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Miten kaikki alkoikaan

Minulla on ollut haaveena - niin kauan kuin jaksan muistaa - purjehtia valtamerillä. Sen 
toteuttaminen oli ollut mahdollisuuksien ulkopuolella niin kauan kuin olin työelämässä. 
Sen estivät sekä käytettävissä oleva aika kuin myös tarvittavat rahat. Valtamerille on syy-
tä mennä sinne sopivalla veneellä, jollainen on välttämättä myös hintava. Matkalla kuluu 
myös rahaa yllättävän paljon veneen huoltoon ja erilaisiin maksuihin, joten matkakassan 
on syytä olla aika tukeva. Monet ovat kiertäneet maailman varsin pienillä veneillä, ts. hal-
voilla veneillä, mutta se ei liene mukavaa ja tuskin turvallistakaan.

No, työelämä päättyy aikanaan. Vene oli käytettävissäni, mutta se oli vain 30-jalkainen 
Jon 30. Sinällään vankka vene, mutta sen tilat eivät ole kovinkaan kaksisia kahdelle hen-
gelle kolmesta puhumattakaan, heidän varusteilleen, ruuille ja juomille. Jos halusin sie-
dettävän  veneen,  olisi  sellainen  hankittava.  Kohtuullisena  miniminä  pidin  40  jalkaa. 
Kymmenen jalkaa eli kolme metriä ei tunnu paljolta, mutta se on sitä varsinkin veneen 
hinnassa; veneen hinta nousee noin kaksin - kolminkertaiseksi. Lisäksi valtamerivarustus 
on verrattain arvokas. Sellainen on valmiina vain hyvin harvassa veneessä.

Perheeni suhtautui matkalle lähtööni varsin suopeasti. Suurimpana kannustajana oli vai-
moni Hellevi. Hän ei kuitenkaan itse pääsisi mukaan muuta kuin lomiensa sallimissa puit-
teissa; hän kun olisi työelämässä vielä n. seitsemän vuotta oman työurani jälkeen. Myös 
lapset olivat tukemassa matkalle lähtöäni. Varsinainen päätös syntyi Vappuna 2003. Heti 
Vapun jälkeen laitoin silloisen veneeni Pandoran myyntiin. Myynti-ilmoitus oli Helsingin 
Sanomissa äitienpäivänä 9.5.2003. Ko. päivän aamuna puhelin soi klo 08. Soittaja pyysi 
anteeksi aikaista herätystä. Hän oli kovasti kiinnostunut myyntiin tarjoamastani veneestä. 
Sovimme tapaamisen Lauttasaareen parin tunnin päähän. Vene varusteineen käytiin no-
peasti läpi. Ostaja, Matti Aalto, teki päätöksensä nopeasti. Kauppakirjat oli tehty jo klo 
12. 

Uuden veneen hankinta

Seuraavana tehtävänä oli löytää tarkoitukseen sopiva vene. Olin toki seurannut markki-
noita jatkuvasti vuosien varrella. Suomessa sopivia veneitä oli myynnissä hyvin harvoja. 
Kävin ne läpi veneisiin paikan päällä tutustuen. Lisäksi seurasin ulkomaisia markkinoita. 
Tarjontaa Euroopassa oli varsin runsaasti. Veneisiin tutustuminen ei kuitenkaan ole aivan 
helppoa eikä halpaakaan. Eniten minua puhutti Turkissa myynnissä oleva teräsrakentei-
nen vene, Norman 40. Sen hintakin oli kohtuullinen ja se sisälsi kaikki tarvittavat varus-
teet,  joten lisähankintoihin ei olisi  ollut  tarvetta.  Kuitenkin olisin joutunut maksamaan 
alv:n. Vene oli rekisteröity Australiassa. Olin yhteydessä Australian verottajaan ja tiedus-
telin, jos he mahdollisesti palauttavat sikäläisen maksetun alv:n, kun vene myydään ulko-
maille. Sellaista käytäntöä ei siellä kuitenkaan tunnettu. Hinta olisi siis noussut n. 20 % 
veneen tullessa Eurooppaan.

Eräällä saksalaisella sivustolla liikkuessani kiinnittyi  huomio Sirena-Pedrick-veneeseen. 
Lisää mielenkiintoa herätti veneen sijaintipaikka. Vene oli nimittäin Suomessa. Yhteys-
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tietojen avulla sain kontaktin myyjään Reijo Liljanderiin.  Vene oli ollut  myynnissä jo 
edellisestä vuodesta alkaen, mutta kauppoja ei ollut syntynyt. Vene oli kotimaisen vähäi-
sen kiinnostuksen takia laitettu saksalaiseen sivustoon myyntiin. 

Sovimme R. Liljanderin kanssa tapaamisesta ja veneen näytöstä. Vene teki hyvän vaiku-
tuksen.  Venettä  olivat  katsomassa  lisäkseni  Hellevi  sekä  poikani  Eero  tyttöystävänsä 
kanssa. Pyydetty hinta oli kova omaa budjettiani ajatellen. Veneeseen tulisi hankkia ko-
kolailla uusia varusteita matkaa ajatellen.  Kotona keskustelimme tilanteesta. Sen perus-
teella tein tarjouksen, joka oli 20 000 € halvempi kuin pyydetty hinta. Myyjä lupasi harki-
ta asiaa seuraavaan päivään. Seuraavana päivänä mitään ilmoitusta ei kuitenkaan tullut. 
Sitä seuravana puhelimeni soi ja R. Liljander ilmoitti suostuvansa 15 000 €:n hinnantar-
kistukseen. Hyväksyin tämän. Vene siirtyi  omistukseeni 27.5. Kauppasuman maksu oli 
edellyttänyt käyntiä pankissa ja raskaan velan ottoa.

Mikä veneelle nimeksi

Edellisen veneen nimi oli PANDORA. Sitä en ollut itse antanut, vaan veneellä oli se os-
taessani sen vuonna 1988. Uudella veneellä oli tietysti jo nimi, joka oli Amira. Se ei kui-
tenkaan miellyttänyt. Pojallani Erkillä oli muutaman viikon kuluttua veneen ostosta häät 
ja morsian oli Filippiineiltä Mindoron saarelta. Tästä oli helppo johtaa veneelle nimi – 
MINDORA.

Kesä ja syksy 2003

Minun oli määrä siirtää vene Espoon Kivenlahdesta HSK:lle jo luovutuspäivänä, koska 
laituriin tulisi veneellään venepaikan omistaja. Päivä oli lauantai. Heti tuli ongelmia. En 
saanut konetta käyntiin. Löysin vian kuitenkin verrattain pian. Polttoaineen siirtopumppu 
ei toiminut. Kävin Lauttasaaressa Pencentrassa. Siellä ei ollut kuitenkaan uutta pumppua 
hyllyssä. Uuden tilaaminen olisi kestänyt useita päiviä. Lauttasaaressa oli silloin vielä au-
tojen varaosia myyvä harakiriliike Lauttasaaren sillan kupeessa. Liikkeen juuri sulkiessa 
oviaan pääsin livahtamaan sisään ja sain sieltä sähkökäyttöisen polttoainepumpun. Asen-
sin sen paikoilleen ja ensimmäinen tekninen ongelma oli hoidettu. 

Kesä 2003 kului veneeseen tutustumalla. Samalla oli tehtävä matkan liittyviä moninaisia 
suunnitelmia. Sellaisia olivat: reittisuunnitelma aikatauluineen, tarvittavien venevarustei-
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den hankkiminen, veneen huoltotoimenpiteet ja viimeisenä ja ehkä vaikeimpana miehis-
tön värvääminen. Suunnittelua jatkuikin sitten aina vuodenvaihteeseen saakka.

Venetarvikkeiden hankkiminen oli mutkikas prosessi. Oli selvitettävä mihin rahat riittäisi-
vät. Hankinnat suunnittelin ja tein ne käytännössä kokonaan ulkomailta internetin kautta. 
Hankittavien varusteiden lista oli todella pitkä ja myös kallis. Hankituista varusteista mai-
nittakoon:
- tuuliperäsin Windpilot 
- tuuli- ja vesigeneraattori Duogen
- tutka- ja karttaplotteri Raymarin  SL70C
- tuulimittari Navman 3100
- hätämerkinantolaite EPIRB ACR Globalfix 406 MHz
- käsi VHF Icom
- merikartat, paperiset ja digitaaliset Admirality, C-map NT+
- satelliittipuhelin Iridium 9505
- kumijolla Zodiac 285 + perämoottori Yamaha 8 hv
- aktiivinen tutkaheijastin Seame
- potkuri Gori 3-lapainen
- ankkurikettinki, 10 mm 65 m

Edellisten lisäksi oli hankintalistalla vielä paljon muita pienempiä tarviketta. Olisin ko-
vasti mielelläni halunnut lisättäväksi varusteisiin SSB-radion. EU-määräykset edellyttivät 
kuitenkin, että laitteessa tulisi olla DSC-ominaisuus. Sellaisia laitteita ei löytynyt kuin hy-
vin harvoja ja niiden hinnat olivat yli 7000 € ja ne olivat 24 voltilla toimivia. Sellainen jäi 
siis hankkimatta. Lisähankintoihin oli jo uponnut n. 30 000 € ja enempään ei ollut varaa. 

Veneen katsastuksesta ja kunnostuksesta

Ennen lähtöä oli syytä  käydä läpi veneessä jokainen mahdollinen kohta. Tuleva matka 
vastaa keskimääräisen purjehtijan 20 - 30 vuoden purjehduksia, jos sitä verrataan purjeh-
dittuun matkaan.. Kulutus tuli siis olemaan varusteille lähes samaa luokkaa. Veneen kor-
jaaminen matkalla varsinkin Atlantin jälkeen tulisi olemaan ongelmallista. Telakoita ja 
varsinkaan varusteita ei siellä ole tarjolla kovin monessa pisteessä. 

Veneessä on monta potentiaalista kohtaa, joissa voi esiintyä kulumia ja rikkoontumisia. 
Katsoin asialliseksi turvautua parhaaseen asiantuntemukseen, mitä Suomesta oli saatavil-
la. Tilasin Suomen ehkä kuuluisimman venesuunnittelijan Jussi Mannerbergin käymään 
vene läpi toimien samalla konsulttina, ja koska hän on myös virallinen katsastusmies, an-
tamaan katsastustodistuksen vakuutuksen hankintaan. 

Masto oli laitettu talvehtimaan telineeseen ja sen eteen ja päälle oli kasattu koko joukko 
muita mastoja. Maston tarkistaminen edellytti mastoon tuomista paikkaan, missä se olisi 
tarkistettavissa joka suunnalta. Tämä ei ole ollenkaan niin helppo toteuttaa kuin sanoa. 
Maston pituus on 20 m ja se painaa aivan valtavasti.  Siirto edellytti  talkoita  ja suurta 
joukkoa vahvoja käsivarsia. Helsingin lähiseudulla työskenteleviä kutsuttiin maston siir-
totalkoisiin ja kutsu otettiin kiitettävästi vastaan. 
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Veneen tarkastus aloitettiin käymällä läpi masto. Mitään hälyttävää ei löytynyt, mutta Jus-
si ehdotti kaikkien liikkuvien osien irrottamista, tarkistusta ja uusimista, milloin kulumia 
on havaittavissa. Samoin fallit on syytä uusia. Maston huippuun menevissä sähköjohdois-
sa ja antenneissa oli havaittavia hiertymiä ja ne oli syytä uusia.

Veneen runko käytiin läpi huolella. Kosteusmittari ei todennut rungossa kosteutta. Kölin 
tuenta sai kiitosta. Vanttien rustiraudat olivat terveet, mutta takastaagin kiinnityskohdissa 
oli havaittavissa kannessa taipumisesta johtuvia gelcoatissa olevia hiushalkeamia. Ne on 
syytä korjata laminoimalla tukipalkit peräpeilin ja kannen väliin. Veneessä oli kaksi käsi-
käyttöistä tyhjennyspumppua ja yksi sähkötoiminen. Sähköinen pumppu sai säälinsekai-
sen vastaanoton. Jussi kehotti hankkimaan suurimman mahdollisen sähköpumpun, joka 
sopisi pilssiin.

Peräsin on Mindorassa lapiotyyppiä ja suuria rasituksia kohdistuu laakereihin ja peräsin-
akseliin. Peräsimen ja laakerien tarkistus edellytti peräsimen irrottamista. Se oli suuri ope-
raatio, johon tarvittiin useita käsiä. Jussi lupasi tulla katsomaan sitä uudestaan, kunhan se 
ensin olisi irrotettu. Tämä tapahtui parin päivän kuluttua. Tarkastus ei tuonut esille mitään 
hälyttävää, ja peräsin voitiin asentaa paikoilleen sellaisenaan.

Maston kohdalla  katsoin aiheelliseksi  turvautua ammattimiehen apuun. Tarvittavat  toi-
menpiteet eivät sinällään ole kovinkaan ihmeellisiä, mutta tarpeellisten varaosien hankki-
minen veisi iäisyyden, jos se onnistuisi minulta ollenkaan. Otin yhteyttä tunnettuun rika-
jaan Jussi Bremeriin. Hän on luopumassa ammatistaan ja tekee töitä enää lämmittely-mie-
lessä. Hän lupasi tulla hoitamaan maston kuntoon Vapun jälkeisellä viikolla.

Veneen pohjassa oli monta maalikerrosta menneiltä vuosilta. Ne alkoivat hilseillä. Oli tar-
peen poistaa vanhat maalit, hioa pohja, lisätä primeriä kaksi kerrosta ja sen päälle kolme 
kerrosta myrkkymaalia. Vanhan maalin poisto ja pohjan hiominen olivat mittavia työmää-
riä. Kari Wahlström ja Ilkka Nuolivirta sekä Matti Lisitsin kunnostautuivat tässä työssä. 
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Toinen paljon työtä vaativa kohta oli vanhojen sähköjohtojen uusiminen. Veneestä oli en-
nestään vanhojen käytössä poistuneita johtoja kymmeniä metrejä. Monet käytössä olevat 
oli syytä uusia. Samalla johtojen kulkuja oli tarve muuttaa, eli kaikki sähköjohdot käytiin 
läpi ja niiden järjestystä parannettiin. Poikani Eero teki suunnittelun ja toteutti sähkötyöt. 
Kolmas kunnostus- ja tarkastuskohde koski moottoria. Sitä oli kunnostettu jo syksystä al-
kaen, mutta sen sähkö- ja vesijohtojen uusiminen oli vielä tekemättä. Minua oli jo syksyl-
lä kovasti arveluttanut veneen moottori. Se oli alkuperäinen vuodelta -87 ja kesän 2003 
kuluessa siihen piti  uusia mm. starttimoottori.  Lisäksi se oli ehdottomasti  alimittainen, 
vain 28 hv. Olin kysellyt uusien hintoja, mutta hintalappu 10 000+ € sai minut ajattele-
maan, että ehkä kone vielä kestäisi.

Kolmas melkoinen työrupeama koski uusien laitteiden asentamista.  Se vei, kuten aina, 
enemmän aikaa kuin arvioi. Veneessä on aina ahtaat tilat. Laiteiden sovittaminen vanho-
jen rinnalle, johtojen saaminen kulkemaan ahtaissa tiloissa jne. vievät aikansa.

Neljäs kunnostuskohde koski veneen ehostusta, jolla tarkoitan kuluneiden lakkapintojen 
uusimista, kannella ja kyljissä gelcoatissa olevien reikien ja naarmujen korjaamista jne. 
Vasta näiden jälkeen voin aloittaa normaalit kevätkunnostukseen kuuluvat työt: veneen 
pesun ja vahauksen.

Kuten edellä olevasta voi huomata, töitä oli aivan kiitettävästi. Tavoitteena oli saada vene 
vesille 15.5. Aikataulu on kuitenkin haastava ja lisäresurssit tarpeellisia. Itse olin veneellä 
joka päivä, sillä ansiotyö osaltani loppui 16.4. Sain kiitettävästi apua veneen pohjan kun-
nostamisessa, missä todellisen työn muodosti 10 vuoden kovien myrkkymaalien raapimi-
nen pohjasta. Pohjan tultua puhtaaksi sivelin siihen 3 kerrosta primeria ennen kahta ker-
rosta myrkkymaalia.  Melkein kaikki suunnitellut  työt  valmistuivat ennen vesillelaskua, 
mikä tapahtui 18.5.2004. 

Sain laituripaikan HSK:lta. Siinä oli hyvä jatkaa veneen kunnostusta. Samassa laiturissa 
oli Avance 36, S/Y Necesse. Sitä kunnosti nuorehko aviopari. Varusteet olivat sitä mu-
kaa, että ilmiselvästi he olivat myös lähdössä Itämerta pidemmälle. Keskusteluissa kävi il-
mi, että Ollikaiset olivat lähdössä samalle matkalle kuin minäkin. Keskustelun aiheita riit-
ti paljon. Heidän oli määrä startata matkalle viikko minun jälkeeni.

Suunniteltu lähtöpäivä oli Juhannusaatto. Miehistöä puuttui huolestuttavan paljon edessä 
olevilta legeiltä. Näistä merkittävimmät olivat verrattain lähellä olevat Biskajan ja Atlan-
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tin ylitykset. Miehistön aukkoisuudet selittyivät peruutuksista, joihin useakin oli ajautunut 
henkilökohtaisten syiden vuoksi.  
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Helsinki – Hanko 26.4.2004 (75 mpk)
Miehistönä:  kippari ja Hellevi

24.6. S/Y Mindora lähti pitkälle matkalleen etuajassa. Köydet irrotettiin Juhannuksen aa-
ton aattona. Mukana oli kipparin lisäksi vain Hellevi. Tavoitteena oli Hanko ja varsinai-
sen lähdön hetki olisi seuraavana päivänä. Matka Helsingistä alkoi sään suhteen hyvissä 
ja huonoissa merkeissä. Tuuli oli yli 10 m/s kaakosta mikä oli oikein suotuisaa, mutta sa-
malla satoi todella rankasti. Ilman lämpötila oli hyytävän kylmä. Tuulta meillä riitti aina 
Bågaskärille saakka, mutta sitten loppumatkaan tarvittiin konetta.
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Hanko-Visby – Svaneke- Kööpenhamina 25.6. – 4.7.2004 (450 mpk)
Miehistö: Kippari

Eero Vahala
Saara Heiliö
Kai Virkki

25.6. Lähtö tapahtui suunnitelmien mukaisesti iltapäivällä. Suuria jäähyväisseremonioita ei ollut. 
Matka taittui aluksi heikoissa kaakkoistuulissa 

26.6. Tuuli kääntyi etelään ja sää oli kuitenkin hyvin kylmä. Kaikki villainen oli käytössä. 
Yön koittaessa saimme sumun seuraksemme.

. 

10

Lähtöateria



26.6. Tuuli kääntyi etelään, mutta sää oli kuitenkin hyvin kylmä. Kaikki villainen oli käytössä. 
Yön koittaessa saimme sumun seuraksemme.

27.6. Yöllä heikossa tuulessa käytimme konetta ja sumu jatkui. Aamulla tuuli heräsi heik-
kona luoteesta. Meressä näkyivät ensimmäiset sinileväkukinnot. Tuuli ja sumu jatkuivat 
tullessamme Visbyn satamaan klo 10. Suihkut maittoivat samoin kaupungilla nautitut piz-
zat. Illalla Eero jatkoi PC:n asentamista.

28.6. Kippari ja Saara irrottivat veneen köydet 06.30 ja matka jatkui muiden nukkuessa. 
Tuulta ei ollut, joten etenimme koneella. Tuuli heräsi heikkona kaakosta aina välillä sam-
muen. Hiljainen sää antoi Eerolle mahdollisuuden keskittyä edelleen PC:n asennukseen. 
Siinä meni koko päivä, mutta valmista tuli. Päivä oli pilvinen ja ajoittain sateinen. Illalla 
taivas kuitenkin selkeni. Tuuli oli ollut koko päivän hyvin hiljainen.

29.6. Päivä alkoi hiljaisella tuulella lounaasta. Aamulla se oli jo voimistunut ja oli tarpeen 
reivata. Päästyämme Öölannin eteläkärkeen reivejä oli kaksi ja genoa rullattu aivan pie-
neksi. Meno oli rajua ja oli turvauduttava käsiohjaukseen, jota voisimme pitää riittävästi 
purjeita vetämässä ja väistellä samalla suurimpia aaltoja. Poikkeuksellinen aalto kohdat-
tiin. Se meni koko veneen yli tuoden kulkuaukosta ja dorade-venttiileistä paljon vettä si-
sätiloihin. Aaltojen keskikorkeus oli 3 m. Yön tullessa tuuli jatkoi entisellä voimalla, mut-
ta aallokko oli huomattavasti matalampaa. Tuulen suunta oli kääntynyt nyt länsiluotee-
seen. Tavoitteemme oli Tejn, mutta meno sinne tässä kelissä ja pimeässä oli liian riskaa-
belia. Valitsimme satamaksi Svanekken Bornholmin koilliskulmassa. Tulimme sinne yön 
pimeimpänä ajankohtana.

30.6. Meillä ei ollut riittävän seikkaperäisiä karttoja satamaan menosta. Jäimme risteile-
mään Bornholmin itäpuolelle tuulelta ja aallokolta suojassa aamun koittoa odotellen. Aa-
mun sarastaessa pääsimme ajamaan Svanekken satamaan, jonne kiinnityimme klo 04. Nu-
kuttuamme joitakin tunteja käytimme päivän kaupunkiin tutustuen. Sää oli nyt aurinkoi-
nen, mutta samalla tuulinen ja viileä.
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1.7. Lähtö tapahtui klo 06.30. Sää oli pilvinen ja tuuli kävi etelästä. Matka taittui 6 sol-
mun nopeudella. Kuitenkin muutaman tunnin kuluttua se sammui ja jouduimme turvautu-
maan taas koneeseen. Myöhemmin se kääntyi länteen ja tiesi meille kryssiä. Tuuli voi-
mistui nopeasti ja oli taas reivattava. Ajoimme laivaväylien pohjoispuolella.

2.7. Yöllä reittimme kääntyi kohden pohjoista ja Kööpenhaminaa. Meillä oli sivutuuli ja 
täysi kuu seuranamme. Meno oli todella vauhdikasta. Kööpenhaminan satamaan kiinni-
tyimme klo 05 kilvan auringon nousun kanssa.

3.7. kuluivat kipparin seurustellessa tyttärensä ja hänen perheensä kanssa. Sää Köpiksessä 
oli koko ajan pilvinen ja sateinen.
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Kööpenhamina – Den Helder – Boulogne sur Mer 5.7. – 17.7.2004  (960 mpk)
Miehistö: Kippari

Ilkka Nuolivirta
Kari Wahlström

5.7. edellinen miehistö lähti kohden Suomea ja uusi miehistö saapui Suomesta, nimittäin 
Ilkka Nuolivirta ja Kari Wahlsröm. Olimme taas matkassa klo 15. Tuuli oli aluksi heik-
koa, mutta voimistui sitten lounaasta. Sen voima vaihteli ja antoi uudelle miehistölle tilai-
suuden harjoitella reivausta ja niiden purkua. Sää oli totutusti sateista.

