mailin päästä, kun kir-
konmies Piiparinen tulee saa-
reen”.

Samalla pariskunta on saa-
nut lempinimet tuon kuuluisan 
tv-maalaiskanttori Ilmari Piipa-
risen mukaan. 

– Minua kutsutaan saaressa 
Piipariseksi ja Marjukkaa Piipa-
rinnaksi.

Porissa on aina ollut paljon 
Chris-Crafteja ja innokkaita 
jenkkiveneiden harrastajia. Jo-
kisatamassa on jenkkiveneitä 
häkellyttävän monta pienellä 
alueella. Läheisen sillan ku-
peessa on näyttävä rivi kapei-
ta vauhtiveneitä. Porin jokisa-
taman jenkkiveneharrastajien 
keskuudessa vallitsee ihailta-
van hyvä yhteishenki. Laiturilla 
käydessään veneilijä tarkistaa 
yleensä myös automaattisesti 
muidenkin tuttujen veneet, et-
tä kaikki on kunnossa eikä mi-
tään epätavallista ole sattunut. 
Myös apua saa, mikäli sitä jo-
ku veneensä kanssa tarvitsee.

– Vuonna 2009 laiturikaveri-
ni viereisestä jenkkiveneestä 
soitti minulle töihin, että olen-
ko kenties myynyt veneeni? Ih-
mettelin kysymystä ja samal-
la hän kertoi, että parhaillaan 
joku mies meloo Montereyta 
kannelta käsin. 

Sami lähti siltä istumalta 
työpaikalta kohti jokisatamaa 
ja perille päästyään tapasi mä-
rän mieshenkilön istumassa 
laiturilla voivotellen ja verta 
vuotaen.

– Hän oli jo ehtinyt matkani 
aikana tippua jokeenkin lyö-
den samalla päänsä ja hänet 
oli autettu takaisin laiturille. 
Mies oli edellisenä yönä kii-
vennyt portin ylitse veneesee-

ni pitämään bileitä ja vene oli 
kuin kaaoksen jäljiltä, jouduin 
uusimaan verhoiluja yms. On-
neksi tunkeutuja ei ollut saanut 
venettä kokonaan irti laiturista. 
Toivon mukaan Chris-Craftille 
ei milloinkaan sattuisi mitään 
vastaavaa ja monia ongelmat-
tomia kesiä olisi luvassa, Sami 
kertoo.

Täysillä  
aallokkoon
Parhaimmillaan Samin vene 
on kauniilla keleillä kruisailles-
sa, tukka hulmuten ja aurinko-
lasit silmillä. Silti veneen omi-
naisuudet eivät jätä pulaan, 
vaikka keli muuttuisi hurjaksi.

Kurkistus kansirakenteiden 
alle paljastaa, että pitkittäis- ja 
poikittaispalkit ovat jykevää te-
koa. Materiaalit ovat paksuja, 
eivätkä ne nitise tai notku ko-
vassakaan rasituksessa. Laatu 
on käsin kosketeltavaa. Myös 
rungon muoto kertoo merive-
neen ominaisuuksista.

– Veneellä pärjää todella ko-
vissa merioloissa. Ennemmin 
kipparilta loppuu usko kuin 
paatin ominaisuudet. Ajelin 
viime kesänä Luvialla Säpin 
majakalta Reposaaren aallon-
murtajalle yli 10 metrin tuules-
sa ja parin metrin avomeriaal-
lokossa. Veneessä on erittäin 
tiukka v-pohja, joka vielä pe-
rässäkin on 24–25 asteinen.

Vene on rakennettu vauh-
dilla ajettavaksi ja erittäin hi-
tailla nopeuksilla ajaminen on 
raastavaa puuhaa, sillä syvä v-
pohja ja perävetolaite aiheut-
taa ankaraa mutkittelua.

Volvo Pentan vetolaite kes-
tää hyvin kurvia ja kuormaa. 
Matkanopeus on 24–25 sol-
mua ja kulutus on silloin noin 
kaksi litraa meripeninkulmalle 
tai 40–50 litraa tunnissa.

Kauniiseen veneeseen oli-
si tunkua ja usein Samille 
ehdotellaan veneretkiä, mut-
ta yleensä pari liikkuu vesil-
lä kahdestaan. Kerran kesäs-
sä vene toimii myös Samin 
bändin ”bäkkärinä” keikalla, 
jolloin Bohemia-yhtye soittaa 
veneen kotisatamassa sijaitse-
vassa klubissa.

– Veneessä suunnittelemme 
biisilistoja ja jääkaapissa on 
juomaa. l

PURJEHDUKSEN UUSI TASO.
UUDISTUNUT CRUISER SARJA.

CRUISER 33 37 40S 41 45 46 50 56

Uudistuneessa Cruiser mallistossa on vielä enemmän
tilaa, asuttavuutta ja merikelpoisuutta toteutettuna
saksalaisella insinööritaidolla ja laadulla.

Samalla rahalla ylivoimaisesti enemmän kokoa, tilaa,
asuttavuutta ja merikelpoisuutta.

Saksalaisella huippulaadulla ja testivoittajan tyylillä joka
huomataan merellä ja satamassa.

SPORT 29 32 35 35HT 39 39HT 44 44HT

TUNNE VAPAUS.
TÄYSIN UUDISTUNUT SPORT SARJA.