6.7. Aamuyöllä ohitimme Gedserin. Tuuli oli nyt lännestä ja se voimistui. Oli reivattava 
ja kryssättävä. Kryssiä kesti aina yöhön asti, jolloin tuuli heikkeni. Päivän aikana ilmeni 
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ongelmia maston tuennassa. Maston ja kannen välissä olevat puukiilat olivat päässeet pu-
toamaan. Samalla toinen barduuna oli irronnut mastosta, joten maston tuenta oli puutteel-
lista varsinkin kun kova tuuli oli vastainen.

7.7. Yöllä tuuli heikkeni hieman. Yö oli myös kirkas ja kuu valaisi. Muuten yö oli jo hy-
vin pimeä Suomen vastaavaan verrattaessa. Tulimme Kielin satamaan klo 04. Nukuttuam-
me muutaman tunnin Kari ja Ilkka menivät kaupungille ruokatarpeita hakemaan. Kana-
vaan ajoimme klo 13. Pysähdyimme muutaman tunnin ajon jälkeen Rundsburgissa. Siellä 
teimme pieniä korjaustöitä veneellä. Kari kiipesi mastoon ja kiinnitti matkalla ison nos-
tossa irronneen barduunan. Samalla hän asensi uuden kansivalon, vanha kun ei suostunut 
toimimaan.

8.7. jatkoimme kanavalla ajoa. Kanavalta tultuamme saimme hyvän etelätuulen avuksem-
me. Se kuljetti meitä aina Cuxhaveniin saakka, jolloin se tyyntyi ja kone oli taas käynnis-
tettävä. Läntisellä taivaalla oli uhkaavia pilviä. Nopeasti tuuli kääntyi länteen ja voimistui 
kovaksi. Meillä oli nyt Elben suulla voimakas myötävirta. Kova tuuli nostatti aallokon jo-
ka vastavirran kohdatessaan muodosti  todella  ikävän,  miltei  seisovan aallokon.  Emme 
ajoittain liikkuneet veden suhteen ollenkaan. Kone ei tahtonut pitää edes nokkaa vyöryviä 
aaltoja vasten. Kuitenkin virta ajoi meitä merelle GPS:n mukaan 5 - 6 s.

9.7. päivällä kohtasimme ensi kerran hyvän sään, sillä tarkoitan aurinkoa ja kohtalaista 
tuulta. Nyt matkanteko näytti ruusuiselta. Tätä jatkui aina yön tuloon asti. Silloin tuuli 
taas yltyi, tietysti vastaisena.

10.7. Yöllä ja aamulla tuuli oli kovempi kuin kertaakaan ennen tämän matkan aikana. Ilk-
ka arvioi sen voiman olleen 20 m/s. Tuulimittarimme oli tehnyt lakon eikä antanut enää 
lukemia. Den Helderin satamaan kiinnityimme klo 15. Loppupäivä kului varusteiden kui-
vattelussa ja kaupunkiin tutustumiseen.  Den Helder on Hollannin laivaston pääsatama. 
Meneillään oli  vuosipäivät  ja laivasto tarjosi erilaista ohjelmaa yleisölle.  Yleisö olikin 
kertynyt paikalle huomattava määrä.

11.7.  Käytimme pelkkään turismiin.  Oli  luvattu  tuulen kääntymistä  luoteeseen.  Sitä ei 
kuitenkaan tapahtunut koko päivän kuluessa. Päätimme lepäillä ja lähteä vasta seuraavana 
päivänä.
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12.7. Aamulla tuuli oli tosiaan luoteessa ja samalla n. 6 beaufordia. Matkaan lähdimme 
todella vauhdilla. Meillä sattui olemaan lisäksi myötäinen vuorovesivirta ja GPS näytti 
nopeudeksemme yli 9 solmun vauhtia. Matkan teko oli vauhdikasta aina iltapäivään asti 
ja siihen asti meillä oli ollut 2 reiviä. Reivejä purettaessa putosi paapuurin barduuna mas-
tosta jo kolmannen kerran kuluvana kesänä.

13.7. yöllä seikkailimme laivasumassa. Osa laivoista oli ankkurissa, osa kulussa. Valojen 
tunnistaminen oli todella ongelmallista. Kari oli vahtivuorossa ja hoiti väistöt tyylikkäästi. 
Tuuli  kääntyi  meille taas vastaiseksi.  Aamun koittaessa olimme päässeet Dunckerquen 
edustalle. Kari ja Ilkka halusivat matkaa jatkettavan aina Bouloge-sur-Mer:iin asti, jonne 
saavuimme klo 15. Ilta kului kaupunkiin tutustuessa. Olimme ihastuneita ranskalaiseen 
keittiön tarjontaan.

14.7. aamu oli taas kerran pilvinen. Kaupunki oli kumman hiljainen. Kaupat olivat kiinni. 
Asia kuitenkin selvisi. Oli Ranskan kansallispäivä. Kari ja Ilkka halusivat tutustua ranska-
laiseen elämänmenoon, mihin heillä aiemmin ole liiennyt tarvittavan paljon aikaa. Sää oli 
tuulinen ja sateinen edelleen. Päivä kului kaupungin nähtävyyksiä katsellen. Ilta päättyi 
taas hienoon ranskalaiseen päivälliseen. Yleinen kommentti oli, että Ranskassa kannattaa 
käydä pelkän ruuan vuoksi.

15.7. Sää oli edelleen pilvinen, sateinen ja tuulinen. Tuuli puhalsi lännestä ja matkaan 
laittauduttiin kahden reivin varassa. Koko päivä oli pelkkää kryssiä Englannin rannikon ja 
laivareittien välissä ja välillä laivareiteilläkin. Lisämausteen tähän antoi huono näkyvyys, 
joka oli vain muutamia kaapelinmittoja. Tutka oli korvaamaton apuväline laivoja väistel-
lessä. Oman värinsä antoivat vuorovesivirrat. Etenimme lokin mukaan n. 6 s ja matka tun-
tui taittuvan. 6 tunnin kuluttua voi kartalta todeta matkan edenneen vain pari mailia. Se ei 
ole kovin motivoivaa. Tosin virta kääntyy aikanaan myös toiseen suuntaan ja menetykset 
voidaan korvata huikeantuntuisilla nopeuksilla.

16.7. Sää ei osoittanut muuttumisen merkkejä aamun kuluessa. Puolilta päivin näkyvyys 
ylsi  jo  muutamaan  mailiin,  kun tulimme  Solentin  suulle.  Suunnistimme  Portsmouthin 
edustalla olevaan Haslar-marinaan. Seuraavana aamuna oli Karin ja Ilkan lähtöaika. Seu-
raava miehistö saapuisivat illalla. He olivat kipparin lanko Kari Saari ja Ville Koivumäki. 
Alkuperäisen suunnitelman mukaan heidän oli määrä saapua Falmouthin, mutta epäsuo-
tuisat tuulet olivat hidastaneet matkantekoamme kunnianhimoisesta tavoitteesta. Uuden 
miehistön suhteen on syytä mainita muutama kommentti. Aluksi Falmouthista oli määrä 
lähteä kipparin lisäksi Pekka Kiviranta, mutta hänelle tuli esteitä. Seuraavaksi matkalle 
lupautui Antero Kekkonen, mutta myös hänelle tuli henkilökohtaisia esteitä. Kippari alkoi 
olla pulassa. Hellevi laittoi ilmoituksia eri puolille ja sen seurauksena purjehdukseen ihas-
tunut Ville Koivumäki huomasi sellaisen HSK:n ilmoituksista. Ilmoittautuminen tuli ai-
van viime hetkillä. Lankoni Kari Saari puolestaan lupautui lähtemään matkalle, jotta mi-
nun ei olisi tarpeen tehdä sitä aivan yksin.
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Portsmouth – Falmouth – La Coruña 18.7. – 26.7.2004 (660 mpk)
Miehistö: Kippari

Ville Koivumäki
Kari Saari

17.7. vietettiin veneen huoltoa tehden. Vene oli ollut aika kovissa keleissä ja moni asia 
vaati tarkistusta. Samalla uudelle miehistölle vene tuli tutummaksi. Myös kaupoissa käyn-
ti vaati aikansa. Olihan edessä Biskajan ylitys ja ruokaa piti olla vähintään seitsemäksi 
päiväksi myöhästymiset huomioon ottaen.

18.7. Lähtö tapahtui varhain aamulla. Matka taittui koneella, koska tuulta ei juuri ollut ja 
se vähäinen oli vastaista. Etenimme Solentia pitkin kohden the Needlesiä. Sinne saavut-
tuamme tuuli oli jo aivan siedettävä purjehdusta ajatellen. Tuuli voimistui ja aivan pian 
meillä oli taas kaksi reiviä ja kryssejä tehtiin. Iltaan mennessä olimme tulleet Portlandin 
edustalle. Vuorovesitaulukoita tutkimalla totesimme, että jatkossa olisi kuusi tuntia vasta-
virtaa. Oli mielekästä mennä ankkuriin Portlandin suojaan ja jatkaa, kun virta on käänty-
nyt. Näin teimme ja saimme tilaisuuden nukkua joitakin tunteja.
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19.7. voimme nukkua aina klo 01 asti, jolloin oli taas lähdettävä voidaksemme hyödyntää 
myötävirtaa. Vaikka ei tuullut mainittavasti, aiheutti tuulta vasten virtaava vesi hankalan 
aallokon.  Näin  vaikka  yritimme  kartan  tietojen  perusteella  välttää  pahimpia  paikkoja. 
Lähtiessämme oli meillä taas tiukka tuuleen nousu ja isossa kaksi reiviä. Aikaa myöten 
tuuli  taas heikkeni ja meidän oli  turvauduttava koneeseen.  Illan yletessä tuuli  muuttui 
suuntansa etelään ja tulimme vauhdilla Falmouthin satamaan.

20.7. Ankkuroimme Falmouthin satamaan 01.30. Aamulla marinassa löytyi vapaa paikka 
ja pääsimme kiinnittymään  laituriin.  Päivän kuluessa tutustuimme kaupunkiin.  Sää oli 
taas kerran pilvinen ja sateinen.  Kaasumme oli lopuillaan.  Kaasun kohdalla saa todeta 
standardien kirjavuuden. Englantilaisilla on käytössään kolmenlaisia pulloja ja kahta eri 
kaasua. Meidän vanhat pullomme eivät kelvanneet edes jätteeksi. Ne olivat siellä ongel-
majätettä. Ostin kaksi 4,5 kg:n butaanipulloa. Jäi nähtäväksi miten selviää niiden avulla 
jatkossa.

21.7. tapahtui lähtö Biskajalle. Aamu oli taas pilvinen, mutta ei satanut. Myös tuuli oli 
niin hiljainen, että välillä oli turvauduttava koneeseen. Tapahtui niin onnellisesti, että au-
rinkokin tervehti meitä ja oli matkan toistaiseksi lämpimin päivä. Illalla tuuli taas voimis-
tui ja oli vastainen. Päivällä näimme matkan ensimmäiset pyöriäiset tai delfiinit. Tunnis-
taminen oli vaikeaa.

22.7. Aamu oli harmaa ja vähätuulinen. Tuuli oli onneksi pohjoisesta, mutta sen antama 
vauhti oli vähäinen ja menoa hidasti korkea maininki. Illalla oli taas turvauduttava konee-
seen, mutta myöhemmin saimme tuulta idästä.

23.7. Sää jatkui aluksi vähätuulisena.  Näimme suuren joukon delfiineitä,  jotka kävivät 
tervehtimässä meitä. Saimme myös sadetta, mutta iltapäivällä aurinko tervehti meitä ja 
sää pysyi kirkkaana ja vähätuulisena yöhön asti.

24.7. Yöllä tuuli kääntyi itään ja voimistui samalla nopeasti. Nopeutemme kasvoi yli 7 
solmun. Aamulla meille tarjoutui tilaisuus nähdä valas parin veneenmitan etäisyydellä. 
Joidenkin tuntien kuluttua näimme useiden valaiden hengityssuihkuja. Sää oli kirkas ja 
samalla myös varsin lämmin, mutta tuuli voimistui yöllä.
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25.7. yöllä oli reivattava ja syvään. Tuuli oli koillisesta ja kuljetti meitä runkonopeudella. 
Meno oli olosuhteet huomioon ottaen mukavaa, koska sivumyötäinen ei roiskinut vettä 
veneeseen. Aamun sarastaessa tuuli taas heikkeni, mutta kuljetti meitä nopeasti kohden 
La Coruñaa. Kellon tarkkailu alkoi, koska Karin oli lähdettävä La Coruñasta vähän vaille 
neljä ip:llä. Tuuli jatkoi meille suotuisana aina n. 5 mailin päähän satamasta. Sitten se 
kääntyi länteen. Ehdimme satamaan ajoissa koneella ajaen ja Kari ehti oikeaan junaan.
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La Coruñasta – Lagosiin 27.7. – 23.8.2004 (652 mpk)
Miehistö: Kippari

Ville koivumäki
Annina Vahala
Hellevi Vahala

27.7. aamu koitti aurinkoisena, mutta utuisena. Tuulta ei ollut aluksi ollenkaan, mutta se 
nousi nopeasti pohjoisesta samalla voimistuen. Miehistönä oli nyt kipparin lisäksi vain 
Ville. Taitoimme taivalta Espanjan luoteisrannikolla kohden lounasta ja Cabo Finisterreä. 
Sinne oli matkaa 68 mpk ja se taittui n. 11 tunnissa. Cabo Finisterrellä ei ole satamaa, mi-
hin vierailijat voisivat kiinnittyä. Jäimme ankkuriin ja otimme ensi kerran jollan käyttöön, 
tosin ilman moottoria. Sousimme rantaan ja pistäydyimme ensimmäiseen ruokapaikkaan. 
Aterioidessamme tuli pimeä ja samalla sumu. Ko. rannikko onkin kuuluisa sumuistaan, 
jotka tulevat nopeasti ja varoittamatta. Jouduimme suunnistamaan muistitiedon perusteel-
la suuntaan, jonne oletimme jättäneemme veneemme. Oikea vene löytyikin ilman harhai-
lua.

28.7. oli pilvinen ja utuinen. Tavoitteenamme oli Vigo, jonne kipparin tyttären Anninan 
oli  määrä saapua illalla.  Perille saavuimme klo 19 ja koko matka oli  tehtävä koneella 
ajaen, mikä ei ollut mitenkään mieltä ylentävää. Annina saapui Madridista lentäen Vi-
goon, joten miehistön kokonaisvahvuus oli taas 3.
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29.7. Päivä käytettiin Vigoon tutustuen. Kaupunki on varsin suuri; saamiemme tietojen 
mukaan siellä on yli 800 000 asukasta. Satamamaksu kahdelta vuorokaudelta oli 37 €. La 
Coruñassa yksi yö maksoi 31 € ja fasiliteetit olivat paljon vaatimattomammat kuin Vigos-
sa. Englannissa maksut olivat puolestaan yli 30 £ vuorokaudelta, joka alkoi tuntua jo hui-
kealta.

30.7. Villen oli määrä matkustaa huomenna kohden Lissabonia. Hän tarvitsi matkaliput. 
Niiden hankintaan rautatieasemalta ei arvioitu kuluvan paljonkaan aikaa. Toisin kävi. Il-
meni,  että  junat ovat lakossa.  Bussiasema puolestaan sijaitsi  kaukana ja kävely Vigon 
vuoristoisilla kaduilla vei aikaa ja voimia. Liput kuitenkin löytyivät ja pääsimme veneel-
lemme matkaan. Tavoitteemme oli Vigon edustalla olevat saaret, joilla on pitkät hiekka-
rannat. Matkaa oli vai vajaat 10 mailia, mikä taittui mitä miellyttävimmässä purjetuulessa. 
Iltapäivän vietimme rantaelämää harrastaen. Illan tullen nostimme ankkurin ja ajoimme 
Bayonan marinaan, minne matkaa oli n. 7 mpk. Tuuli oli sammunut ja matkalla englanti-
lainen purjevene viittoili meille. Heillä oli konerikko ja otimme heidät hinaukseen Bayo-
nan satamaan. Myöhäinen ilta kului kaupungin kaduilla.

Tähän saakka matkaa oli taitettu varsin kiivaassa tahdissa. Miehistö oli ollut suurenmois-
ta. Kaikki täyttivät paikkansa loistavasti.  Varsinkin alkumatka aina Porthsmouthiin asti 
oli vaikea kovien vastaisten tuulien vuoksi. Samalla kylmä ja sateinen sää teki olosta epä-
mukavan. Satamissa vietettyjen päivien määrä jäi aivan liian vähäiseksi ja univelkoja ker-
tyi. Aikataulu oli lomien ajankohdan, varattujen lentojen ym. seikkojen vuoksi viritetty 
liian kireälle. Kuitenkin Espanjaan saavuttiin aikataulussa. Nyt tästä eteenpäin ei saman-
laisia suorituspaineita syntynyt.

Veneen varusteissa oli ollut paljon huoltotarvetta ja rikkoontumisiakin oli runsaasti. Nav-
tex-laitteessa oli jo ennen matkalle lähtöä ollut epäluotettavuutta. Se lopetti kokonaan toi-
mintansa, kun reivinaru kiskaisi sen antennin mereen. Menetyksen koimme, kun välillä 
Boulogne-sur-Mer - Portsmouth aktiivinen tutkaheijastin Seame irtosi kiinnikkeestään ja 
putosi  mereen.  Vilkkailla  laivareiteillä  se  on  hyödyllinen  ja  myöhemmin  Atlantilla  ja 
muilla pitkillä osuuksilla oikea laite varoittamaan lähestyvistä laivoista. Maritimilta han-
kittu kolmosreivin naru osoittautui täysin ala-arvoiseksi ja se jouduttiin korvaamaan uu-
della Portsmouthissa.
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Iridium puhelimena on toiminut  odotetusti.  Dataliikenne  puolestaan  saatiin  toimimaan 
vasta Espanjassa. Syynä oli, ettei Eero ehtinyt tehdä asennusta loppuun ennen Kööpenha-
minaa ja myöhemmin kippari on toheloinut yrittäessä jatkaa kaapeleita ilman liittimiä. 
Annina toi tarvittavat uudet kaapelit  tullessaan ja nyt tietokone tuntuu toimivan kaikin 
osin. Edelleen invertteri, jonka tehtävänä on tuottaa 230 V, ei ole toiminut odotusten mu-
kaisesti.  Vika on ollut asennuksessa, joka oli ohjeiden vastainen: laitteet eivät saa olla 
kytkettynä, kun invertteriin laitetaan virta.

Uudet laitteet DuoGen ja Windpilot olivat toimineet odotetusti. Samoin tutka, jolle oli ol-
lut monien sumujen vuoksi paljon käyttöä. Sen ripustukseen oli kuitenkin vielä panostet-
tava. Yhden pultin kohdalle tulee liian suuria rasituksia.  Se oli jo ehtinyt murtua. Pultti 
piti korvata kookkaammalla. 

Siirryimme Villen lähdettyä Anninan kanssa Portugalin puolelle. Satamat olivat Viana do 
Casttelo  ja Povoa de Varzim.  Näistä  ensiksi  mainitussa saimme tuta  mitä  merkitsevät 
vuorovesivirrat jokien suussa. Kiirettä ei enää ollut ja oleilu oli turismia parhaimmillaan. 
Anninan vierailu päättyi hänen opiskelujensa alkamiseen 7.8. Hänen tilalleen tuli Hellevi.

Portugalin rannikolla piti vallita ns. Portugalin pasaati, joka on pohjoinen pysyvä tuuli. 
Meille se ei näyttäytynyt. Sen sijaan tuuli etelästä lujaa ja samalla sakea sumu peitti ran-
nikon monena päivänä. Myös sadetta tuli kuin Suomessa konsanaan. Käsityksemme Por-
tugalin länsirannikon ilmastosta sai uutta väriä. Tarkoituksemme oli seuraavaksi vierailla 
Portossa. Porton satama oli kuitenkin suljettu öljyvuodon takia. Aluksi ilmoitettiin, että 
avaaminen  tapahtuisi  parin  päivän  kuluttua.  Aikataulu  pysyi  samana seuraavat  päivät. 
Vierailimme Portossa bussilla sen vanhaan kaupunkiin tutustuen.

Matka  jatkui  huonoista,  meille  epäedullisista  tuulista  huolimatta  kohti  etelää.  Satamat 
vaihtuivat. Niiden taso ja atmosfääri vaihtelivat suuresti. Monessa satamassa oli yksi tai 
useampi menopaikka, josta diskon jytke kuului lujana klo 06 asti. Toiset olivat lähinnä 
kalastussatamia, jotka tarjosivat vain joitakin mukavuuksia vieraileville veneille. Satamia 
on harvassa ja päivänvalo ei tahdo riittää satamasta toiseen purjehtimiseen. Eteläisimmäs-
sä Portugalissa alkaa olla mahdollisuus myös mennä ankkuriin, jolloin toisinaan kovat sa-
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tamamaksut jäävät maksamatta. Korkein maksu, jonka maksoimme Portugalissa, oli La-
gosissa: 46 €/yö.

EU:ssa ja eritoten Schengen-maissa pitäisi olla vapaa liikkuminen mahdollista ilman pas-
sien näyttöä. Tämä ei pidä paikkaansa Portugalin kohdalla. Mindora tuli Suomesta mo-
nien maiden kautta ilman, että mitään paperia tai ilmoitusta olisi vaadittu. Näin tapahtui 
myös Englannissa, joka ei ole edes Schengen-maa. Portugalissa on tehtävä ilmoitus pas-
sin ja veneen dokumenttien näyttöjen kanssa jokaisessa satamassa.
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23. elokuuta Hellevin oli palattava työhönsä. Jäin yksin veneelle. Seuraava miehistö tuli 
nimittäin vasta 4.9. Tämän ajan vietin etelärannikon eri ankkuripaikoissa tehden pieniä 
rakennus- ja korjaustöitä veneessä, toki myös rannalla olevaan elämään tutustuen. Helle-
vin  ollessa  vielä  veneellä  tapaisimme  eräässä  ravintolassa  australialaisen  nuorenparin. 
Keskustelussa kävi ilmi molempien lähiaikojen tekemiset. Aussit olivat kovasti innostu-
neita purjehduksesta. Heidän aikatauluunsa kuului viipyä Lagosissa muutama päivä. Kip-
parilla puolestaan oli ongelmia ajanvieton suhteen. Sovimme päivän, jolloin he tulisivat 
veneelle ja viettäisimme päivän merellä. Näin myös kävi. Sää suosi meitä ja päivä oli mi-
tä miellyttävintä yhteiseloa.
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Lagos – Porto Santo – Tenerife – Gran Canarias – La Gomerra 5.9. – 25.9.2004  (1070 mpk)
Miehistö: Kippari

Eero Vahala 
Saara Heiliö
Toni Lehtinen
Milla Lehtinen

4.9. tuli poikani Eero ja hänen sotaväkikaverinsa Toni Lehtinen veneelle. Tällä miehistöl-
lä lähdimme Lagosista 5.9. kohden Madeiraa. Tuuli oli matkalla vaihteleva. Iltayöstä se 
säännöllisesti voimistui ja oli käytettävä 2-reiviä. Matka sujui ilman suuren draaman tun-
tua. 9.9. aamulla, ennen auringon nousua, saavuimme Porto Santon sataman suulle. Em-
me menneet satamaan sisälle, vaan jäimme ankkuriin lähelle sataman suuta. Myöhemmin 
päivällä viranomaiset hätistivät meidät tekemään vaadittavia ilmoituksia. Ajoimme Porto 
Santon Marinaan, missä vapaita paikkoja oli useita. Kuitenkaan emme saaneet tietoa si-
joituspaikastamme ennen kuin 5 tunnin kuluttua. Väliajan olimme pakotettuja viipymään 
"reception"- laiturissa.
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Porto Santon saari sijaitsee runsaan 20 mailin päässä Madeiran pääsaaresta. Olimme in-
formoituja Madeiran heikosta satamatilanteesta ja siksi olimme pysähtyneet Porto San-
toon. Madeira oli tietysti nähtävä. Päätimme tehdä sen laivalla Porto Santosta käsin

yöpyen kaksi yötä Madeiran hotellissa. Kun Funchalissa näimme marina-tilanteen, tote-
simme tehneemme ainoan oikean ratkaisun. Satamaan mahtui vain nelisen vierasvenettä, 
nämäkin kolme venettä rinnan. Madeiran tutustumiseen käytimme kaksi päivää. Toisena 
vuokrasimme auton, jolla kiersimme miltei koko saaren.
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13.9. jatkoimme matkaa kohden etelää. Säätiedot lupasivat vihdoinkin Portugalin pasaatin 
nimellä  kulkevan tuulen  olevan voimissaan  lähipäivinä.  Matkaan pääsimme klo 13 ja 
matka taittui niin kuin sen toivoo tapahtuvan: lämpöä, aurinkoa, yöllä kuutamoa ja sivu-
myötäistä tuulta. Näillä eväillä olimme Teneriffan Santa Cruzin marinassa 46 tunnin pur-
jehduksen jälkeen.

17.9. Matka jatkui kohti Las Palmasia. Matka taittui heikossa koillispasaatissa, mutta päi-
vä riitti ja pääsimme ennen auringon laskua marinaan. Tulo marinaan oli yllättävän ongel-
mallinen. Vaikka marina on hyvin suuri, n. 800 paikkaa, ei siellä ollut minkäänlaista päi-
vystystä. Mihinkään VHF-kutsuun ei vastattu. Tyhjä paikka löytyi ja nokka siihen. Vie-
reisistä veneistä valistettiin, että olimme tulleet paikallisen klubin paikoille ja se ei ollut 
sallittua. Informoijat eivät kuitenkaan osanneet sanoa minne meidän tulisi mennä. Paikal-
le tuli myös paikallisen klubin edustaja, joka armollisesti ilmoitti, että voisimme olla pai-
koillamme yön. Eeron kohdalla tapahtui harmillinen sairastuminen. Kuume kohosi kor-
keaksi. Yritimme päästä lääkäriin, mutta se ei tuntunut olevan helppoa. Veneen lääkekaa-
pista löytyi V-pen 1500, jonka nautiskelu aloitettiin.

Seuraavana aamuna (lauantaina) siirsimme veneen yleiselle puolelle ja kävimme satama-
konttorissa voidaksemme havaita, että se on avoinna klo 09 - 15, mutta vain normaaleina 
työpäivinä. Kippari pendeloi paikalliseen supermarkettiin useita matkoja kantaen ruokaa 
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ja juomaa veneelle. Viimeisellä kerralla hän ajatteli taas kerran katsoa satamaoffiisia. Ih-
me; ovi oli auki. Ilmoitin, että olemme saapuneet satamaan ja haluamme tuloilmoitusten 
tulevan tehdyksi. Virkailija tarttui käteeni ja johdatti minua ovelle ilmoittaen, että offiisi 
suljetaan tunnin kuluttua ja parasta tulla huomenna uudestaan (mañana). Ajattelin kuiten-
kin hoitaa asiat mahdollisimman pikaisesti. Hain dokumentit veneeltä ja menin uudestaan 
toimistoon. Nyt siellä oli toinen hidalgo, joka tosin kovin vastahakoisesti alkoi paperi-
työn. Homma tuli hoidetuksi ja virkailijani lämpeni jostain syystä alkaen kertoa turistikar-
tan kanssa missä mitäkin palveluja löytyisi.

Saman päivän päättyessä oli poikien vaimojen, Saaran ja Millan, määrä saapua Suomesta. 
Heidän  matkansa  taittuikin  suunnitelmien  mukaisesti.  19.9.  klo  02  Mindoran 
miehistö/naisisto oli täydentynyt kahdella. Lyhyiden unien jälkeen matka jatkui. Nyt ta-
voitteena oli La Gomera, saari, jolla on ehkä vähiten turisteja, koska siellä ei ole kunnol-
lista lentokenttää. Kohde saavutettiin heikoissa tuulissa tehdyn matkan jälkeen seuraavana 
aamuna 08.30. Eeron vointi ei ollut suinkaan parantunut ja hän jatkoi vuoteessa pysymis-
tä.

La Gomeraan tutustuimme lähinnä auton ikkunasta sitä katsellen. Saarella erityisenä näh-
tävyytenä on kansallispuisto, jonka koko on n. 20 % saaren pinta-alasta. Siellä voi nähdä 
sademetsää,  jollainen on peittänyt  aikoinaan suurimman osan saaresta kuten muistakin 
Kanarian saarista. Metsien hävittäminen viljelymaan tieltä ja eroosio ovat sitten tehneet 
tehtävänsä ja saaret saaneet nykyisen karun ilmeensä.

Matka La Gomeralle oli naisväen mielestä niin kova, että he päättivät palata lautalla Las 
Palmasiin. Lisäväriä paluumatkalle saatiin, kun Millan laukku varastettiin. Laukussa oli-
vat rahat, passi, Visa jne. Poliisin ja konsulin kanssa seurustelu veivät tietysti oman aikan-
sa. Miesväki puolestaan toi veneen Las Palmasiin. Tosin Eero ei osallistunut vieläkään 
purjehdukseen, vaan pysytteli flunssaisena ja kuumeisena vuoteessa.

Las Palmasissa Eero kävi vihdoin lääkärillä. Hänen diagnoosinsa oli: tavallinen flunssa ja 
määräsi uutta antibioottia. Seuraavana päivänä uudella lääkkeellä ei ollut havaittavaa vai-
kutusta ja kuume jatkui. Se jatkui hänen ja muiden lähtiessä 25.9. Lisänä oli korvien luk-
kiintuminen, mikä ei luvannut miellyttävää lentoa kotiin, johon vielä sisältyi useita väli-
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laskuja. Kotimaassa Eeron kuume taas kipusi korkeuksiin. Suomalainen lääkäri määritteli 
taudin keuhkokuumeeksi ja siihen löytyivät oikeat lääkkeet.

Seuraava viikko kului ilman miehistöä. Olin koko sen ajan Las Palmasissa marinassa ja 
tein korjailutöitä veneellä. Vene sinällään oli kestänyt hyvin matkan rasitukset. Samaa ei 
voi sanoa sähkölaitteista. Niistä yksi toisensa jälkeen sammuu tai alkaa toimia puutteelli-
sesti. Näistä ongelmista mainittakoon koneen laturin jakodiodi, booster ja verkkolaturi. 
Verkkovirralla toimiva laturi korjattiin, booster oli korjaamolla, mutta sitä ei kannattanut 
korvata, vaan oli tilattava uusi. Samoin ja hankin uuden navtexin . Tuulimittari ei vielä-
kään toimi, mutta se ei ole kovin kriittinen laite. Itse asiassa ilman sitä tulee toimeen val-
lan hyvin.

Sähkölaitteiden korjaaminen täällä ei ollut ollenkaan helppoa. Neuvoa voi aina kysyä ja 
vastauksia saakin. Kaikki kertovat minne pitää mennä ja ovat varmoja asiastaan. Kun sit-
ten olen toteuttanut näitä neuvoja, olen saanut huomata, että minut on neuvottu aivan vää-
rään paikkaan. Sieltä saan taas hyvän neuvon uudesta paikasta jne. jne. Ilmeisesti kulttuu-
riin kuuluu, ettei voi sanoa: ”en tiedä”
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Risteilyä Kanarialla 2.10. – 9.11.2004
Miehistönä: Kippari

Alex Vahala – Hvass Erkki Vahala Matti Lassila
Rafael Hvass Melogean Vitto Marja  Lassi-

la
Markku Val-

munen
Hilkka  Val-

munen

2.10. saapui tyttäreni Alex ja hänen poikansa Rafael (3 v.) veneelle viikoksi. Aviomies 
Kristian ei valitettavasti päässyt tälle matkalle. Aikamme kului Las Palmasissa ja Pasito 
Blancossa. Tämä vm. paikka on Gran Canarian etelärannikolla. Se on pieni yhteisö, kylä, 
mutta millainen kylä. Asukkaat kuuluvat ns. parempaan väkeen. Rauhansa turvatakseen 
kylä on aidattu. Portilla ovat vartijat yötä päivää. Siihen kuuluu myös marina, joka on 
miltei täynnä paikallisten asukkaiden veneitä. Muutama vieraspaikkakin löytyy.  Lisäksi 
marinan yhteydessä on suurehko korjaustelakka. Tämä kaikki paljastui vasta sinne tul-
tuamme.  Kylän  vieressä  oli  myös  hiekkaranta,  mutta  myös  se  oli  aidattu,  yksityinen. 
Saimme kuitenkin avaimen ko. rannalle kohtuullista 50 €:n panttia vastaan.
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Tästä eteenpäin Mindora risteili vaihtuvien miehistöjen kanssa saarelta toiselle aina mar-
raskuun loppuun asti. Lokakuun 16. päivänä saapuivat Erkki ja Melogean kahdeksi vii-
koksi. Seuraava miehistönvaihto tapahtui lennossa, sillä kun Erkki ja Melogean palasivat 
Suomeen, heitä vastaan tuli Euroopan yläpuolella Tjäreborgin kone, joka toi herrasväki 
Lassilat ja Valmuset aurinkosaarille. 
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Legi Teneriffa – Guadaloupe 19.11. – 10.12.2004 (2840 mpk)
Miehistönä: Kippari

Antti Vahala
Timo Urala

Ylitys alkoi 19.11. klo 09 Santa Cruzista Teneriffalla. Miehistön muodostivat kipparin li-
säksi Timo Urala sekä kipparin veli Antti Vahala. Antti saapui Kanarialle lähtövalmiste-
luja avustamaan jo kolme päivää ennen lähtöä, mutta Timo tuli mukaan melkein jo liikku-
vaan veneeseen.

Tällaiselle matkalle oli tietysti varustauduttu huolella. Veneen kunnostusta ja varustelua 
oli tehty jo yli vuosi. Miehistön ruoka ja juomat sekä käyttövesi noin kolme viikkoa kes-
tävällä matkalla olivat tosi tärkeitä.  No, kuten arvata saattaa ruokavaroja hankittiin riittä-
västi. Purkki- ja kuivaruokaa oli jo pelkästään enemmän kuin kuukaudessa voi syödä. Sen 
lisäksi hankittiin runsaasti perunoita, tomaatteja, sipuleita, porkkanoita, kaalia, appelsiine-
ja, meloneja ja omenoita yhteispainoltaan yli 100 kg. Ihmeeksemme saimme kaikki ruo-
kavarat  mahtumaan  säilytystiloihin  eikä  varsinaisiin  oleskelutiloihin  tarvinnut  kajota. 
Vettä oli tankeissa 400 l ja lisäksi 100 l pullovettä. Lisäjuomana oli 2 purkkia olutta mies-
tä ja päivää kohden sekä jokunen pullo viiniä.
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Pääsimme matkaan hyvissä sääoloissa. Reittisuunnitelmamme ei ollut lyhin mahdollinen. 
Pyrimme ensin lounaaseen, noin 200 mpk Kap Verden saarten luoteispuolelle (20o N, 30o 

W).  Tällä  leveysasteella  pasaatin  pitäisi  tilastojen  mukaan  puhaltaa  varmimmin  tähän 
vuodenaikaan.. 

Parin ensimmäisen vuorokauden kuluessa tuuli oli vaihteleva voimaltaan, mutta suunnal-
taan koillinen, mikä vastasi tilastotietoja. Heikkojen tuulten vallitessa turvauduimme ko-
neeseen. 21.11. tuuli kääntyi itään. Kalastus alkoi tuottaa tulosta ja seuraavana päivänä oli 
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jo kalastus lopetettava liian kalantulon vuoksi. Ateriat ja jääkaappi olivat kalafileiden kyl-
lästämiä. Saadut kalat olivat tonnikaloja ja doradoja. Antti toimi kalastusmestarina. 

23.11. ilma oli lämmennyt siinä määrin, ettei vaatteita enää tarvittu lämpimän ylläpitoon. 
Kuitenkin aurinko porotti intensiivisesti,  mikä edellytti  peittävää vaatetusta tai ahkeraa 
aurinkovoiteiden käyttöä. Seuraavana päivänä tuuli alkoi taas heiketä ja vauhti oli saatava 
koneesta. Harmiksemme saimme todeta appelsiinien alkavan pilaantua jo nyt. Ostamam-
me appelsiinit olivat ohutkuorisia eivätkä näköjään kestäneet pilaantumatta tämän enem-
pää. Tuuli jatkui myös 26. päivänä heikkona, mutta kaloja tuli solkenaan. Antti nosti neljä 
doradoa, joista kolme päästettiin takaisin. 27. päivään mennessä Antti oli nostanut 15 ka-
laa. 

28.11. sää oli jatkanut lämpenemistä ja oli saavutettu lämpötila, jolloin yöllä ei tarvittu la-
kanaakaan peittona. Tuuli oli kääntynyt kaakkoon. Olimme matkalla nähneet kolme pur-
jetta. Nyt näimme ensimmäisen laivan, joka kulki noin mailin päässä edestämme. 29.11. 
sivuutimme puolimatkan etapin. Sinä päivänä nousi matkan suurin kala vedestä. Se oli 
134 cm pitkä wahoo. Sen liha on valkoista ja kiinteää. Maku muistuttaa siikaa. Syömistä 
siinä riitti moneksi kerraksi. Sitä tarjoilin paistettuna, keitettynä ja graavattuna.

30.11. sää oli lämmin ja kostea, mutta tuuli navakka. Lämpötilan ja veneen voimakkaan 
rullauksen vuoksi nukkuminen onnistui huonosti. Ilman kosteuden kohotessa seuraksem-
me alkoi tulla sadekuuroja, jotka olivat rankkoja, mutta lyhytaikaisia. 

1. ja 2.12. tuuli oikutteli. Se kääntyi lounaaseen ja yltyi samalla kovaksi. Onneksi se myö-
hemmin kääntyi etelään, mikä tarjosi meille edullisemman ja nopeamman purjehduksen. 
3. ja 4.12. tuuli puhalsi taas kaakosta, mutta 5.12. se kääntyi oikeaan suuntaan, koilliseen. 

6.12. yöllä oli vipinää. Purjehdimme pelkällä isolla, mutta se oli liikaa. Reivaaminen me-
ni vaikeaksi, koska yksi ison ratsastajista oli rikkoontunut. Läpikulkeva latta takertui La-
zy Jackeihin. Tilanne saatiin kuitenkin hoidetuksi ja isoon kaksi reiviä. Samalla myös ge-
noaa avattiin hieman. Jonkin ajan kuluttua kuului kova pamaus keulasta. Keulastaagi oli 
löysänä. Olin pelännyt keulastaagin katkeamista ja nyt se ilmeisesti oli tapahtunut. Staagi 
pysyi kuitenkin ylhäällä, koska genoan falli tuki sitä. Saimme ihmeekseni genoan rulla-
tuksi sisään. Staagi heilui uhkaavaksi. 

Kuten arvata saattaa oli rasitus genoan fallille liikaa, ja se katkesi ylhäältä 7.12. Ihmeek-
seni staagi pysyi edelleen ylhäällä. Genoan paino on melkoinen, ehkä 40 kg. Se oli saata-
va pois rasittamasta staagia. Oli tietysti yö. Saimme genoan auki ja lasketuksi alas ja si-
sälle keulaluukusta. Staagia tuimme nyt genoan varafallilla. Falli kiinnitettiin keulaan ja 
vedettiin kireäksi. Pitkään naruun teimme renkaita, joiden sisään jäivät falli ja staagi. Tä-
mä vedettiin ylägaijalla ylös ja genoan profiili oli nyt tuettu niin hyvin, ettei ollut pelkoa 
sen taittumisesta. Keulapurjeeksi nostimme kutterin välistaagiin. 

Näinä päivinä tuuli oli ollut koko ajan kova. Ohjasimme päivisin paljon käsin. Tämä sik-
si, ettei Windpilot ehtinyt korjata kurssia ennen seuraavaa aaltoa. Perästä tulevat aallot 
heittivät veneen reilusti pois kurssistaan. Tuuli jatkui edelleen kovana 9.12. ja sadekuuro-
ja tuli tuon tuosta.  
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10.12.2004 Mindora kiinnittyi  Guadaloupella Poite-á-Pitren marinaan 10.12. klo 09:15. 
2750 mpk:n matkaan Atlantilla oli käytetty 21 päivää ja 9 tuntia. Konetta käytimme mat-
kalla 50 tuntia.

Matka taittui kokonaisuudessaan leppoisasti kuitenkin kohtuullisen staattisten tuulien val-
litessa. Windpilot huolehti ruorinpidosta. Hiljaisen tuulen vallitessa sitä ohjaamaan laitet-
tiin pieni Autohelm, joka pitää kurssin kompassin avulla. Aikaa siis jäi vapaasti käytettä-
väksi. Lukeminen vei siitä suurimman osan. Yksi harrastus oli kalastus, johon Antti eri-
tyisesti  paneutui.  Vedimme  silikonista  tehtyjä  mustekaloja  muistuttavia  vieheitä,  jotka 
osoittautuivat tappavan tehokkaiksi. Kalaa tuli enemmän kuin koskaan olisimme voineet 
sitä syödä. Kaloja saimme ylityksen aikana yhteensä 20 kpl. 

Ruuan valmistus oli yksi suurimpia työllistäviä tehtäviä. Toinen oli tiskaaminen ja tava-
roiden pitäminen oikeilla paikoillaan. Kokemuksen mukaan on viisainta, että yksi huoleh-
tii kokkaamisesta. Muuten ruokatarvikkeet eivät löydy eivätkä riitä suunnitellulla tavalla. 
Meillä kippari huolehti kokkauksesta ja Antti ja Timo korjasivat hävityksen jäljet. Systee-
mi toimi tyydyttävästi ellei peräti hyvin.

Matka tarjosi miehistölle unohtumattomia elämyksiä kauniiden aurinkoisten päivien muo-
dossa. Yöllä vahdissa ollessaan voi ihailla samettista tähtitaivasta, jollaista ei näe nykyään 
missään asutuskeskuksessa. Asusteista tärkeimmät ovat olleet shortsit. Enempää ei tarvit-
tu edes yöllä matkan loppuvaiheessa. Päivällä on aurinkovoiteille riittänyt kysyntää. Ne 
ovat osoittautuneet olevan myös tehokkaita. Kukaan ei ole kärsinyt palaneesta ihosta. Eri-
tyisenä huolenaiheena keveiden tuulien vallitessa oli aikataulu, koska Antilla ja Timolla 
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oli lentoliput 12.12. lentoon. Toisen huolen aiheutti olutvarastojen riittävyys, mikä oli mi-
toitettu vain 20 päivän ylitykseen. Viimeisten päivien suotuisten tuulien vuoksi molem-
mat huolet osoittautuivat kuitenkin aiheettomiksi.

19.12.2004 alkaen Mindora oli lähes viikon Guadaloupen marinassa. Aika kului suureksi 
osaksi veneen huoltoon. Matkalla vaurioituneen etustaagin viat korjattiin. Aluksi uskoin, 
että etustaagi katkesi. Ihmetystä tosin herätti se, että se ilman falliakin pysyi vielä ylhäällä 
joskin pelottavan löysänä ja näytti putoavan millä hetkellä tahansa. Onneksi Pointe-á-Pit-
ren marinassa on erittäin paljon venealan liikkeitä ja korjauspajoja. Sieltä löytyi ammatti-
mies asiaa korjaamaan. Mastoa ei tarvinnut ottaa pois paikoiltaan, vaan ja ainoastaan staa-
gi profiileineen laskettiin alas ja vietiin korjauspajalle. Siellä paljastui, että staagi oli ai-
van ehjä. Sen alaosassa oleva puristepääte oli kiertynyt jengoistaan irti. Oli tarpeen kiin-
nittää se uudelleen kierteisiinsä ja laittaa tuhdisti Loctiteä väliin. Näin sanottuna kaikki on 
tavattoman helpon tuntuista. Käytännössä siihen kului yli kaksi päivää. Samalla poikkiku-
luneet fallit uusittiin ja vaijerin sijasta uudet fallit ovat nyt dynemaa.

Toinen huoltokohde oli moottori. Matkalla se ylikuumeni helposti ja ajettaessa oli käytet-
tävä varsin maltillisia kierroksia. Pakoputkesta tuli jäähdytysvettä varsin niukasti. Oletin 
vian olevan tukkeentuneessa lämmönvaihtimessa. Sen avaaminen paljasti, ettei vika ollut 
siinä. Syylliseksi osoittautui kulunut vesipumppu. Siipipyörä oli aivan uusi, mutta metal-
liosien kuluminen oli johtanut siihen, ettei vettä mennytkään riittävästi moottoriin. Se vi-
ka oli nopeasti korjattu. Varsinaisen työ oli kuitenkin lämmönvaihtimen takaisin asenta-
minen. Tiivisteet vuosivat koko ajan. Tein töitä tuntitolkulla ennen kuin kaikki oli taas 
kohdallaan.
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Risteilyä Karibialla 11.12.2004 – 10.1.2005 (550 mpk)
Miehistö: Kippari

Hellevi Vahala
Mika Lehtinen
Milla Oikarinen

Edellinen miehistö (Antti ja Timo) palasi 12.12. kotiin. Matkaan tuli mutkia, kun lähdössä 
olleen lentokoneen rengas räjähti ja aiheutti aikataulun uudelleen suunnittelun. Minä puo-
lestani jatkoin purjehdusta vaimoni Hellevin, Mika Lehtisen ja Laura Oikarin kanssa lähi-
saaria kierrellen.

Hintatasosta sen verran, että juustot maksavat täällä 20 - 25 €/kg.  Samoin lihan hinta on 
pilvissä ja olut samanhintaista kuin Kotisuomessa. Vihannesten kuvittelisi olevan puoli-il-
maisia täällä, missä kaikki rehottaa. Kuitenkin esim. tomaatit maksavat marketissa 6- 8 €/
kg ja paikalliset banaanit ovat kalliimpia kuin Suomessa. Ihmettelen, miksi eivät markki-
natalous ja yrittäjyys toimi täällä. Osaselityksenä on ainakin se, että jopa vihannekset ovat 
tuontitavaraa ja ne tulevat pääosin USA:sta.

Sää oli kostea ja lämmin. Muutamana ensimmäisenä päivänä Pointe-a-Pitreen saapumisen 
jälkeen satoi lähes joka päivä. Sadekuurot kestävät muutaman minuutin ja sitten paistaa 
jälleen  aurinko.  Yöllä  lämpötila  on  lähellä  kolmeakymmentä,  päivällä  muutama  aste 
enemmän. Vaatteita tarvitaan ensi sijassa auringolta suojautumiseen, ellei sitten turvaudu 
voiteisiin, jotka ovat osoittautuneet varsin hyvin toimiviksi.

Guadeloupen  jälkeen  ensimmäinen  ankkuripaikkamme  löytyi  Isles  des  Saintes-saarilta 
Bourg des Saintesin edustalta. Huikean kauniit maisemat, pittoreski pieni kylä, Pointe-a-
-Pitren aaltopeltiarkkitehtuurista ei jälkeäkään. Paratiisi voisi hyvinkin olla täällä.

Guadaloupen eteläpuolella olevilta Iles des Saintesin pikku saarilta Mindora käänsi kok-
kansa kohti pohjoista 20. joulukuuta. 40 meripeninkulman matka Basse Terren luoteiskul-
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massa olevaan Des Haiesiin taittui kevyesti hyvässä koillistuulessa. Oli tärkeää pysytellä 
riittävän kaukana tuulen nielevästä saaresta, sillä nimestään huolimatta Basse Terre on se 
korkeampi saari. Paikkaa kävimme katsastamassa lyhyen kaavan mukaan. Mika ja Laura 
tekivät pitkähkön snorklausmatkan ankkurissa olevalta veneeltä saaren luoteiskärkeen ja 
totesivat paluumatkalla, että kokemattomalle uimarille voimakas vastavirta olisi ollut ikä-
vä yllätys. Seuraavana aamuna jatkoimme matkaa Antigualle. Saavuimme erääseen Kari-
bian kuuluisimmista satamista: English Harbouriin. Se todella hieno luonnon muovaama 
satama, jota englantilaiset käyttivät vuosisatoja hurrikaanivarmana satamana. 

Kunnioitimme paikkaa yhdellä yöpymisellä. Seuraavana aamuna lähdimme etsimään so-
pivia ankkuripaikkoja. Sellainen löytyi eräästä English Harbourista 9 mailia itään olevan 
Nonsuch Bayn lukuisista lahdista. Sieltä löytyy useita huikean kauniita palmujen reunus-
tamia  hiekkalahdelmia.  Lahti  on  nimensä  veroinen,  Non  Such  Bay,  vertaansa  vailla. 
Hiekka lahdelmissa on koralleista peräisin ja hohtavan valkoista. Seuraavana päivänä siir-
ryimme niemen toiselle puolelle, jossa jatkoimme leppoisaa joulun odotusta. Lekottelim-
me palmujen varjossa ja snorklasimme smaragdinvihreässä vedessä. Vaikka syvyyttä oli 
vain metrin verran, saimme ihailla pienten kirkkaanväristen kalojen unenomaista leikkiä 

42

Iles des Saintes

Hellevi Karibian auringos-
sa



korallien välissä. Mitä syvemmälle snorklasi, sitä suurempi oli kalojen koko ja korallien 
kirjo. 

Jouluaaton aamuna lähdimme jatkamaan matkaa; tällä kertaa kohden etelää. Koska lähes 
jokainen Vähien Antillien suurehkoista saarista on oma valtionsa tai kuuluu Ranskalle tai 
Hollannille, ovat rajamuodollisuudet huomattava osa jokapäiväisistä tehtävistä.  Meidän 
piti siis ilmoittautua ensin lähteväksi Antigualta, jonka teimme English Harbourissa. Siel-
tä pääsimme matkaan jo klo 10. Seuraava satama olisi Martiniquen Fort de France. Mat-
kaa sinne on hieman vajaat 200'. Niin, ja oli siis jouluaatto. Se merkitsi, että purjehtisim-
me koko aaton ja joulupäivänkin. Tämä oli jotain totutusta poikkeavaa. 

Matka taittui  Windpilotin  hoitaessa ohjauksesta.  Olin kerskaillut  suurista  kalasaaliista, 
joita saimme Atlantilla. Tullessamme Antigualle olimme vetäneet viehettä, mutta ilman 
tulosta. Nyt viehe oli ollut vedessä heti Antigualta lähdön jälkeen ja koko päivänä ei ollut 
tullut tärppiäkään. Auringon alkaessa laskea ja valmistuessani korjaamaan kalastusväli-
neet vedestä tuli vihdoin tärppi. Saimme ylös n. 3 kg painavan tonnikalan. Mika ja Laura 
olivat jo ottaneet esille aterian valmistukseen tarvittavat aineet ennen tärppiä. Nyt menu 
uusittiin. Mika toimi kokkina ja valmisti aivan oivalliset pihvit tonnikalasta. Sen seurana 
oli omenoita currykastikkeessa. Hieno yhdistelmä.
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Yöllä matka jatkui täyskuun valaisemana. Tuuli oli navakkaa ja sivumyötäistä, joten ete-
nimme rivakasti. Saavuimme Fort de Franceen klo 15.30. Matkaoppaiden mukaan tullin 
piti olla auki myös juhlapäivinä klo 16.15 asti. Ei ollut. Seuraavana päivänä, joka oli sun-
nuntai, yritin uudestaan. Tullin pääpaikkaa kävin myös kokeilemassa. Yhden virkailijan 
tapasin, joka ei tietenkään ollut tullista ja selitin hänelle ongelmani. Hän viitasi kintaalla 
ja sanoi että ehtii sitä huomennakin. Seuraavana päivänä minulle selvisi, että muodolli-
suudet voikin hoitaa myös paikallisessa venetarvikeliikkeessä. Siellä ne sitten hoidinkin 
pari päivää myöhemmin kuin mitä ne määrätään hoidettavaksi.

Pysyimme  Martiniquella  seuraavat  pari  päivää  saaren  nähtävyyksiin  tutustuen.  Saaren 
luonto on tavattoman kaunis ja sille kannatta uhrata aikaa. Hellevin piti palata kotimaahan 
27.12. Ero oli haikea. Seuraavana päivänä jatkoin yhdessä Mikan ja Lauran kanssa Marti-
niquen eteläosaan St. Annen marinaan. Se on erittäin suuri ja siellä pitävät majaa suuret 
venevuokraajat.  Marinaa emme mahtuneet, vaan jäimme ankkuriin marinan ulkopuolelle 
ehkä sadan muun veneen seuraan. 

29.12. Siirryimme Saint Luciaan ja sen luoteisnurkassa olevaan Rodney Bayhyn. Ko. lah-
della on hyvin suojainen suuri marina. Se on ollut useana vuotena 2004 ARC:n (Atlantic 
Rally for Cruisers) tulopaikka. Veneitä siellä oli siis runsaasti, joista monet ARC:n jäljil-
tä. Marinassa tapasin pariskunnan, joka puhui keskenään suomea. Esittäydyimme. Paris-
kunta oli Riitta ja Pekka Kauppila. He ovat kiertämässä palloa aikataulun ollessa viisi 
vuotta. Kohteina on mm. Alaska.

Mika ja Laura ovat kokeneita laitesukeltajia. Joka satamassa he selvittivät mahdollisuudet 
sukeltamiseen. Mukana heillä oli omat laitteet pulloja lukuun ottamatta. Useilla saarilla 
laitesukeltaminen on sallittua vain paikallisessa ohjauksessa. Rodney Bayssä viivähdim-
me pari päivää ja nuoret käyttivät ajan sukeltamiseen. Seuraavaksi siirryimme Vieux Fort 
nimiseen kylän edustalle. Paikka on aivan saaren eteläosassa. Paikkaa ei turismi ole pääs-
syt turmelemaan. Ei löytynyt siis myöskään sanottavasti palveluita. Noin kilometrin pääs-
sä sijaitsee eräs Vähien Antillien pisimmistä hiekkarannoista. Sen ovat omineet erilaiset 
surffarit. Tuuli puhaltaa sinne suoraan Atlantilta. Edustalla on riutta, joka estää aaltojen 
tulon aivan rantaan asti. Välille jää ehkä kilometrin levyinen vyöhyke, jossa purjelautaili-
jat viilettävät.
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Seuraavana päivänä 2.1. aloitimme paluun kohden pohjoista, siirryimme St Lucian länsi-
rannalla sijaitsevaan Marigot Bayhin. Paikka on oiva suojainen luonnonsatama, tosin ah-
das nykyisille venemäärille. Tulimme paikalle verrattain myöhään. Rannalla ei ole kuin 
jokunen kapakka, joten luonnon lisäksi ei varsinaista nähtävää löytynyt.

Jatkoimme matkaa kohti pohjoista seuraavanakin päivänä, 3.1. Sää oli muuttunut huomat-
tava epävakaaksi edellisiin viikkoihin verrattuna. Samalla tuuli oli huomattavan kova, 6 - 
7 bf ja hetkittäin enemmänkin.  Tiukasti  tuuleen noustessa 2 reiviä tuntui aivan liialta. 
Suomessa tällaisessa kelissä sadevaatteet  ja villapaidat ovat välttämättömiä.  Täällä py-
syimme shortseissa. Pieni kastuminen ei haittaa, koska vilua ei tarvitse kokea. Tulimme 
vauhdikkaasti taas Fort de Franceen. Siellä oli yllätys,  kun kaupungin edustalla oli sa-
maan  aikaan  kolme  suomalaista  venettä  ankkurissa.  Veneistä  suurimman,  Esmeraldan 
kippari kutsui meidät kaikki iltaoluelle. Vene oli 44' jalan katti, joka oli vasta muutaman 
kuukauden ikäinen. Veneessä oli kaikki mukavuudet ja vempaimet, jollaisia ko. kokoluo-
kan veneeseen voi ajatella sijoitettavan. Ja tilaa katamaraanissa tietysti oli vallan valtavas-
ti. Ilta kului mukavasti rupatellen ja tietysti itse veneeseen tutustuen.

Matka jatkui seuraavana päivänä, jolloin saavuimme Dominican Roseaun edustalle, min-
ne jäimme ankkuriin. Matka oli taas ollut hyvin tuulinen ja sisälsi melkoisesti kryssiä. 
Seuraavana aamuna nuoret menivät sukeltamaan. Itse kiertelin kaupunkia. Huomattavasti 
aikaa kului taas veneen huollossa. Meille ilmaantui ongelma, kun kaasun tulo tyrehtyi. 
Vika oli  paineenalennusventtiilissä,  joka oli  hankittu  Falmouthissa  viime heinäkuussa. 
Onneksi minulla oli vielä jäljellä kotimainen 2 kg:n pullo ja siihen sopiva venttiili, joten 
ilman aamukahvia ei tarvinnut jäädä.

Vierailua Roseaussa jatkettiin myös seuraava päivä, jolloin nuoret tekivät kaksi sukellus-
retkeä, toisen pimeässä. Illalla rannan ravintolassa oli barbeque-tilaisuus, jonne me myös 
osallistuimme. Se oli minulle ensimmäinen laatuaan koko matkan aikana. Grillin tarjonta 
ei kuitenkaan ollut mitenkään ihmeellinen: kanankoipia ja porsaan kylkeä.

Matka pohjoiseen jatkui 7.1. Olin saanut selville, että butaanipulloja täytetään muutama 
maili Roseausta pohjoiseen. Pysähdyimme siinä kohden ja sainkin täytetyksi toisen 4,5 kg 
butaanipulloistani. Paineenalennusventtiiliä ei sieltä kuitenkaan löytynyt. Matka jatkui St 
Lucian luoteisnurkassa sijaitsevaan Porthsmouthiin. Viivyimme paikassa pari päivää. Sää 
ei kuitenkaan erityisemmin suosinut ulkoilua. Vettä tuli tuon tuostakin ja varsin rajuina 
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kuuroina. Lähiseudut tulivat kuitenkin katsotuiksi. Yöksi lukitsimme jollan vaijerilla ve-
neeseen. Varkauksista olimme kuulleet riittävästi. Tämä ei varmaankaan ollut tarpeeton 
varotoimi. Yöllä klo 02 Laura oli herännyt, mahdollisesti joihinkin ääniin. Hän nousi ylös 
käydäkseen WC:ssä. Veneen sisäportailla oli seisonut mies, jota Laura ensin luuli minuk-
si. Kuitenkin hän sytytti valot ja huomasi tulijan joksikin muuksi. Mies ei jäänyt selittä-
mään vierailunsa syytä, vaan poistui vauhdilla. Matkaoppaissa on varoitettu sellaista sat-
tuvan ko. ankkuripaikassa.

Viimeinen Mikan ja Lauran kanssa vietetty purjehduspäivä oli seuraava, 9.1. Sen purjeh-
dimme pilvisenä ja ajoittain sateisena päivänä Point à Pitreen. Seuraavana päivänä puolil-
ta päivin heidän oli siirryttävä lähtevään koneeseen. Itse varasin veneen noston seuraa-
vaksi päiväksi. Veneen pohja, vaikka olikin vielä puhdas, kaipasi lisää myrkkyväriä. Ve-
ne oli maissa pari päivää, jona aikana uudet levitin myrkkyvärit pohjaan ja potkurin sekä 
s-driven sinkkianodit vaihdettiin. 
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Risteilyä Karibialla 11.1. – 11.2.2005 (740 mpk)
Miehistö: Kippari

Matti Lisitsin Eero Vahala Marja Lassila
Marita Peltonen Kaius Ruokonen Matti Lassila

Hilkka Valmunen
Markku Valmunen

Vene oli saanut Pointe-à-Pitren satamassa viikon mittaisen huoltokuurin ja oli valmis 
jatkamaan risteilyä Karibialla. Uudet miehistön jäsenet olivat Marita Peltonen ja Matti 
Lisitsin.  Matti  oli  kipparin entisessä elämässä työtoveri.  Pariskunta saapui aikataulun 
mukaisesti Pointe-à-Pitren kentälle 15.1. Seuraavan päivän ohjelmassa oli tutustuminen 
Guadaloupen saariin, mikä tapahtui autolla Basse Terren kiertäen. Kävimme sademet-
sässä, sen vesiputouksilla ja kävimme snorklaamassa meressä.

Seuraavana  päivänä  siirryimme  purjehdukseen  ja  purjehdimme  Ilê  des  Saintes:in 
saarille.  Illallinen nautittiin  ulkona aidossa ranskalaisessa ravintolassa.  Uutena meille 
tuntemattomana ranskalaisena ilmiönä oli aterialla tarjoiltu punaviini. Se oli jääkylmää, 
suoraan jääkaapista otettua!

17.1. ohjelmassa oli saareen tutustuminen jalkaisin. Kiipesimme saaren korkeimmalle 
mäelle (309 m). Vaikka polku oli varsin korkeatasoinen, ei kiipeäminen ollut ollenkaan 
kevyttä trooppisessa lämmössä. Näköalat huipulta kuittasivat kuitenkin vaivat.
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Seuraavan päivänä suuntasimme kulkumme kohden pohjoista pysähtyen Guadaloupen 
Basse  Terren  luoteisnurkassa  olevalle  Deshaiesin  ankkuripaikalle.  Sitä  seuraavana 
päivänä jatkoimme edelleen kohden pohjoista ja Antiguan saarta. Meno oli navakassa 
koillistuulessa vauhdikasta, mutta samalla märkää. Seuraavina päivinä kiertelimme An-
tiguan eri luonnonsatamissa. Ne olivatkin parhaita, mitä koko matkalla siihen mennessä 
olin tavannut. Useassa niistä ei ole asutusta rannalla ja muita veneitä on erittäin vähän. 
Meillä oli onni olla ankkurissa paikoilla, missä kilometrien säteellä ei näkynyt  muita. 
Paluumatkalla Antigualta Ilê des Saintesille meillä oli onni nähdä useita valaita. Suuret 
valaat  tekemiemme  havaintojen  pohjalta  lienevät  olleet  ryhävalaita.  Lisäksi  näimme 
delfiinejä

Palattuamme 26.1. Ilê des Saintesille uudestaan harrastimme taas liikuntaa jalan ja tällä 
kertaa suuntasimme kulkumme toiselle pääsaaren kukkuloista. Kävelimme Forte Napo-
leonille veneen jäädessä ankkuriin. Tuuli oli verrattain navakka ja olin jossain määrin 
huolestunut  ankkurin  pitävyydestä,  vaikka  olin  yrittänyt  varmistua  siitä  vedättämällä 
koneella pakkia suurilla kierroksilla. Tullessamme linnoitukselta takaisin veneelle huo-
masin jo kaukaa, että vene oli kadonnut. Paluumatka tehtiin vauhdilla. Rannassa huo-
masimme Mindoran olevan pysähtyneenä monen sadan metrin päässä. Meloimme sinne 
jollalla ja saimme huomata, että joku oli sitonut veneen poijuun. Ankkuri oli edelleen 
vedessä ja joku oli laskenut lisää ketjua mereen. Irrottautuessamme poijusta ja nostaes-
samme ankkurin paljastui ajautumisen syy: ankkuri oli lävistänyt pohjassa olleen jonkin 
suuren moottorin öljypohjan. Koko tapahtuma antoi kummasti väristyksiä ja opetuksen 
siitä, että ankkurin pitävyydestä on tosiaan syytä varmistua.

Maritan ja Matin paluu kotimaahan tapahtui  28.1.  Se tapahtui  kuten tulokin Poite-à-
Pitren  lentoaseman  kautta  jonne  meidän  siis  tuli  palata.  Palasimme  takaisin  Guoda-
loupelle tulojälkiä seuraten..

Maritan ja Matin kahden viikon vierailu päättyi.  Jäin Pointe-à-Pitreen yksikseni odot-
tamaan  poikani  Eeron ja  hänen kaverinsa  Kaius  Ruokosen tuloa,  mikä  tapahtui  3.2. 
Väliaika  kului  taas  veneen huollossa.  Toimenpiteinä tein  jollan hankaimien  vaihdon, 
poistin  kalkin  käymälän  poistoputkista,  yritin  paikkailla  rungon  ja  kannen  liitoksen 
vedenpitävyyttä, ja korjasin kulkuvalojen johdoissa olleen oikosulun.
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Poikien  tultua  teimme  samanlaisen  saareen  tutustumisen  autolla  kuin  Maritan  ja 
Matinkin kanssa.  Samassa yhteydessä kaasimme salaa metsästä  kolme bambukeppiä, 
jotka tarvitsimme veneen aurinkokatokseen. Seuraavana päivänä, 4.2., suuntasimme ko-
hden  etelää.  Pysähdyimme  tutuksi  tulleeseen  Ilè  des  Saintesin  saarten  suojaan. 
Jatkoimme  heti  seuraavana  päivänä  kohden  Dominicaa,  jossa  pysähdyimme  Ports-
mouthin ankkuripaikalle. Yritin tehdä sisäiänkirjoittautumisen tullissa, mutta se ei on-
nistunut. Oli näet karnevaaliaika.

Portsmouthin ankkuripaikalla ovat paikalliset "auttajat" riesana. Osa heistä on todella te-
htäviinsä paneutuvia ja osaavia. Ostimme siellä Albert-nimiseltä henkilöltä tutustumis-
matkan Indian Riverille. Ko. alue on suojelualuetta ja matka ylös virtaa pitkin piti tehdä 
soutaen. Albert kertoi asiantuntevasti paikan historiasta ja luonnosta.
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7.2.  päivän  aamuna yritin  taas  sisäänkirjoittautumista.  Oli  edelleen  karnevaaliaika  ja 
yleinen lomapäivä. Virkailijoiden olisi kuitenkin pitänyt päivystää, mutta sitä ei tapah-
tunut.  Sain  tietoja,  mistä  heitä  voi  lähteä  herättelemään  ja  löysinkin  yhden  heistä. 
Homma ei kuitenkaan onnistunut, koska ko. virkailija ei löytänyt mistään avaimia, joilla 
päästä käsiksi kaavakkeisiin. Hän pyysi minua tulemaan uudelleen joskus myöhemmin. 
Otimme  taksin saareen  tutustumista  varten.  Auton vuokraus  ei  tullut  mieleen,  koska 
englantia puhuvilla Vähä-Antillien saarilla on vasemmanpuoleinen liikenne. Kiertoajelu 
oli antoisa ja näimme karnevaalihumua ja suurehkon karib-intiaanien reservaatin. Illalla 
tullissa ilmoittautumiset vihdoinkin onnistuivat, mutta siitä joutui maksamaan 72 EC$.
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Seuraava päivänä 8.2. jatkoimme kohden Martiniqueta. Matka oli huomattavan pitkä, 
mutta se taittui suurella nopeudella sen jälkeen kun olimme päässeet pois Dominican 
aiheuttamasta tuulensuojasta. Saavuimme Fort de Franceen vasta pimeän tultua. Tulo oli 
hankala, koska reiteille osuu massiivisia kalakasseja, joiden olemassaolosta merikortit 
eivät tiedä mitään. Niissä ei ole myöskään minkäänlaisia valoja. Pääsimme kuitenkin 
ankkuriin onnellisesti.

9.2. karnevaalit  olivat  ohi. Kuitenkin kaikki liikkeet  olivat edelleen suljettuja. Emme 
myöskään pystyneet tekemään sisäänkirjoittautumista. Siirryimme ankkuriin Grand-An-
se:n ankkuripaikkaan. Se sijaitsee joitakin maileja Fort de Francesta etelään. Seuraavan 
päivänä  palasimme  Fort  de  France  edustalle  ankkuriin.  Nyt  onnistui  sisäänkirjoit-
tautuminen.  Pojat  viettivät  päivän kaupunkiin tutustuen.  Samalla  heidän tuli  selvittää 
paluu  Guadaloupen  saarelle,  josta  paluulento  kotimaahan  tapahtuisi.  Asia  olikin 
odotettua  mutkikkaampi.  Kaikki  nopeat  lautat,  jotka  kulkevat  saarten  välillä  olivat 
buukattuja  viimeistä  sijaa  myöten.  Samoin  lennot.  Lopuksi  löytyi  kuitenkin  kaksi 
paikkaa lennolta, mutta tietysti business-luokasta.

11.2. Tapahtui seuraavan miehistön saapuminen. Uusi miehistö muodostui kipparin sis-
arista Hilkkasta ja Marjasta aviomiehineen.  Poikien lento oli vasta seuraavana päivänä, 
joten veneessä yöpyi  kerralla  7 henkeä,  mikä  on tilat  huomioon ottaen koko paljon. 
Seuraavana päivänä pojat matkasivat taksilla lentokentälle. Veneelle jääneet vuokrasivat 
auton ja kiersivät sillä saaren.

13.2 Lähdimme kohden etelää ja St Vincentiä. Tulimme Rodney Bayhyn, mikä on ollut 
usean  ARC:n  tulosatama.  Seuraavana  päivän  jatkoimme  Anse  de  Pitons'n  lahdelle. 
Lahtea reunustaa kaksi korkeaa ja hyvin jyrkkää sokeritopan muotoista vuorta. Ne ovat 
koko Windward Islands'ien tunnus. Lahdelle ei saa ankkuroitua, vaan on käytettävä si-
ellä olevia poijuja. Tällä määräyksellä suojellaan koralleja.
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15.2. Lähdimme matkaan varhain tarkoituksena vaihtaa saarta ja valtiota, nyt uuden val-
tion nimi olisi St Vincent and Grenadines. Tulimme hyvissä ajoin Wallilaboun ankkuri-
paikkaan. Ko. paikassa yacht boys on ongelma. He myyvät mm. hedelmiä, mutta hinnat 
olivat käsittämättömiä. Esim. omenan kokoinen mango maksoi 5 EC$ ja muut hedelmät 
seurasivat tätä esimerkkiä. Seuraavana päivän siirryimme uuteen ankkuripaikkaan, joka 
oli Bequian Admirality Bay. Täällä tapahtui mielenkiintoinen kohtaaminen. Istuessani 
ostosten välillä baarissa sinne tupsahti Karl-Erik Kallis. Hän on henkilö, jonka kanssa 
olin paljon tekemisissä entisessä elämässäni.  Hän oli matkassa vuokraveneellä.  Naut-
imme  baarissa  (liian)  monta  rommipunssia.  Seuraavana  päivänä  vaihdoimme  taas 
ankkuripaikkaa. Tällä kertaa saaren eteläpuolella olevaan Friendship Bayhin.

18.2. Lähdimme Canouan saarelle ja sen Charleston Bayhin. Seuraavan päivänä matka 
jatkui paljon kuvattuun ja pidettyyn paikkaan: Tobaco Cayhin. Siellä on loistavia sukel-
lus-  snorklauspaikkoja.  Snorklailimme  innolla  kirkkaassa  ja  lämpimässä  vedessä. 
Kävimme myös läheisessä saaressa sen luonnonihmeitä tutkimassa. Seuraavaa päivä oli 
hyvin sateinen ja tuulinen. Päätimme pysytellä paikoillamme. Saari, jonka rannan tuntu-
massa olimme ankkurissa, oli paikallisten nuorten kokoontumispaikka. Katselimme ven-
eestä heidän kisailuaan itse vain lepäillen.
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21.2. Lähdimme jatkamaan matkaamme kohden etelää. Seuraava pysähdys oli Union Is-
land,  jossa  rajamuodollisuudet  voitiin  hoitaa.  Pysähdyimme  Cliftonin  satamaan. 
Tankkasimme vettä ja naftaa. Naftaa kului 40 l. Lasku oli pöyristyttävä: 265 EC$. Tein 
myös  asiaan  kuuluvat  ilmoittautumiset.  Asiat  sujuivat  hienosti  tullissa.  Sieltä  minut 
ohjattiin  2  km:n  päässä olevaan Immigration  Officeen.  Siellä  sain todelliset  nuhteet. 
Ilmoittautuminen Wallilaboussa ei ollut ollut riittävä. Se oli pelkästään tulli. Minun olisi 
pitänyt jatkaa matkaa 10 mailia etelämpänä olevaan Kingstowniin ja ilmoittautunut si-
ellä  olevaan  immigration  officeen.  Selvisin  jupakasta  kuitenkin  pelkillä  nuhteilla. 
Tämän  jälkeen  jatkoimme  ankkuriin  läheiseen  Chatham  Bayhin.  Paikka  oli  todella 
kaunis  hiekkarantoineen.  Rannalla  ei  ollut  yhtään  rakennusta.  Kuten  arvata  saattoi, 
paikkaan osasi tulla moni muukin vene.

22.2. Matka jatkui Grenadaan kuuluvalle Carriacoun saarelle. Siellä maahantulomuodol-
lisuudet olivat mutkikkaat. Ensiksi tuli ilmoittautua Immigration Officessa. Mukana ol-
ivat  tietysti  kaikkien  passit  ja  aluksen  paperit.  Tämä  ei  riittänyt.  Kunkin  oli  lisäksi 
täytettävä itseään koskeva kaavake,  joka oli  myös henkilökohtaisesti  allekirjoitettava. 
Minun oli siis palattava veneelle kaavakkeiden kanssa. Ne täytettiin ja uusi yritys. Nyt 
onnisti. Seuraavaksi oli vuorossa tulli. Siellä asioita piti hoitaa kahdessa eri kerroksessa 
parin virkailijan voimin. Lisäksi piti maksaa erilaisia maksuja 50 EC$. Muodollisuuksi-
en jälkeen suunnistimme ankkuriin Tyrrel Bayhyn. Siellä nautimme ulkona karibialaisen 
päivällisen: kierresimpukkaa ja langustia.

23.2.  Matka jatkui  Grenadan pääsaarelle.  Ajoimme ankkuriin  Prickly Bayhin.  Viime 
syksyn  Ivan-hurrikaani  oli  tehnyt  täällä  suuria  tuhoja  veneiden  keskuudessa.  Suuri 
joukko veneitä tuhoutui ja muutama vene miehistöineen ajautui merelle eikä heistä sen 
jälkeen ole kuultu mitään. Seuraavana päivänä ajoimme koneella lyhyen matkan saaren 
pääkaupunkiin, St George:n marinaan. Sieltä saimme laituripaikan, joskin oli käytettävä 
omaa ankkuria kiinnittymiseen.

25.3. Herätys oli varhain, jo klo 03. Miehistön kone kohden Martiniqueta lähti varhain 
ja oli täysi syy olla kentällä ajoissa. Edellisenä iltana oli sovittu taksin kanssa, että hän 
tulee klo 04 hakemaan miehistön varusteineen ja taksi oli paikalla sovittuun aikaan.

25. - 27.2. Vietin veneellä taas huoltoja tehden ja samalla tulevaa matkaa varten tar-
vikkeita hankkien. 28.2. Satamaan saapui Kauppiloiden vene s/y Sarema. He kävivät 
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veneelläni ja puolestaan kutsuivat minut vierailemaan veneellään. Heillä on varsin suuri 
vene Eastwind 45, jonka uppoama on peräti a 20 tonnia. He purjehtivat kahdestaan ja 
heidän reittinsä vie nyt pohjoiseen Yhdysvaltoihin, josta he palaavat Karibialle ensi syk-
synä jatkaakseen sieltä Tyynelle Merelle ja edelleen Alaskaan. Illalla uudet miehistön 
jäsenet Jallu Järvinen ja Jukka Kuussaari saapuivat. Seuraava päivä kului veneeseen tu-
tustuen ja varusteita täydentäen.

54



Legi Grenada – Bonaire – Aruba - Panama 28.2. – 14.3.2005 (1210 mpk)
Miehistö: Kippari

Jukka Kuussaari
Jallu Järvinen

2.3. oli lähtöpäivä ja tavoitteena Bonaire. Grenadan saaren suojassa ei meillä aluksi ollut 
tuulta ja etenimme koneella. N. 4 tunnin kuluttua tuuli oli voimistunut melkoisesti ja et-
enimme purjein 7 solmun nopeudella.

Matkalla yritimme narrata kalaa koko ajan. Heti ensimmäisenä päivänä saimme hyvän 
tärpin  ja  kala  oli  suuri.  Se  vei  jarrusta  huolimatta  kelalla  olleen  siiman  ja  lopuksi 
katkaisi  sen.  Matka  jatkui  seuraavina  päivinä  hyvissä  tuuliolosuhteissa.  Kolmantena 
päivänä kalastus tuotti  tulosta ja aivan auringon jo ollessa horisontin  alapuolella  tuli 
tärppi. Saimme ylös n. 3 kg painavan mustaevätonnikalan.

5.3. tulimme perille Bonairen Kranlendijk'n sataman edustalle klo 04. Pimeän vuoksi 
odottelimme sataman ulkopuolella auringon nousua. Meillä oli verrattain huonot kartat 
satamasta, minkä vuoksi katsoimme parhaaksi tulla satamaan vasta päivän valossa. Mar-
inassa vietimme aikaa aina 7.3. saakka, jolloin puolilta päivin jatkoimme matkaa kohden 
Arubaa. Karibian itäosissa pasaati puhaltaa kovaa. Saimme myös tuta sen. Kaksi reiviä 
oli  enemmän kuin paikallaan  ja  vain iso ylhäällä,  vaikka tuuli  oli  myötäinen.  Illalla 
saimme  taas  hyvän  tärpin.  Ankarasti  jarrua  kiristäen  pitelimme  kalaa,  mutta  nyt 
vieheessä oleva leikari murtui ja kala meni menojaan.
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8.3. Tulimme Oranjestadin edustalle, mutta taas pimeään aikaan. Odotimme taas aurin-
gon nousua. Tulimme muodollisuuksien jälkeen marinaan, jossa olivat Ollikaisten Ne-
cesse sekä Retinien Suvi III. Heidän kanssaan seurustellen kului seuraava päivä.

10.3.  jatkui  matka,  tuuli  oli  odotusten  mukaisesti  navakkaa  ja  se  merkitsi  nopeaa 
etenemistä.  Kalastus ei  tuottanut tulosta, vaikka lentokaloja näkyi  valtavasti.  Saimme 
koko matkalla yhden tärpin, mutta kala katkaisi siiman. Meidän välineemme lienevät lii-
an heikkoja. Siiman vetolujuus on 40 kg, mutta se ei näköjään riitä. Matkana aikana 
ruorikoneistomme alkoi kolista kovassa rasituksessa uhkaavasti. Epäilin laakeririkkoa. 
Tästä  syystä  pyrimme  vähentämään  purjeita  ja  etenemään  kohtuullisella  nopeudella 
liikaa ruoria rasíttamasta. Ylhäällä oli ajoittain vain 3-reivattu iso. Silti vauhti oli yli 6 
solmua.

14.3. tulimme klo 20 Panaman Cristobalin edustalle. Satamaan ajo ei ollut aivan yk-
sinkertaista. Valoja oli paljon. Ajoimme kuitenkin kommelluksitta aallonmurtajan sisään 
ja ankkurointipaikalle,  johon liikenteen  ohjaus meidät  neuvoi.  Ruorilaitteen  tarkempi 
tutkimus diagnosoi kolinoiden syyksi ei laakerit, vaan kiertotangon kiinnityksen löysty-
misen, mikä oli helposti korjattu.

15.3. alkoi tutustuminen kanavan byrokratiaan, mikä olisi kokonaisen artikkelin arvoin-
en.  Viranomaisia  on  paljon  ja  heidän  kaikkien  luona  on  käytävä.  Kaavakkeita  on 
täytettävä lukematon määrä ja vielä useammasta oli otettava kopioita. Näiden ottaminen 
ei  tietenkään käy viranomaisten luona,  vaan asiakkaan on mentävä kaupungille  otat-
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tamaan  kopiot.  Kaavakkeet  ovat  osittain  espanjankielisiä.  Yksin  ei  koko  hommasta 
selviä. Onneksi paikalla on "agentteja", jotka kuljettavat veneilijän paikasta toiseen ja 
antavat ohjeita kaavakkeiden täyttämisessä. Meillä oli "agentti", joka ilmoitti nimekseen 
Dracula. Hänen toimistaan on sanottava pelkästään hyvää.

16.3. tapahtui veneen mittaus. Viranomaiset eivät luota siihen mitä veneen papereissa on 
ilmoitettu. Mittaaja tuli paikalle ja hän suoritti mittauksen n. metrin tarkkuudella ja täytti 
n. puoli tusinaa kaavaketta. Yksi niistä oli kanavamaksu. Sen suuruus pantteineen oli 
1415 US$. Seuraavaksi meille ilmoitettaisiin päivä, jolloin voisimme päästä kanavalle. 
Päivämääräksi  ilmoitettiin  23.3.  Kuitenkin  sanottiin,  että  19.3.  voisi  soittaa  ja  kysyä 
mahdollisia  peruutuksista  tulevia  uusia  aiempia  aikoja.  Soitimme 19.3.  ja nyt  meille 
ilmoitettiin,  että  päivämäärä  onkin 25.3.!  Aika on meille  rahaa,  sillä  Jallun ja Jukan 
lento Marquesas-saarilta on jo 26.4. Aikataulu kiristyi  epärealistiseksi.  Jukka ja Jallu 
saivat kuitenkin muutettua lentonsa aikataulun useilla päivillä  eteenpäin ja pahimmat 
aikatauluongelmat olivat nyt poissa. 

Oleiluamme Panaman Atlantinpuoleisella rannikolla kesti 11 päivää. Kaupungin nimi 
oli Cristobal. Ongelmana oleilussa oli mm. se, ettei kaupungille voinut mennä turval-
lisesti muuten kuin taksilla. Ryöstöt ovat siellä arkipäivää ja kaupungillakin liikkuminen 
on riskaabelia. Huonon tilanteen taustalla on jenkkien lähtö kanavalta v. 2000, jolloin n. 
2000 henkeä jäi työttömäksi. He olivat sitä edelleen.  Aikaa käytimme mm. kiertoaje-
luun. Meillä oli oppaana ja taksikuskina Stanley Scott.  Vierailimme mm. aidossa in-
tiaanikylässä. Siellä väki eli harjoittaen pienimuotoista puutarhanhoitoa. Naiset tekivät 
erittäin hienoja punontatöitä, joita markkinoitiin mm. marinassamme. 

Toisena vierailukohteena oli veneretki Gatun-järvelle. Gatun on keinotekoinen ja kuuluu 
olennaisena  osana  Panaman  kanavaan.  Sen  pinta  on  nostettu  27  m  merenpinnan 
yläpuolelle ja laivaliikenne kulkee sitä pitkin suuren osan koko kanavaosuudesta. 

Järven  ympäristö  on  sademetsää,  missä  on  monipuolinen  eläimistö.  Itse  näimme 
retkellämme  kilpikonnia,  mölyapinoita,  marakatteja  sekä  laiskiaisen.  Alligaattoreita 
emme onnistuneet kohtaamaan.

Toisenkin päivän käytimme turismiin.  Tällä kertaa menimme taksilla,  Stanleyn ollessa 
taas kuskina ja oppaana, Panama Cityyn. Kaupunki on osittain hyvin korkeaksi rakennet-
tu ja se tuo mieleen jopa Manhattanin. Vierailimme myös paikallisessa kalahallissa. Siellä 
oli uskomaton määrä erilaisia mereneläviä. Hintataso oli varsin halpa. Kaupungista yritin 
myös löytää tiettyjä varaosia veneeseen, tuloksetta. 
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Panama on hyvin halpa paikka ainakin ruuasta puhuttaessa. Meillä oli edessä pitkä matka 
ja ennakkotietojen mukaan Galapagoksella tarjonta on vähäistä ja hintataso korkea. Han-
kimme siis kaiken säilyvän muonan tavoitteena sen riittävyys aina Marquesasille saakka. 
Hankintalistalle kuuluivat myös juomat, vesi mukaan lukien. Pelkästään vettä lastattiin 
veneeseen n. 600 l. Tästä määrästä n. 200 l oli pulloissa. ja loput tankeissa. Ennakkotieto-
jen mukaan Galapagokselta on vaikea saada makeaa vettä. Varustelun jälkeen vene ui 
huomattavan syvässä. Kuitenkin kaikki hankinnat mahtuivat säilytystiloihin, joten meidän 
ei tarvinnut käyttää säilytykseen oleskelutiloja. 

Cristobalin marinassa tapasimme Hannu Aulinin ja Auli Irjalan S/Y Kristinasta. S/Y Kris-
tina oli palaamassa pitkältä matkaltaan ja suuntasi kohden Suomea. Kristina oli vieraillut 
matkallaan mm. Grönlandissa, Amerikan suurilla järvillä, Karibialla, Alaskassa ja Poly-
nesiassa. Kristina oli juuri tullut kanavan läpi Atlantille. Samassa yhteydessä tapasimme 
Tapio ja Marita Elstelän, jotka olivat jo menneet kanavan läpi Tyynen meren puolelle. He 
olivat olleet auttamassa Kristinaa kanavan läpi. Elstelät purjehtivat myös Sirena-Pedric-
killä. He olivat viivähtäneet pitkän aikaa Panamassa ja eritoten sen saarilla. Nyt he suun-
tasivat matkansa kohden Kolumbiaa ja Etelä-Amerikan länsirannikon muita valtioita. 

Lähtöpäivänä 25.3. meidät oli määrätty odottamaan opasta klo 16 lähellä kanavan suuta. 
VHF:llä meille ilmoitettiin uuden ajan olevan 19.45. Odottamamme advisor saapui sitten 
20.30. Meillä oli nyt veneessä normaalin miehistön lisäksi naapuriveneestä yksinpurjehti-

ja  Allan.  Hän  liikkuu  55-jalkaisella 
ketsillä,  mistä  löytyivät  kaikki  mah-
dolliset varusteet, mitä veneeseen nyt 
ylipäätään voi asentaa. Kaikki toimii 
sähköisesti. Allanin lisäksi meillä oli 
mukana  itseään  Draculaksi  kutsuva 
agentti. Kanavan määräysten mukaan 
veneessä  pitää  kipparin  ja  advisorin 
lisäksi olla neljä köysien käsittelijää.
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Panaman kanava läpimenosta on olemassa paljon kuvauksia. Se on poikkeuksellista kah-
desta syystä.  Ensinnäkin byrokratia  on oma lukunsa.  Toiseksi  sulutus kanavilla  johtaa 
usein kolhiintumisiin. Näitä onnettomuuksia tapahtuu, koska jokaisessa sulussa noustaan 
9 m. Vesi lasketaan sulkuihin voimalla. Omat pyörteensä aiheuttavat myös laivat, joiden 
perään veneet sijoitetaan. Laivojen lähtiessä niiden potkurit työntävät vettä koskena kohti 
veneitä. 

Veneiden kiinnitysköysiä tulee olla neljä kappaletta à 40 m ja niiden vahvuuden tulee olla 
vähintään 20 mm. Kuitenkin kerrotaan tapauksista, jolloin köydet ovat katkeilleet. Veneet 
kiinnitetään  korkeintaan  kolme  rinnakkain  keskelle  sulkua.  On myös  mahdollista  olla 
kiinnittyneenä sulun seinämään, mutta siinä kuulemma saa helpoimmin kolhuja. 

Meidän tapauksessamme rinnallamme oli  ainoastaan yksi  vene,  ranskalainen Ovni 43. 
Pääsimme sulkuihin 22.30. Sulutus meni kohdallamme varsin kivuttomasti. Sulkujen jäl-
keen meidän komennettiin poijuihin heti sulkujen jälkeen. Matkaa jatkettaisiin aamulla 
heti auringon noustua. 

Seuraavana aamuna matka jatkui klo 06.30. Veneelle tuli uusi advisor. Hän hoputti meitä 
koko ajan kovempaan vauhtiin. Etenimme 6,4 solmun nopeudella. Koneen teho olisi riit-
tänyt enempäänkin, mutta vanha vaiva alkoi taas näyttäytyä: kone kuumeni liikaa. Pää-
simme alas laskeville suluille jo 11.45. Tavallisesti veneiden sulutus tapahtuu yhdessä lai-
vojen kanssa. Joka sulutuksessa mereen pääsee uskomattoman suuri määrä arvokasta ma-
keaa vettä. Sulkujen koko on 330 m x 38,5 m ja korkeusero on 9 m, ts. n. 100 000 m3 hu-
lahtaa mereen.
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Legi Panama – Galapagos 26.3. – 8.4.2005 (990 mpk)
Miehistö: Kippari

Jukka Kuussaari
Jallu Järvinen

Tyynen meren puolella kanavan suussa on kaupunki nimeltään Balboa. Emme pysähty-
neet siellä muuten kuin tankataksemme tankit täyteen dieseliä. Laiturilla ollessamme ve-
neeseemme tuli virkailija, joka alkoi vaatia check-outin tekoa. Olimme tehnet sen jo Cris-
tobalissa ja siellä vakuutettiin meille, että voimme jatkaa suoraan merelle. Virkailija oli 
toista mieltä ja meidän oli täytettävä taas kerran lukematon määrä kaavakkeita. Lisäksi tu-
li maksaa kaikesta tästä USD 15. Tämän välikohtauksen jälkeen suuntasimme merelle. 

Heti alkuun saimme niskaamme trooppisen kaatosateen, joka vei näkyvyyden. Olimme 
vielä hyvin vilkkaasti liikennöidyllä laivaväylällä. Tämä ryöppy ei kestänyt onneksemme 
kovinkaan kauaa. Saimme seuraksemme hyvän pohjoisen tuulen joka vei meitä vauhdilla. 
Vauhtia lisäsi vielä meille edullinen merivirta ja todellinen nopeus nousi 9 solmuun. 

Yöllä sää muuttui.  Tuuli  voimistui  rajuksi.  Samalla alkoi salamointi  ja kaatosade.  Sitä 
kesti yli kolme tuntia. Se oli Inter Tropical Convergence Zonen (ITCZ) ilmentymä. Vettä 
tuli uskomattomalla voimalla. Samalla salamoi niin, että salamien laskeminen oli mahdo-
tonta 5 sekunninkaan aikana. ITCZ tai toiselta nimeltään doldrums on, paitsi ukkosia ja 
kaatosateita sekä niiden mukana tulevia rajuja tuulia, myös ja ennen kaikkea tyveniä. Nii-
hin tutustuimme seuraavina päivinä. 

27. - 29.3. etenimme ajoittain purjein, mutta enimmäkseen koneella. Tuuli, silloin kun sitä 
oli,  puhalsi  satunnaisista  suunnista.  Reittivalintanamme oli  purjehtia  etelään,  missä oli 
toiveita löytää paremmin tuulia.  Samalla etunamme oli myötävirta.  Ohitimme Malpelo 
saaren 15 mpk:n etäisyydeltä. Myöhemmin saimme kuulla, että ko. saari on merirosvojen 
pesäpaikka ja se olisi kierrettävä mahdollisimman kaukaa. Onneksemme emme kohdan-
neet kuitenkaan ainuttakaan venettä tai laivaa Malpelon lähistöllä. 
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30.4. alkaen saimme verrattain vakaita etelätuulia. Samalla ilmastossa tapahtui muutos. 
Veden lämpötila laski useita asteita. Yöllä vahdissa ollessa piti käyttää puseroa ja pitkiä 
housuja. Nukkuessa yö-aikaan oli tarpeen laittaa ainakin lakana päälle. Myös juomaveden 
kulutus laski merkittävästi.

3.4. Saavuimme Galapagos saaristoon ja ankkuroiduimme San Cristobalin Wreck Bayssä. 
Matka Panamasta oli kestänyt 7 vrk 19 h. Teimme pakolliset ilmoittautumiset viranomais-
ten luona.  Veneilijät saavat ilman erityisjärjestelyjä tullessaan 3 vrk:n viisumin. Mikäli 
osa ilmoittaa, että veneen merikelpoiseksi saattaminen edellyttää  huoltotöitä, voi saada 
viisumin jopa 20 päiväksi. Itse tiesin vedota veneen huoltotarpeeseen ja saimmekin 9 päi-
vän viisumin. 

Illalla kävimme rannan ravintolassa syömässä. Asia ei olisi maininnan arvoinen, ellei päi-
välliseen olisi kuulunut suihku. Sen olimme varanneet edeltä käsin ehtona päivälliselle 
ko. paikassa. Makeavetinen suihku maistui meriveden jälkeen todella nautittavalta. 

Matkallamme Galapagokselle meillä oli ollut ongelmia lieden kanssa. Kaasupullon pai-
neenalennusventtiili  temppuili.  Saimme kuitenkin suurella vaivalla lämmintä ruokaa ja 
kahvin kuumana. Yritimme etsiä kaupungilta uutta pulloihimme sopivaa venttiiliä,  tur-
haan. Tarjolla oli paikallisia pulloja ja niihin sopivia venttiileitä, mutta pullot olivat kaikki 
niin suuria, ettei sellaisia saisi mahtumaan niille tarkoitettuun tilaan. Toinen tekninen vika 
oli akkujen latauksessa. Booster valitti liian korkeasta laturin sisäisestä jännitteestä eikä 
suostunut lataamaan akkuja kunnolla. Yritin etsiä vikaa liitoksista, mutta en täysin saanut 
vikaa korjattua.

Tarkoituksemme oli viivähtää saarilla riittävän kauan, jotta ehtisimme nähdä saarten mie-
lenkiintoiset eläimet. San Cristobalin saareen tutustuimme kiertoajelun avulla. Sellaiselle 
osallistuimme eräiden  muiden veneilijöiden  tavoin.  Kävimme mm.  kilpikonnafarmilla. 
Sen tavoitteena on tarhata jättiläiskilpikonnia ja saada ne lisääntymään sekä päästää poi-
kaset vapauteen. Saimme kuulla kilpikonnien olevan heikoilla vielä nytkin, vaikka ihmi-
set eivät enää metsästä niitä. Niitä uhkaavia vaaroja ovat nyt ihmisen saarelle tuomat uu-
det eläimet, jotka ovat vallanneet saaret. Näitä eläimiä ovat munia syövät rotat ja siat. 
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Vuohet puolestaan tuhoavat kaiken vihreän ja kilpailevat konnien ravinnosta ja syövät 
kasvuston niin, ettei konnille jää niiden tarvitsemia varjopaikkoja. 

Näkemämme farmi oli vasta kaksi vuotta vanha. Siellä emme nähneet yhtään nuorta kon-
naa. Ajattelimme, että koko touhu on silmänlumetta. Muita näkemiämme eläimiä olivat 
merileijonat, joskin olimme ehtineet tutustua niihin jo ankkuripaikallamme, missä ne oli-
vat vallanneet usean kalastusveneen niin, että ne tulivat täyteen vettä. Niillä oli halu myös 
tulla kaikkiin veneisiin, milloin vain pääsivät. Jollia ei voinut käyttää, koska ne olisivat 
vallanneet ne kokonaan. Maihin ja maista veneelle täytyi kulkea vesitakseilla. Kolmante-
na eläimenlajin edustajina tulkoon mainituksi merileguaanit, jotka lämmittelivät rannan 
mustilla kivillä. Lisäksi Darwinin peippoja näkyi runsaasti.

Galapagoksen saaristoon kuuluu useita saaria. Turisteja ja veneilijöitä ei kuitenkaan pääs-
tä käymään kuin parilla. Toinen tällainen meille sallittu saari oli Santa Cruz. Sen ankkuri-
paikka on täysin avoin vallitseville tuulille. Kävimme Santa Cruzilla, mutta teimme mat-
kan sinne vesibussilla. Matka oli siksi pitkä, että yövyimme yhden yön hotellissa. Saarella 
kävimme Charles Darwin Centerissä. Henkilökohtaisesti se oli minulle hienoinen petty-
mys. Mielestäni asiasta olisi saanut paljon enemmänkin irti. 

Centerin yhteyteen kuului laajahko puistoalue, missä näimme eri saarten kilpikonnia ja 
niiden tarhausta. Nyt näimme myös nuoria konnia. Muita puistossa olevia eläimiä olivat 
erilaiset liskot. Aikaa näiden katseluiden lisäksi liikeni myös kaasuongelman ratkaisuun. 
Löysimme riittävän pienen ekvatorilaisen kaasupullon ja siihen sopivat venttiilit  erään 
liikkeen takapihalta. Se helpotti oloa kummasti.
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Legi Galapagos – Marquesas 9.4. – 2.5.2005 (3070 mpk)
Miehistö: Kippari

Jukka Kuussaari
Jallu Järvinen

9.4. lähdimme taas merelle. Edessämme oli nyt pisin merimatka, minkä tavallinen maail-
mankiertäjä kohtaa, yli 3000 mpk. Alussa saimme vauhdittajaksemme hyvän tuulen, joka 
kuitenkin laantui jo parin tunnin kuluttua.

Vasta  11.4.  tuuli  tasaantui  ja  matka  eteni  pelkästään  purjein.  Kaikkien  kirjallisten 
lähteiden mukaan meillä olisi pitänyt olla hyvä myötäinen merivirta matkaamme joudut-
tamassa. Ihmeeksemme saimme huomata olevamme vastavirrassa, jonka nopeus oli 1,5 
s. Voimme olla varmoja havainnostamme. Samaa ilmiötä ihmettelivät muut veneilijät ja 
tämän saimme kuulla heidän keskustellessaan SSB-radioilla.  Itsellämme ei ollut  SSB 
lähetintä, mutta pieni vastaanotin, jolla lähetyksiä voi kuunnella. Tämä vastavirta jatkui 
voimakkaana pari seuraavaa päivää. Päivämatkat supistuivat 112' ja 106' mittaisiksi.
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13.4.- 22.4. olivat etenemisen kannalta edullista aikaa. Päivämatkat olivat: 142', 151', 
143',  142',  139',  177',  169',  174',  159'  ja  154'.  Näinä  päivinä  näimme  eniten  meren 
nisäkkäitä. Delfiinit olivat yleisin näky. Muita valaita olivat kaksi miekkavalasta ja pari 
parvea luotsivalaita.

23.4. -  2.5. oli heikon tuulen aikaa. Saimme SSB-aaltojen kautta tietää, että heikko tuuli 
johtui eteläpuolellamme olevasta syklonista. Sitä seuraisi toinen ja nämä kaksi takasivat 
heikon tuulen loppumatkaksi. Huhtikuussa trooppisia myrskyjä ei enää pitäisi esiintyä. 
Kuitenkin  uusimmat  ohjekirjat  antavat  tästä  varoituksen.  Ilmaston  muuttuminen  on 
pidentänyt pyörremyrskyjen esiintymisjaksoja. Onneksi nyt syntyneet myrskyt pysytte-
livät etelässä eivätkä uhanneet meitä.

Galapagokselta lähdön jälkeen kalaonnemme parani parin päivän kuluttua. Sen jälkeen 
meillä oli miltei jatkuvasti tuoretta kalaa käytössämme ja sitä myös syötiin paljon. Saal-
isvalikoima koostui useasta doradosta, jotka kaikki olivat alle 3 kg painavia, mutta mait-
tavia. Eniten saimme tonnikaloja. Lajimääritys niille oli Skipjack tuna. Saimme useita 
pienehköjä sekä pari yli 10 kg painavaa kalaa. Näiden suurempien väsyttäminen vie jo 
huomattavan ajan ennen kuin ne suostuvat tulemaan veneen viereen. Saimme myös yh-
den n. 2 kg painavan wahoon, maittava sekin.

2.5. klo 11 saavuimme Hiva Oan ankkuripaikalle. Matkaa olimme käyttäneet matkaan 
23 pv.  Sitä ei  ole pidettävä nopeana etenemisenä.  Tilastojen mukaan meillä  piti  olla 
huonoja  tuulia  lähellä  Galapagosta,  mutta  loppumatkan  piti  olla  nopeaa  etenemistä. 
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Viimeiset  10  vuorokauttamme  olivat  todella  hitaita.  S/Y  Jupiter  lähti  kansamme 
Galapagokselta  samaan  aikaan.  Olimme  yhteydessä  sähköpostin  välityksellä.  Heidän 
etenemisensä tapahtui vielä paljon meitä hitaammin, vaikka heillä oli käytössään mm. 
genaakkeri. Oltuamme jo pari vuorokautta perillä he raportoivat matkaa olevan jäljellä 
vielä 550'.

Pitkillä merimatkoilla ruoka on hyvin keskeinen asia. Meidän onnemme oli Jallu ja hän-
en  keittotaitonsa.  Jallu  on  paistinkääntäjien  veljeskunnan  jäsen.  Jallu  huolehti  kokin 
vaativasta tehtävästä koko matkan ajan. Hänellä oli haastavana tehtävänä valmistaa joka 
aterialla  erilainen  ruoka.  Hän  onnistui  tässä  täydellisesti  ja  joka  kerta  meillä  oli 
herkkuateria. Purkkiruokaa oli tarjolla varsin vähän. Reilusti yli puolet kaikista ruokala-
jeista koostui tuoreesta kalasta. Tonnikala osoittautui erittäin joustavaksi raaka-aineeksi. 
Se soveltuu graavikalaksi, sitä voi paistaa kuten kaloja yleensä ja tehdä siitä kalakeittoa. 
Jallu käytti tonnikalaa myös kanan korvikkeena kanaruuissa ja tulos oli taas täydellinen. 
Samoin hän teki kalasta "sipulipihvejä" ohjeen mukaisesti. Taas täysosuma. Kokeellinen 
gourmet oli palkitsevaa.

Jallu hoiti täysin yksin ruuan valmistamisen. Yhtä täydellisesti Jukka hoiti tiskauksen ja 
siivouksen. Kippari sen kuin vain laiskotteli ja nautti hyvin tehtyjen töiden tuloksista.

Tyyni  valtameri  on varsin autio  laivoista  ja veneistä.  Kolmen viikon aikana näimme 
vain  yhden  laivan.  Yllättävää  siinä  oli,  ettei  se  käyttänyt  tutkaa  ja  siksi  Seame-lait-
teemme ei varoittanut siitä. Purjeveneitä näimme vai kaksi keskellä valtamerta. Kuiten-
kin  lähestyessämme  Hiva  Oaa  viimeisenä  yönä  näimme  kolmen  purjeveneen  valot. 
Veneillä oli sama määränpää kuin meillä.

Merimatka sujui ilman suurempia välinerikkoja. Paljon huolta aiheuttanut kaasupullon 
paineenalennusventtiili  toimi  nyt  koko  matkan  moitteettomasti  eikä  Galapagokselta 
hankittuun varapulloon ollut tarvetta turvautua. Ratkaisuna oli ilmeisesti vanhan venttiil-
in sisuksiin sisuksiin ruiskutettu CRC. 

Windpilot ei toimi heikolla tuulla. Tälle ei voi mitään. Meillä oli paljon ajanjaksoja, jol-
loin ei tuullut tuuliperäsimelle riittävästi. Näitä tilanteita varten veneessä on sähköllä ja 
kompassilla  toimiva  Autopilot,  joka  liitetään  tuuliperäsimeen.  Se  lakkasi  toimimasta 
Galapagoksen jälkeen ja jouduimme ohjaamaan käsin paljon. Kuitenkin loppumatkalla, 
kun laite  oli  ollut  pitkään  sisätiloissa  ja kuivunut  sateen jäljiltä,  se alkoi  taas toimia 
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moitteettomasti.  Tämä  säästi  meidät  loppumatkan  käsinohjaukselta.  Muina  välin-
erikkoina mainittakoon yhden latan katkeaminen isopurjeessa.

Hiva  Oan saari  oli  todella  mieleenpainuva.  Ensimmäisenä  seikkana  saarella  kiinnitti 
huomiomme tavaton siisteys. Roskia ei ollut missään. Talot olivat hyväkuntoisia ja ym-
päristö hoidettua. Tämä oli täydellinen vastakohta Karibialla kokemaamme. Se koskee 
myös  Ranskan  saaria  Martiniqueta  ja  Guadaloupea.  Siellä  oli  aaltopeltislummia  ja 
siisteys  samaa  tasoa.  Mutta  kaikella  on  hintansa.  Sen  saimme  tuntea  käydessämme 
syömässä ja ruokakaupassa.  Rahaa tarvittiin  ja paljon. Ranskan Polynesiassa rahayk-
sikkönä  on  Polynesian  frangi,  joita  luonnollisesti  jouduimme  hankkimaan.  Pankissa 
tapasimme yllättäen suomalaisen Tuulan. Hän oli siellä pienen tyttärensä kanssa asioi-
massa ja oli kiinnittänyt huomiota käyttämäämme kieleen. Kävi ilmi, että Tuula hoiti 
hammaslääkärin tointa saarella ja kuului siten sen pysyvään asutukseen.

Hiva Oalla on tietysti kaksi paikkaa, joissa on käytävä. Nämä ovat Paul Gauguin museo 
ja hänen hautansa. Kävimme luonnollisesti molemmissa näissä. Jallu ja Jukka ovat in-
nokkaita  taiteen harrastajia  ja heille  nämä kohteet  olivat  suorastaan tärkeimmät  asiat 
koko matkalla. 

Ennen  lähtöämme  jo  3.5.  oli  syytä  tankata.  Se  onnistui  tällä  saarella  harvinaisella 
tavalla:  vesi  ja  diesel  olivat  saatavissa  suoraan  letkusta.  Muualla  niitä  joutuisi 
rahtaamaan  Jerry-kannuilla  rannalta.  Tankkaus  ei  kuitenkaan  sujunut  aivan  nopeasti, 
koska edellemme ehätti sveitsiläinen vene. Heillä ei ollut mitään kiirettä, vaikka kierte-
limme veneellä laiturin ulkopuolella.  Tankattuaan kiirettä pitämättä he alkoivat  pestä 
venettään.  Tunnelma  sähköistyi.  Veneilijöistä  on  moneksi.  Pääsimme sananvaihtojen 
jälkeen  kuitenkin  tankkaamaan  ja  otimme  162 l  dieseliä  ja  n.  400 l  vettä.  Matkaan 
pääsimme jo pimeän tultua. Matkaan päästyämme matka taittui joutuisasti ja 4.5. klo 10 
ankkuroiduimme Nuku Hivan Taiohae lahdelle.

Mennessämme maihin jouduimme soutamaan. Syynä oli perämoottorin vaihde. Se ei su-
ostunut liikahtamaan. Rannalla oli kuitenkin mies, joka oli todella monialainen. Hän piti 
liikettä, jonka palveluihin kuuluivat: pesula, mekaaniset korjaukset, purjeiden korjaus, 

67

Jallu Hiva Oan kuuluisimmal-
la haudalla



koruliike ja -paja, matkamuistojen myynti ja nettipalvelut. Hän purki moottoria tarpeel-
lisen määrän ja korjasi meriveden aiheuttaman korroosion jumiuttaman vaihteen.

Seuraavat  pari  päivä käytettiin  saareen tutustumiseen.  6.5.  otimme taksin,  jolla  kier-
simme koko saaren.  Se kesti 8 tuntia.  Siitä melkein kaikki oli  ajoaikaa.  Taksi oli 4-
vetoinen maasturi. Vain sellaisella on mahdollista tehdä saaren kierto. Suurelta osalta 
matkasta ei ole tietä ollenkaan, vaan ainoastaan jonkinlainen ajoura. Kun otetaan vielä 
huomioon saaren vuoristoisuus, on selvää että tavallinen auto ei taipaleesta selviäisi.

Saari on todella kaunis luonnoltaan. Ihmiskäden jälki näkyy siinä vain vähän. Saarella 
on  runsaasti  suojaisia  lahtia,  joiden  pohjukassa  on  hiekkaranta,  palmuja  ja  useissa 
muutama talo. Päinvastoin kuin Karibialla lahdilla ei ollut veneitä ankkurissa. Karibialla 
ongelmana oli löytää riittävästi tilaa omalle ankkuroinnille. 
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Kaiken kaikkiaan Marquesasilla yhdistyvät loistava luonto ja ilmasto. Saaret ovat asut-
tuja,  mutta  asutus  on varsin  harvaa.  Saaret  olivat  koko matkan  tähänastisista  yliver-
taisesti miellyttävimmät. 

Jallu ja Jukka halusivat viettää viimeisen yön kunnon hotellissa, missä olivat tarvittavat 
suihkut ja muut mukavuudet. Automatkan jälkeen he siirtyivät hotelliin. Nautimme il-
lalla siellä yhteisen illallisen, jonka jälkeen oli vuorossa jäähyväiset. Olimme olleet ven-
eessä yhteensä 66 vuorokautta. Olimme sinä aikana edenneet lokin mukaan 5343', mikä 
vastaa  89  astetta  pohjois-etelä-suunnassa.  Matka  on  sama  kuin  Helsingistä 
Kapkaupunkiin. 
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Legi Nuku Hiva – Ua Pou – Ahe – Tahiti 18.5. – 7.6.2005 (890 mpk)
Miehistö: Kippari ja Hellevi

Panamasta Galapagossaarien kautta Ranskan Polynesiaan purjehtineitten Jallu Järvisen ja 
Jukka Kuussaaren lähdettyä Nuku Hivalta kotimaahan 7.5. jäin yksikseni veneelle. Olin 
ankkurissa Nuku Hivan Taiohae lahdella ja odottelin vaimoni Hellevin saapumista. Ai-
kaani käytin veneen huoltoon ja ympäristön tutkiskeluun. Veneen huollossa ei ollut kyse 
suurista asioista, mutta usein ne pienetkin veivät odottamattoman paljon aikaa.

Veneen ulkonäkö oli aika murheellinen pitkän merimatkan jälkeen. Matkan aikana oli ve-
neen kylkiin myrkkyvärin yläpuolelle tullut valtavasti erilaista elämää: leviä, simpukoita 
ja kotiloita. Niiden ei näköjään tarvitse olla koko aikaa veden alla viihtyäkseen. Niiden ir-
rottamiseen meni paljon aikaa.

Säät olivat olleet varsin suosiollisia lomailun kannalta. Sateita ei juuri ole ollut pieniä rop-
sauksia lukuun ottamatta. Tähän sääntöön tuli poikkeus 10.5. Aamuyöllä satoi ja paljon. 
Jollan mahtuu vettä n. 30 cm. Aamulla se oli laitoja myöten täynnä vettä ja airot sekä 
polttoainesäiliö uiskentelivat jollassa. Onneksi ne eivät menneet yli laidan. Päivällä sade 
vielä jatkui ja ulkona oli niin pimeää, ettei valokuvauksesta ilman salamaa tullut mitään. 
Vuoristoinen maisema lahden reunoilla oli nyt aivan uudenlainen. Vuoret olivat täynnä 
vesiputouksia ja vuoret siten kumman viiruisia ulkonäöltään. Seuraavana päivänä menin 
maihin ja silloin sattui kommellus, jossa menetin kamerani. Rantautuessani laiturille jou-
duin siirtelemään muita sinne kiinnittyneitä jollia. Mereltä tuli maininkeja, jotka heilutti-
vat jollasoppaa. Siinä jollia siirrellessäni tuli tavallista suurempi maininki ja kellahdin jol-
lasta mereen. Taskussani oleva kamera tietysti kastui perusteellisesti. Kameran piti olla 
roiske tiivis, mutta uppokylpy oli sille liikaa.

Hellevi saapui Nuku Hivalle 18.5. Menin häntä vastaan lentokentälle. Matkaa Taiohae 
lahdelta kentälle on 40 km, mutta matka kestää maasturitaksilla noin kaksi tuntia. Noin 
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puolet tiestä on kestopäällysteistä serpentiinitietä vuoristossa. Loppuosa on lähinnä maas-
toautoille sopivaa ajouraa. Siitä ei selviä ilman nelivetoa ja korkeaa maavaraa.

Saarella on paljon hevosia. Jokaisella saaren asukkaalla on kuulemma oma hevonen. He-
voset kulkevat vapaina pitkin saarta laumoissa. Omistajat ovat merkinneet omat hevosen-
sa niin kuin lappalaiset poronsa. Hevosia pidetään lähinnä lihan vuoksi, mutta kyllä rat-
sastustakin harrastettiin.

Kone Papeetesta saapui, joskin puoli tuntia myöhässä. Koneessa ei ollut Helleviä. Kyselin 
henkilökunnalta saapuiko kone todella Papeetesta. He väittivät asian olevan näin. Kentäl-
lä ei ole minkäänlaisia ilmoitustauluja, joissa kerrottaisiin tulevat ja lähtevät koneet. Pyy-
sin heitä tarkistamaan matkustajaluettelosta oliko Hellevin nimi siellä. He yrittivät, mutta 
ilmoittivat,  etteivät saa yhteyttä tarvittavaan. tietokoneeseen.  Menin taksikuskini luo ja 
sanoin, että voimme palata Taiohaeen. Kuskini sanoi, että samaan kyytiin on tulossa toi-
nenkin henkilö ja odotetaan häntä. Yritin saada yhteyttä Helleviin kännykällä, mutta se ei 
tietenkään onnistunut.

Lähes tunnin odottelun jälkeen laskeutui uusi kone kentälle. Siitä koneesta astui Hellevi 
ulos. Varsinainen Papeetesta tullut lento oli myöhästynyt  toista tuntia lähdössä koneen 
moottorissa olleen vian vuoksi. Nuku Hivan kentällä ei ollut mitään kuulutuksia tai muuta 
informaatiota asiaa selittämään. Puoli tuntia aiemmin saapunut kone oli tullut joltain toi-
selta saarelta, kenttähenkilökunta vain ei ollut selvillä asiasta tai antoivat muuten vain 
väärää informaatiota.  Englantia  puhuvaa turistia  ei  tarvitse  ottaa niin vakavasti.  Mutta 
loppu hyvin kaikki hyvin. Taksimatka maksoi 50 euroa. Jos olisin lähtenyt kentältä ilman 
Helleviä,  hänellä olisi ollut ihmettelemistä miten selvitä 20 kg painavan rinkan kanssa 
Taiohaeen,  jossa  Mindora  oli  ankkurissa.  Oma  Sonerani  toimii  Ranskan  Polynesiassa 
mutta kuten myöhemmin kävi ilmi, Hellevillä käytössä ollut Elisa toimi vain Uuteen See-
lantiin saakka ja Pääsiäissaarelta eteenpäin. Nuku Hivan lentokentällä ei ole taksia saata-
vana, ei yleisöpuhelinta eikä matkustajien palveluun motivoitunutta henkilökuntaa sillä 
tahitilaisille lentovirkailijatytöille riittää, kun on kukka korvan takana ja nätti minihame. 
Kulutimme seuraavan päivän Taiohaessa seutuun ja sen nähtävyyksiin tutustuen.
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20.5.  nostimme  ankkurin  ylös  klo  9  aamulla.  Ankkurikettinki  oli  täynnä  merirokkoa. 
Ajoimme läheiseen Danielin lahteen. Nimensä se on saanut siellä olevan vieläkin elävän 
asukkaansa mukaan. Olimme kuulleet lahdelta saatavan hyvälaatuista juomavettä. Veden 
saanti onkin oma ongelmansa koko Ranskan Polynesian alueella.  Paikkoja, missä saisi 
vettä veneeseen letkulla, ei ole montaa. Tavallisesti tankkauksen joutuu tekemään Jerry-
-kannuilla ja raahaamaan niitä ensin rannalla ja sitten jollalla veneeseen. 

Lahdella  oli  pari  muuta  venettä  ankkurissa.  Kävimme uusina tulijoina tiedustelemassa 
muilta miten ja mistä vettä saisi. Läheiseltä jenkkiveneeltä tietoa löytyi. He sanoivat neu-
vonnan olevan niin vaikeaa, että on parasta heidän lähteä oppaiksi. Näin tehtiin. Danielin 
talolle tulimme ajamalla lahteen laskevaa jokea muutama sata metriä. Paikka oli todella 
mahtava. Talo ja sitä ympäröivä puutarha olivat korkeiden vuorten ympäröimät. Vieressä 
virtasi kirkasvetinen joki, ja meri pilkotti puiden lomasta. Daniel ja hänen vaimonsa An-
toinette osoittautuivat vieraanvaraisiksi ja seuraa rakastavaksi pariskunnaksi. Vedenhaku-
matka kesti toista tuntia. Aika kului keskustellessa kielen ollessa ranskan ja englannin se-
koitusta.
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Saimme vettä Danielilta, mutta emme ryhtyneet sentään täyttämään veneen tankkeja, joka 
olisi edellyttänyt vähintään kuuden jollamatkan tekoa, vaan uskoimme selviämme vajail-
lakin tankeilla. Veneelle tultaessa aloin puhdistaa potkuria, joka sekin oli paksun simpuk-
kakerroksen peitossa. Vaikka Danielin lahti oli sanomattoman kaunis luontonsa puolesta, 
jatkoimme matkaa seuraavalle Nuku Hivan lahdista. Matkaamme sulostutti ankkuribok-
sista tuleva löyhkä. Ankkurikettinkiin kiinnittynyt merirokko alkoi haista. Sain tehdä pal-
jon töitä ketjun puhdistamiseksi seuraavassa ankkuripaikassa. 

Seuraava ankkuripaikkamme sijaitsi aivan Nuku Hivan kaakkoisnurkassa ja on nimeltään 
Taipivai. Sen pohjukkaan laskee joki ja sen varrella on suurehko kylä. Ankkuroimme lah-
delle ja lähdimme jollalla tutkimaan lahden pohjukkaa. Nousimme jokea ylös ja kylän luo 
saapuessamme mukaamme lyöttäytyi kolme alakouluikäistä poikaa, jotka olivat innokkai-
ta tietämään meistä ja halusivat olla oppaina kylään tutustuessamme. Pojat olivat otettuja, 
kun Hellevi kuvasi heitä videokameralla ja näytti tuloksen kamerallaan. Menimme kylä-
kauppaan ja ostimme pojille limsat ja jäätelöt kiitokseksi hyvästä opastuksesta. Kaupan 
verannalla istuessamme seuraamme liittyi  keski-ikäinen mies. Hän oli nauttinut hiukan 
olutta sunnuntain kunniaksi ja vaati Polynesiaa polynesialaisille, ranskalaisista ja Euroo-
pasta hän oli saanut tarpeekseen. Käsin elehtien hän kertoi, miten haluaisi saada saarel-
taan oman maatilkun, kuokkia sitä ja kasvattaa siellä vihanneksia ja hedelmiä perheelleen. 
Vaalit olivat olleet pari päivää aikaisemmin.

           
Palatessamme jollalle  tapasimme nuorimman oppaamme isosiskon ja hänen kaverinsa. 
Tytöt halusivat välttämättä päästä ajelulle jollalla. Veimme heidät joella pienelle ajelulle, 
joka tuntui  oleva kovasti  hieno kokemus  heille.  Tytöt  halusivat  tulla  myös  vierailulle 
Mindoralle. Ilta oli jo tulossa, joten sanoimme, että vasta seuraavana päivänä vierailu olisi 

73

Danielin kodin takana on 
jylhiä vuoria



mahdollinen. Tytöt pyysivät, että hakisimme heidät seuraavana päivänä rannalta klo 12. 
Seuraavana päivänä tyttöjä ei kuitenkaan näkynyt. Ilmeisesti vanhemmat olivat evänneet 
vierailun. Tyttöjen vanhempina olisimme tehneet samoin, sillä kaikki lahdelle saapuvat 
purjealukset  eivät  ole välttämättä  sopivia  vierailukohteita  nuorille  polynesialaistytöille. 
Toinen tytöistä  oli  13,  toinen 16-vuotias.  Paul Gauguinin (avo)vaimo Hiva Oalla  sata 
vuotta sitten oli 14-vuotias. Jatkoimme samana päivänä läheiseen lahteen, Huomi Bay-
hyn, missä vietimme rauhallisen veneillan.

Seuraavana aamuna läksimme liikkeelle jo 6.30. Tavoitteenamme oli Ua Pou, joka näkyi 
varsin läheisenä saarena horisontissa. Matka taittui nopeasti ja jo klo 11 olimme saaren 
koillisnurkassa olevassa satamassa. Sielläkään ei ollut mahdollisuutta laiturikiinnitykseen, 
vaan oli jäätävä ankkuriin. Tuuli oli navakka ja satama ei vallitsevassa tuulessa ollut ko-
vinkaan suojainen.  Kävimme maissa katsomassa paikallista  pientä  kaupunkia,  joka oli 
varsin kaunis ja hoidettu  kuten kaikki paikat  täälläpäin.  Hellevi ehdotti,  että  jatketaan 
matkaa, kun tuulikin näyttää suosivan etenemistä. Näin teimme.

Seuraava tavoitteemme oli Ahen atolli Tuamotusaaristossa. Matkaa sinne oli yli 600 mpk. 
Eteneminen  vauhdikkaan  alun  jälkeen  hidastui  tuulen  tyyntyessä.  Matka  Ahelle  kesti 
kaikkiaan neljä päivää. Tuuli oli varsin oikukas ja sammui välillä kokonaan, jolloin oli 
turvauduttava koneeseen. Usean kerran jouduimme ukkoseen. Kolmantena vuorokautena 
tuuli voimistui ja nyt hyvin laaja ukkosrintama lähestyi. Tuuli voimistui kovaksi. Oli rei-
vattava ensin yksi sitten kaksi reiviä. Tuuli voimistui yhä. Laskin isonpurjeen ja etenim-
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me sivutuulessa pelkän pieneksi rullatun genoan kulman varassa. Silti vauhti oli yli 7 s. 
Sää parani hieman saapuessamme Ahen sisääntuloaukolle.  Olin yrittänyt  ajoittaa tulon 
laskuveden ajaksi ja se onnistui. Atollien aukoissa on kova virta, joka aiheutuu vuorove-
sistä ja siitä, että tuulenpuolelta aallot murtuvat riutan yli atolliin. Ulospurkautuva virta on 
aina voimakkaampi kuin virtaus sisäänpäin. Meillä oli onnea siinä mielessä, että vastas-
samme oli vain 4 solmun virta, josta koneella ajaen selvittiin hyvin. Vastavirran lisäksi 
meillä oli myös yli 10 sekuntimetrin vastatuuli ja siitä aiheutuva terävä vasta-aallokko, jo-
ka ei ruorissa olevaa Helleviä ilahduttanut.

Ahen ankkuripaikka on atollin  kaakkoisnurkassa ja siten hyvin suojainen vallitsevassa 
kaakkoispasaatissa. Onneksi väylä ankkuripaikalle on viitoitettu. Ankkuripaikka sijaitsee 
yhden atollin muodostavan saaren rannalla. Saari ei ole kuin joitakin satoja metrejä kant-
tiinsa. Siellä on kuitenkin kylä, jossa asuun n. 200 henkeä, joten kyseessä oli taaja-asutus. 
Atollit ovat yleensä aika syviä, 30 – 40 m on varsin tavallinen syvyys. Niissä liikkuminen 
on kuitenkin varsin riskialtista. Atollit ovat täynnä koralleista muodostuneita kareja. Ne 
ovat kuin tolppia, jotka nousevat pystysuoraan pohjasta. Tavallisella kaiulla ei niitä pal-
jasteta ennen kuin kolisee. Auringon ollessa korkealla ko. esteet voi havaita helposti. Pil-
visenä päivänä tai auringon ollessa matalalla ei näitä silmin näe.

 Ankkuroituminen ei ollut kuitenkaan ongelmatonta. Myös ankkuripaikalla oli noita ko-
rallitolppia. Vesi oli yli 10 m syvä, mikä edellyttää ketjua päästettävän vähintään 30m. 
Vene tarvitsee siis pyöriessään ankkurinsa ympäri varsin laajan alueen. Tällaista ei meille 
heti tahtonut löytyä, koska parhaat paikat olivat jo varattuna kahdelle aiemmin saapuneel-
le veneelle. Jouduimme laskemaan ja nostamaan ankkuria useammankin kerran. Saatuani 
veneen ankkuriin pääsin vihdoin riisumaan läpimärät vaatteeni, jotka olivat olleet minulla 
ylläni viimeiset 20 tuntia.

Matkallamme  Marquesasilta  yritimme  tietysti  kalaonneamme.  Meillä  oli  kaksi  hyvää 
tärppiä. Ensimmäistä kalaa väsytimme puoli tuntia ja saimme sen veneen viereen. Sitten 
se osasi sotkea itsensä tuuliperäsimeen ja irtosi. Toinen tärppi tuli. Jarrutin minkä taisin. 
Jarru alkoi kärytä pahasti, kun kalaa veti 200 m siimaa kelalta. Siima loppui ja kala kat-
kaisi vieheessä olleen teräsperukkeen. Kolmas tärppi tuotti tuloksen ja saimme ylös n. 3 
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kg painavan skipjack tunan. Sitä paistettiin ja tehtiin graaviksi ja tulokset olivat oikein 
maittavia. 

Seuraavana päivänä varhainen aamu Ahella alkoi huonoissa merkeissä. Veneemme vie-
reen tuli nuori mies kanootillaan. Hän halusi juotavaa. Tarjosin hänelle vesipulloa. Miek-
kosemme tarkensi pyyntöään ja ilmoitti haluavansa tulla veneeseemme juomaan whiskyä. 
Tulin ilmoittaneeksi, ettei se nyt oikein sovi tähän aikaan. Hellevi moitti minua töykeästä 
suhtautumisestani paikallisia asukkaita kohtaan. 

Illan suussa veneemme viereen kaarsi moottorivene ja paikallinen helmenkalastaja halusi 
tulla myymään helmiä. Nyt en rohjennut asettua enää poikkiteloin aamun moitteiden jäl-
keen.  Helmenkalastajalla  oli  joitakin suuria  virheettömiä  helmiä.  Hinnasta  puhuttaessa 
hän  halusi  alkoholia  maksuksi.  Ranskan  Polynesialla  on  itsehallinto.  Tuamotusaarilla 
puolestaan on vielä omia säännöksiään. Yrittäessäni selvittää asiaa saarella vieraillessani 
selvisi  minulle,  kieliongelmista  huolimatta,  että  Tuamotusaarilla  ei  myydä  muuta kuin 
olutta. Tästä syystä väkevämmät ovat haluttua tavaraa. Tiettävästi myös kaupankäynti al-
koholin avulla on rangaistavaa. Tämän välipuheen jälkeen voin kertoa, että teimme kau-
pat neljästä kauniista helmestä. Maksuksi määrättiin kolme pulloa viiniä, väkeviä meillä 
ei ollut. Oli tähdellistä myyjien mielestä, että viinipullot piti laittaa kasseihin, niin etteivät 
muut nähneet mitä he veivät veneestä mennessään.

Seuraavana päivänä tuli veneeseemme nuori helmikauppias. Hänellä oli helmiä runsaasti, 
mutta laadultaan ne eivät yltäneet eilisten tasolle. Hän puolestaan halusi maksun rahana, 
jota sanoi tarvitsemansa nuorelle perheelleen. Teimme kaupat useista helmistä. Otimme 
tietysti myös kuvia vieraastamme. Nuorimies oli ylen innostunut digikameroista, joissa 
tuloksen näkee välittömästi. Hän halusi välttämättä ostaa sellaisen meiltä kuulemma vai-
molleen  äitienpäivälahjaksi.  Emme olleet  kovin halukkaita  kaupankäyntiin.  Hellevi  oli 
ostanut minulle uuden Olympuksen sukelluskoteloineen Uudesta Seelannista. Vastaavaa 
kameraa en siihen hintaan saisi Ranskan Polynesiasta. Kaupat jäivät siis tekemättä. Hel-
mikauppiaamme halusi välttämättä tulla puhumaan asiasta vielä seuraavana päivänä ja ot-
taa perheensä mukaan. Sovimme tapaavamme klo 16 huomenna. Seuraavana päivänä ku-
kaan ei kuitenkaan tullut. Ehkä lupaukset vierailuista ovat täällä vähemmän sitovia kuin 
mihin meillä on totuttu.
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Koko sen ajan kun olimme olleet Ahessa, oli sää ollut epävakaa. Se johtui matalapainees-
ta, joita silloin tällöin saapuu etelästä Tuamotulle. 

Läksimme jatkamaan matkaa 3.6. aamulla. Pääsimme ajamaan ulosajoaukosta taas vasta-
virtaan. Virtoihin tottumattomalle on kokemus tulla atollin tyynestä vedestä koskenkaltai-
seen virtaukseen. Vastavirtaan meno on kuitenkin ongelmatonta, jos koneella jaksaa voit-
taa virtauksen. Nyt meillä oli tavoitteena Bora Bora, jota kutsutaan Tyynen valtameren 
kauneimmaksi  saareksi.  Eteneminen  tapahtui  kuitenkin  hitaasti  heikon  tuulen  vuoksi. 
Edettyämme runsaan vuorokauden tuuli kääntyi länteen, vastaiseksi, ja pysytteli heikko-
na. Tein laskelmia, joiden mukaan menomme kestäisi varsin kauan. Hellevillä oli lento-
lippu Tahitilta. Meidän olisi palattava Bora Boralta taas vastatuuleen Tahitille, mikä kes-
täisi sekin varsin kauan. Kun vielä muistaa, ettei Hellevi liiemmin rakastanut avomerellä 
purjehtimista, oli helppo muuttaa kurssi suoraan kohti Tahitia. 

Tuuli voimistui yöllä ja pääsimme etenemään hyvää vauhtia purjein. Tuulta jatkui myös 
seuraavana päivänä ja saavuimme Tahitille klo 16. Menimme ankkuriin Papeetesta muu-
tama maili itään olevaan Taunoa-nimisen ankkuripaikkaan. Olimme siellä ilman muiden 
veneiden seuraa. Aamun valjettua menimme Papeeten satamaan. Kiinnityimme suoraan 
rantabulevardille. Sen lähemmäs keskustaa ei voisi mennä veneellä. 

Pepeetessa jouduimme taas käymään läpi kaikki rajamuodollisuudet poliisin, tullin ja sa-
tamaviranomaisten kanssa. Ne sijaitsevat kuitenkin jopa samassa rakennuksessa. Kunkin 
luona joutuu täyttämään miltei identtiset  paperit.  Hallintoalojen rajat ovat täällä paljon 
Suomea korkeammat. Päivä kului kaupunkiin tutustuessa. Samaa voi sanoa seuraavista 
päivistä. Sosiaalista toimintaa meillä oli uusiseelantilaisen naapuriveneen kanssa, jonka 
miehistön kanssa istuimme iltoja toistemme veneissä.  Hellevin piti  lähteä kotimatkalle 
9.6. illalla. Hänen vierailunsa jäi taas kovin lyhyeksi, mutta ulkoisissa puitteissa ei liene 
moittimista. Jäin puolestani yksikseni ja kuluttamaan aikaani, kunnes seuraava miehistö 
saapuisi kuun lopussa Tahitille.  Hellevin paluumatkalla Papeeten lentoasemalla helmet 
tulivat taas mukaan tarinaan. Hänen omien sanojensa mukaan tapahtumat menivät näin: 
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“Jäin keskiyön lähtöselvityksessä kiinni helmien salakuljetuksesta. Helmet 
olivat minulla vyölaukussa passin, rahojen ja lentolippujen kanssa. Laitoin 
vyölaukun kiltisti läpivalaistavaksi ja siinä yhteydessä helmet tulivat tieten-
kin näkyviin. Minut kutsuttiin sivuun ja virkailija tiedusteli, olinko käynyt 
päivällä maksamassa tullin helmistä. En tietenkään ollut tullannut helmiä, se 
ei ollut tullut edes mieleeni. Hätäpäissäni turvauduin kielitaidottomuuteen, 
sanoin että ”Je suis désolée, je non parle pas Francais” ja pyörittelin käsiäni. 
Virkailija kutsui paikalle kaksi esimiestään ja lyhyen neuvottelun jälkeen he 
työnsivät 13 helmeä käteeni ja viittasivat kädellään, että voisin mennä hel-
mineni. Pussillisen vähemmän virheettömiä helmiä olin työntänyt rinkkani 
sivutaskuun. Rinkan turvatarkastus oli ollut selvästi suurpiirteisempi.”

Hellevin lähdettyä käytin aikaani kiertämällä Tahitin saarta sen ankkuripaikalta toiselle. 
Siinä paljastui veneilijöiden hieman kummallinen käyttäytyminen. Tahitin itärannalla on 
loistavia ankkuripaikkoja. Ne ovat saarta kiertävän riutan suojassa aallokolta. Riutat tar-
joavat erinomaisia kohteita sukeltamiseen ja snorklailuun. Samoin hiekkarantoja löytyy 
sieltä runsaasti. Sain olla näillä paikoilla yksikseni. Länsirannalla, lähellä lentokentän kii-
torataa on sen sijaan mainingeille altis ankkuripaikka, jossa oli kaksi-kolmekymmentä ve-
nettä ankkurissa melkein toisiaan kolhien. Jonkin matkan päässä on myös suuri marina, 
joka on täynnä paikkakuntalaisten moottoriveneitä. Marinasta tai suositun ankkuripaikan 
luota rannasta ei löytynyt  kuitenkaan mitään veneilijöille tarkoitettuja palveluita super-
markettia  lukuun ottamatta.  Olin ko.  ankkuripaikassa itsekin  kaksi  vuorokautta,  mutta 
paikan lumo ei minulle auennut. 

Kun Tahitin ankkuripaikat oli kierretty, siirryin läheiseen Mooreaan. Matkaa Tahitilta sin-
ne on vain runsaat kymmenen mailia. Moorea on Tahitia suuremman laguunin ympäröi-
mä. Merta vastassa on koralliriutta ja laguuni on miltei koko matkan riittävän syvä purje-
veneiden kulkea. Vielä laajempi laguuni Seurasaarilla on vain Bora Boralla. 

Moorean valliriutassa on useita  aukkoja, joiden lävitse pääsee atolliin.  Moorea tarjoaa 
vain kolme hyvää ankkuripaikkaa ja muutaman huonohkon. Valitsin ensimmäiseksi kuu-
luisan Cookin lahden. Lahti on jyrkkien vuorten ympäröimä. Se on suojassa kaikilta tuu-
lilta. Sinne ajavat myös suuret risteilyalukset näyttämään matkustajilleen tämän kuuluisan 
maiseman. Veneilijöiden keskuudessa ankkuripaikka on suosittu. Siellä tapasin taas aiem-
min Papeeteessa vieressäni olleen uusseelantilaisen veneen. Sinne tuli myös toinen uus-
seelantilainen vene, joka oli varsin pieni, vain 30 jalkaa. Se ja siinä oleva pariskunta oli-
vat päättämässä maailmaympärimatkaansa. He olivat Euroopassa käydessään käyneet ai-
na Stavangerissa asti. 
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Päiväohjelmiemme jälkeen vietimme iltoja toistemme veneissä iltadrinkkejä siemaillen. 
Päivisin tein kaikenlaista  pientä huoltotyötä  veneessä ja kävin maissa tehden pitkiäkin 
vaellusmatkoja saaren sisäosiin.  Moorean saari  elää turismin lisäksi  maanviljelyksestä, 
missä hedelmien viljely on pääosassa. Saari on suurehko ananaksen tuottaja. Tästä syystä 
niitä myydään halvalla. Ananakset myydään nipuissa, joissa on 6 – 8 ananasta kussakin. 
Tällainen  8 ananaksen  nippu maksoi  4  €.  Sen sijaan  tomaattien,  kurkkujen ja  monen 
muun vihanneksen hinta kaupassa on korkeampi kuin meillä Suomessa. 
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Risteilyä Seurasaarilla 30.6. – 20.7.2005 (470 mpk)
Miehistö: Kippari

Eero Vahala
Kai Virkki

Poikani Eero saapui kaverinsa Kai Virkin kanssa Papeeteen kesäkuun viimeisenä päivänä 
aamuyöllä. Pojilla oli aikaa kolmisen viikkoa ennen kuin heidän maailmanympärimatkan-
sa jatkuisi taas Papeetesta eteenpäin. Tänä aikana oli tavoitteena kiertää Seurasaaria ja pa-
lata takaisin Papeeteen.

Ensimmäinen päivä kului kaupunkiin tutustuen. Minulla oli tehtävänä saada vesi- ja tuuli-
generaattori Duogen huoltoon. Se oli päivää ennen poikien saapumista tehnyt lakon. Jo 
pidempään olin kuunnellut huolissani se kovaa käyntiääntä. Nyt pahat aavistukset olivat 
toteutuneet. Laturin laakerit olivat jumiutuneet. Sen oli voinut aiheuttaa vain sinne joutu-
nut vesi. Olin avannut laturia hieman todetakseni, että sisällä oli kosteutta ja ruostetta nä-
kyi myös. 

Oikean firman löytäminen kokemukseni mukaan etelässä on kovan työn takana. Ottaessa 
yhteyden esim. puhelinhakemistojen tai vastaavien kautta johonkin sieltä neuvotaan seu-
raavaan paikkaa ja sieltä seuraavaan jne. Tämä kuvio on toistunut minulla aina Kanarialta 
asti, joten alan uskoa sen yleispätevyyteen. No, jalkoja ja takseja käytettyäni löytyi vih-
doin firma, joka lupasi hoitaa korjauksen. Kiirettä sillä ei ollut, koska olisin poissa seuraa-
vat kolme viikkoa. Mieli keventyneenä voimme lähteä matkaan.

Ensimmäinen tutustumiskohde oli Huahine. Saari sijaitsee n. 100 mpk:n päässä Papeetes-
ta. Matka sinne sujui mainiosti myötäisessä pasaatissa. Jouduimme yöllä jarruttelemaan 
menoa, jotta emme saapuisi ennen auringon nousua perille. Huahine, kuten melkein kaik-
ki muutkin Seurasaaret on tuliperäinen saari, joka hiljalleen vajoaa syvemmälle. Laskevan 
liikkeen vuoksi on saarten ympärillä koralleista muodostunut valliriutta. Sen sisäpuolelle 
jää suojainen laguuni. Saarten vajoaminen jatkunee ja niistä muodostuu aikanaan saman-
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laisia laguunisaaria kuin Tuamotusaaristossa. Laguunit ovat tavallisesti turhan syviä ank-
kurointiin, mutta yleensä ankkuripaikkoja sentään melkein aina löytyy. 

Pidimme Huahinesta kovasti. Tutustuimme siihen jalkaisin ja toisena oleilupäivänä vuok-
rasimme pyörät, jolla kiersimme saarta. Matka oli pitkä ja siellä tuli nälkä. Poikkesimme 
paikalliseen ravintolaan matkan varrella ja nautimme runsaan lounaan. Maksuajan tulles-
sa kävi ilmi, ettei meillä ollut riittävästi käteistä sen maksamiseen. Luottokortit eivät kel-
vanneet. Tarjoilijamme, joka ilmeisesti oli myös paikan omistaja, kertoi, ettei tämä ole 
ongelma. Hän on huomenna aamulla tulossa Fareen, missä myös veneemme oli. Voisim-
me siellä maksaa laskun. Mitään pantteja tai muuta ei kaivattu. Kun tulimme Fareen jo 
varsin varhain, oli pyöräliike suljettu emmekä voineet maksaa vuokraa. Jätimme pyörät 
lukittuina liikkeen ulkopuolelle ja sujautimme avaimet ovenraosta firmaan. Seuraavana 
aamuna pojat kävivät maksamassa kummatkin laskut. Tuli mieleen missä muualla saman-
lainen menettely onnistuisi?  

Vaihdoimme ankkuripaikkaa Huahinella sen eteläkärkeen, missä on valkoisia hiekkaran-
toja ja varsin vähän asutusta. Aika kului rannan katsomiseen ja snorklailuun riutoilla. 
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Heinäkuun kuudentena siirryimme seuraavalle lännessä olevalle saarelle, Raiatealle. Saa-
rella on eniten asukkaita Tahitin jälkeen. Suunnistimme sen suurimpaan kaupunkiin Utu-
roaan. Paikallinen marina oli aivan täynnä. Paikallinen kunnallinen satama tarjoaa joita-
kin paikkoja lyhyeksi ajaksi veneille kaupoissa käyntiä varten. Nyt nekin olivat kaikki va-
rattuja. Satamakapteenin kanssa neuvoteltuamme saimme luvan kiinnittyä erään yhteys-
aluksen laituriin sen lähdettyä matkalleen. Paikka oli avoin kaikille idän ja luoteen välisil-
le tuulille.

Aamulla tuuli oli yltynyt kovaksi ja vene jyski vasten laituria. Fendarit eivät olleet riittä-
viä iskujen vaimentamiseen. Oli aika lähteä, mieluusti nopeasti. Lähtö ei kuitenkaan ollut 
aivan ongelmatonta laiturista, jota vasten tuuli ja aallot painoivat venettä. Springin avulla 
ja täysiä kierroksia käyttäen perä suostui irtoamaan sen verran laiturista, että taas täysiä 
kierroksia käyttäen pääsimme peruuttamalla pois laiturista. Siirryimme Raiatean länsiran-
nalle ankkuriin.

8.7. Siirryimme naapurisaarelle Tahaalle. Saari on Raiatean kanssa saman valliriutan ym-
päröimä. Reitti  näiden välillä on siksi kapea ja mutkainen,  että matka taittui  koneella. 
Tuuli oli edelleen kova ja puhalsi koillisesta. Meillä oli siis vastainen. Kone oli taas kovil-
la. Se jaksoi ajoittain vain 3 s nopeudella viedä meidät määränpäähämme suojaiseen lah-
teen. Sen pohjukassa oli kylä, joka tietysti käytiin katsastamassa. Noin kahden kilometrin 
päässä oli disko. Illalla disko heräsi henkiin ja pysyi elossa aina aamuun asti. Sen tarjoa-
ma jytke kuului häiritsevänä pahasti yöuntamme häiriten. 

Seuraavaksi yöksi siirryimme Tahaan länsirannalle hyvin suojaiseen lahteen, jossa saim-
me olla yön yksiksemme. Aamulla jatkoimme edelleen kohti länttä ja Bora Boraa.

82

Kai ja Eero Huahinen 
hiekkarannalla

Ankkurissa Huahinella



Bora Bora on Tahitin ohella Polynesian tunnetuimmat saaret. Yleisesti Bora Boraa pide-
tään koko Tyynenmeren kauneimpana saarena. Saari sinällään on kaunis ja laguuni ver-
taansa vailla oleva. Kuitenkin mielestämme turismi on jo paljon ehtinyt pilata sen viehä-
tysvoimaa. Hotelleja on paljon. Ne eivät ole kerrostaloja, vaan majoja, joissa on ruokokat-
to. Useimmat niistä on rakennettu tolppien varaan matalaan rantaveteen. Näitä on kuiten-
kin tosi paljon. 

Viihdyimme Bora Boralla neljä yötä eri ankkuripaikoissa. Viimeinen ilta saarella oli mie-
leenpainuva. Seurasaarilla koko heinäkuu kuluu tanssien ja laulaen. Vanhoja traditioita 
pidetään yllä ja uusia kehitetään. Tanssi oli teemana ja esitys oli läheisellä kentällä, joka 
oli katettu korallihiekalla. Osallistuimme tilaisuuteen katsojina. Tanssiryhmät olivat suu-
ria käsittäen kymmeniä henkiä. Tämä esitys oli mielestäni parasta mitä Bora Bora minulle 
tarjosi.

14.7. Lähdimme kohden suunnitelmamme purjehduksen läntisintä saarta. Saari oli nimel-
tään Maupiti. Lähtöaamuna tuuli oli kova ja puhalsi kaakosta. Lähtö arvelutti minua, kos-
ka Maupitiin pääsee vain yhden aukon kautta. Se aukko avautuu suoraan etelään. Aukossa 
on jatkuva kova ulospäin suuntautuva virta.  Se merkitsee suuaukolla korkeita seisovia 
aaltoja, jotka kokemuksen mukaan voivat olla tosi vaarallisia. No, katsoin, että voimme 
kuitenkin käydä katsomassa tilannetta ja kryssätä takaisin, jos emme pääsisi sisään. 
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Tultuamme Maupitiin näytti sisään meno tosi hurjalta. Aukon kahta puolen tyrskyt löivät 
tosi korkeina ja niiden välistä tuli vastaa koski. Sinne me kuitenkin menimme. Yllättäen 
hyvin kaikki meni ja konekin jaksoi juuri ja juuri voittaa vastavirran. Purjehdusoppaat va-
roittavat Maupitin sisäänajosta ja ehkä tästä syystä vain harvat veneet tulevat sinne. Näin 
meidänkin tapauksessamme, koko saarella näkyi vain pari muuta vierailevaa venettä. Saa-
rella ei ole turistipalveluja perhemajoitusta lukuun ottamatta ja se elää omaa eristettyä elä-
määnsä. Se ehkä tekikin saaren muita mielenkiintoisammaksi ainakin meidän silmissäm-
me.  

Tutustuessamme saareen näimme markkinapaikalla mm. erilaista kilpailutoimintaa. Kil-
pailtiin siitä kuka tekee palmun lehvistä nopeimmin korin, hatun ja muita tarve-esineitä. 
Kopran kerääminen kookospähkinöistä oli yhtenä lajina jne. Asukkaat eivät olleet kovin 
tottuneita vierailijoihin ja useat tulivat tervehtimään kädestä pitäen. Varsinkin lapset halu-
sivat tulla kuvatuiksi ja katsella kuviaan kameroiden näytöiltä. 

16.7. oli aika ajatella paluuta itään. Oli taas tuulinen päivä. Meillä oli taas jännittäviä het-
kiä  ajaessamme laguunista  merelle.  Virta  kohti  merta  oli  voimakas  ja siinä menimme 
vauhdilla siihen asti kunnes vastaantulevia aaltoja alkoi tulla. Tulevien aaltojen suunta oli 
virtaa vastaan ja tämähän on aallokon kannalta pahin tilanne; syntyy seisovia erittäin jyrk-
kiä aaltoja. Ollessamme virrassa ei takaisin kääntyminen enää käynyt laatuun ja menim-
me sinne kaaokseen. Se meni sittenkin helpommin kuin miltä aluksi näytti. Käänsin heti 
syvyyden sen salliessa kurssin pois virrasta ja niin pääsimme tavallisen merellä olevan 
aallokon kanssa tekemisiin. 

Nyt meillä oli pitkä kryssi edessä. Tuuli puhalsi suoraan meitä vastaan ja kryssiä kesti 51 
tuntia. Se oli märkää ja äänekästä puuhaa. Vene putosi tuon tuostakin aalloilta valtavalla 
paukkeella. Pitää olla hyvät unenlahjat, jos aikoo nukkua siinä metelissä ja tärskyissä var-
sinkin keulakajuutassa. 18.7. saavuimme puoliltapäivin Moorean Cook’s Bayhin.

Mooreassa kävimme tietysti maissa, missä myös söimme juhlavasti. Seuraavana päivänä 
huomattava aika oli varattu snorklailuun. Illalla ajoimme Papeeten satamaan. Kai täytti 
matkalla 30 vuotta ja pojat kävivät juhlimassa sitä kaupungin yössä, mutta minä vanhana 
ja viisaana pysyttelin veneellä nukkumassa.
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Seuraavan päivän pojat kiertelivät kaupungilla matkamuistoja haalimassa. Yön tullen hei-
dän oli siirryttävä lentokentälle, josta heidän matkansa jatkui kohti Aucklandia aamulla 
klo 04.00. Papeetessa on vaikea saada taksia päivällä. Yöllä se on melkein mahdotonta. 
Siksi poikien oli syytä sonnustautua matkaa jo ennen puolta yötä. Taksi löytyikin. Mutta 
se oli minimaalinen Renault Clio. Oli siinä tunkemista matkatavaroita ja kahta suuriko-
koista miestä niin pieneen tilaan.

Poikien lähdettyä olin yksikseni. Heti seuraavana päivänä menin firmaan, joka oli ottanut 
Duogenin huoltaakseen. Nyt oli kulunut kolme viikkoa siitä, kun sen sinne jätin. Kävi il-
mi, ettei mihinkään toimenpiteeseen vielä oltu edes ryhdytty ja ehdottivat siellä, että tulisi 
viikon  tai  parin  päästä  uudestaan.  Tuohduin  jossain  määrin  paikallisesta  lupauskult-
tuurista. Sovittiin, että tulisin kolmen päivän kuluttua. No menin silloin. Ei ollut vielä val-
mista, mutta jos klo 16 tulisin uudestaan. Tietysti menin ja kas kummaa, laturin sanottiin 
olevan kunnossa, samoin laskun, joka oli huikeat 41 000 fr. 

Sittemmin  vaihtelin  ankkuripaikkoja Tahitilla  ja Mooreassa ja  katselin  rannalla  olevia 
nähtävyyksiä. Veneellä olen näperrellyt pienten huoltotöiden kanssa ja lueskellut. Odotte-
lin seuraavaa viikkoa ja sen 25. päivää, jolloin lähtisin kohden Rarotongaa, Sinne oli mää-
rä saapua seuraavan miehistön 3.9.

Olin saanut tuuli- ja vesigeneraattorini takaisin toimivana. Nyt laturi toimi taas moitteet-
tomasti - jonkin aikaa. Vain pari päivän kuluttua päivällä tulenpuuskan osuessa veneeseen 
kuului laturista kova rutina. Menin tarkistamaan asian ja paljastui, että tuuligeneraattorin 
hammasrattaat  olivat mennyttä.  Samalla totesin,  että lasikuituinen akseli,  oli haljennut. 
Otin yhteyttä laitteen valmistajaan Englannissa. Sain vastauksen parin päivän sisällä. He 
olivat valmiit lähettämään minulle uuden "tornin", joka sisältäisi kaikki siihen kuuluvat 
osat. Kaikki tämä ilmaiseksi. Olin lähdössä parin päivän kuluttua kohden Rarotongaa, jo-
ten ilmoitin tämän paikan satamakapteenin osoitteen, minne lähetys voitaisiin toimittaa. 

Seuraavan legin miehistön kohdalla oli tullut vastoinkäymisiä. Matkalle oli ilmoittautunut 
kaksi nuorta miestä. Nyt kumpikin ilmoitti viime hetkessä, että he eivät voikaan saapua. 
Oli mahdotonta yrittää värvätä matkalle ketään uutta. Seuraavan miehistön jäsenten tulo 
Rarotongalle oli sovittu ja minun oli siis tehtävä päätös purjehtia matka yksin. 
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Minulla oli muutama päivä aikaa ennen lähtöä kohden Rarotongaa. Minulla oli epäilys, 
että minulla saattaisi olla reikä poskihampaassa ja että se saattaisi ruveta hankalaksi mat-
kalla. Ennen Uutta-Seelantia sitä ei varmasti voisi hoitaa ammattitaidolla. Etsin Papeetes-
ta  hammaslääkäriä,  joka löytyikin  helposti  suuresta  lääkärikeskuksesta.  Sain  varatuksi 
ajan jo seuraavaksi päiväksi. Mennessäni sinne lääkäriksi paljastui n. 40-vuotias herra, 
jolla oli tohtorin arvosana alallaan. Vastaanottohuone oli hienoin näkemäni. Samoin tek-
niikka oli mielestäni hienompaa kuin mihin Suomessa olin tottunut. 

Tohtorini tutki tapausta. Hänellä oli jonkinlainen mikrokamera, jolla hän tutki kalustoani 
ja tulos oli  suoraan nähtävissä suurelta edessä olevalta  tv-ruudulta.  Hampaasta otettiin 
röntgenkuva.  Tohtorini  ilmoitti,  että on tehtävä juuren poisto. Yritin vastustella,  mutta 
hän sanoi reiän olevan niin syvän, ettei muuta vaihtoehtoa ollut. Niin työt aloitettiin. Puu-
dutus tehtiin niin hienosti, etten tuntenut siitä mitään. Juuri poistettiin, täytettiin ja paikka 
päälle. Koko hommaan meni vain hiukan yli puoli tuntia. Olin iloisesti hämmästynyt näin 
tehokkaasta toiminnasta. Suomessa en ollut tottunut tällaiseen!

Uloskirjautuminen Tahitilla käy suurpiirteisesti. Tein uloskirjoittautumisen jo maanantai-
na, vaikka lähtöpäiväksi oli suunnitellut keskiviikkoa. Viranomaiset sanoivat, että lähtö-
päiväksi on laitettava tämä päivä, mutta lähde sitten kun kerkiät. Minulla oli tullista nyt 
todistus uloskirjautumisesta. Sen merkitys oli siinä, että minulla oli mahdollisuus ostaa 
verovapaata  naftaa.  Käytin  tilaisuutta  hyväkseni.  Maksatuksessa tuli  ongelmia.  Olin jo 
käyttänyt frangini ja yritin maksaa Visalla. Se ei jostain syystä onnistunut. Polttoainease-
man yhteys Visaan ei toiminut tai siinä oli jokin muu syy. Piti odottaa johtajaa paikalle. 
Kännykällä minua palveleva tyttö sai yhteyden häneen. Johtaja sanoi olevansa paikalla 10 
minuutin sisällä. Odotin 45 min. kunnes hän tuli. Hän sanoi, että koska Visa ei toimi las-
ku on maksettava frangeissa. US-dollarit tai mikään muukaan valuutta ei kelvannut. Hän 
kertoi, että minun on mentävä hakemaan cashiä lähimmästä seinäpankista, joka sijaitsi yli 
kilometrin päässä - jalkaisin. Näin minun oli tehtävä. Koko tankkaukseen meni yli kaksi 
tuntia.

Nyt olin valmis lähtemään kohden Rarotongaa. Olen purjehtinut paljonkin yksin, mutta 
etapit ovat aina olleet alle vuorokauden mittaisia. Nyt tilanne olisi toinen. Matka Raroton-
galle on n. 650 mpk ja se kestäisi 5-6 päivää. 
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Legi Tahiti – Rarotonga 24.8. – 6.9.2005 (670 mpk)
Miehistö: Kippari yksin

Lähtiessäni aamulla 24.8. minulla oli suotuisa tuuli. Sen suunta oli hieman epätavallinen, 
nimittäin koillinen. Se kiidätti minua lähes runkonopeudella. Laitoin tietysti tuuliperäsi-
men töihin ja siiman veteen. Vain muutaman tunnin kuluttua sain tärpin. Väsytin kalaa 
kunnolla ja sain sen veneeseen. Kyseessä oli n. 10 kg:n dorado. Otin talteen sen selkäfi-
leet, joista riitti aterian aineksia enemmän kuin kylliksi koko matkan ajaksi. 
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Iltapäivällä tuuli  oli kääntynyt  pohjoisen kautta luoteeseen. Se tiesi lähestyvää kylmää 
rintamaa. Tuuli kääntyi edelleen ja yöllä se kääntyi hetkessä lounaaseen ja puhalsi kovaa. 
Oli otettava reivejä. Eteneminen oli tiukkaa tuuleen nousemista. Seuraavana aamuna tuuli 
jatkoi edelleen lounaasta. 

Näillä vesillä pitäisi tilastojen mukaan olla n. 0,5 solmun virta länttä kohden. Jo monta 
kertaa aiemmin olen saanut huomata, että virtaus on kovin pyörteistä. Usein joutuu myös 
vastavirtaan. Näin tälläkin kerralla. Loki ja GPS näyttävät kovin erilaisia lukemia. GPS:n 
mukaan olin edennyt vuorokaudessa 103 mpk, loki kertoi vastaavasti 123 mpk. Iltapäiväl-
lä tuuli oli jo kääntynyt etelään ja skuutteja voi löysätä. 

Seuraavana aamuyönä 26.8. tuuli voimistui. Otin alas koko ison ja etenin pelkällä pienellä 
genoan kulmalla. Vauhti oli silti hyvä. Aamun tullen näkyivät mitä tuuli oli saanut aikaan 
aalloille. Ne olivat 4 - 5 m korkeita. Tällainen merenkäynti jatkui toista vuorokautta. Huo-
limatta merenkäynnistä ei oleilu veneen sisällä ollut mitenkään hankalaa. Nukuin varsin 
hyvin n. 1,5 tunnin jaksoissa. Herätyskello herätti silloin ja suoritin tähystystä. Katsoin tä-
män turvalliseksi, koska Seame-laite hälyttää laivoista jo ennen kuin ne ehtivät horisont-
tiin. 
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27.8. Tuuli alkoi heiketä. Yritin lisätä genoaan neliöitä, mutta sepä ei onnistunut. Tutkai-
lin tilannetta ja totesin rullagenoan fallin takertuneen jollain tavoin alumiiniseen profii-
liin.  Onneksi genoa oli niin pieni, että irrottamalla skuutit siitä saatoin kiertää purjeen 
staagin ympärille. Asetin kutteristaagiin kutterin ja käytin tätä. Koko päivän tuuli oli vaih-
televa, mikä tiesi ison reivien purkamista ja uudelleen reivaamista. 

28.8. Matkaa oli vielä runsaat 100 mpk. Oli syytä ajatella perille tuloa. Sen olisi syytä ta-
pahtua valoisana aikana ja sovitettava vauhti tähän sopivaksi. Se ei ollut aivan ongelma-
tonta, koska tuuli oli oikukas. Välillä oli otettava reivejä, ja hetken päästä ne oli taas pu-
rettava. Illalla nukkuminen ei oikein onnistunut; Seame antoi merkkejä laivoista jatkuvas-
ti.

29.8. Yöllä näkyi veneen valoja. Voi olla, että ne olivat myös kalastusaluksesta. Tutka 
kertoi etäisyydeksi 3 mpk ja ne eivät juuri etääntyneet. Aamulla tuuli teki taas tepposia ja 
kääntyi kohden lounasta, siis täysin vastaiseksi. Samalla tuli sadetta. Olin kuitenkin vain 
10 mpk:n etäisyydellä Rarotongasta ja käytin konetta loppumatkan. 

Lähestyessäni satamaa edessä alkoi ilmaantua korkeita vesipatsaita. Kuvittelin, että ky-
seessä on kovapanosammunnat. Mitään pauketta en kuitenkaan kuullut ja sain huomata, 
että kyseessä olivat valaat. Kuitenkin hengityspatsaat olivat niin korkeita, etten aiemmin 
ole sellaisia nähnyt. 

Satamaan tulo oli oma lukunsa. Purjehdusoppaat suosittavat yhteydenottoa satamakaptee-
niin reilusti ennen perille tuloa. Yritin, mutta ei onnistanut. Tulin satama-altaaseen, joka 
on hyvin pieni ja täysin avoin pohjoisenpuoleisille tuulille. Satama oli aivan täynnä laivo-
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ja ja veneitä. Lisäkseni siellä oli australialainen vene pyörimässä ja etsimässä paikkaa it-
selleen. Satamaan liittyy ruopattu kalastussatama. Sinne ei kuitenkaan ollut lupa mennä. 
Aikani pyörittyäni satama-altaassa suunnistin kalastussatamaan, koska siellä näkyi olevan 
tilaa. Sain veneen kiinnitetyksi laituriin nokka edellä. Menin maihin tekemään tarvittavat 
muodollisuudet. 

Satamakapteenin toimistossa oli 3 naishenkilöä.  Siellä sain kuulla,  että satamakapteeni 
hoitaa paitsi omat hommansa myös immigration- ja tullimuodollisuudet. Aiemmin olen 
ihmetellyt  asioiden tuhlailevaa organisointia muissa maissa. Mielestäni täällä hallinnon 
rationointi on tuottanut hyviä tuloksia kuin Suomessa konsanaan. Satamakapteeni ei kui-
tenkaan nyt ollut paikalla, mutta tulee huomenna. Kun kerroin, että veneeni on kalasata-
massa, he sanoivat sen saavan olla. Tultuaan satamakapteeni ottaa kyllä kantaa asiaan tul-
tuaan.

Rarotonga kuuluu, itsehallinnostaan huolimatta, Uuteen Seelantiin ja terveystarkastus on 
välttämätöntä. Asiaa hoitava herra saapui veneeseeni. Terveystarkastus tarkoittaa kasvi- 
ja eläintautien torjuntaa. Cook saarille ei ole lupa tuoda hedelmiä eikä siemeniä. Kuiten-
kin ko. herra kirjoitti minulle tarvittavan todistuksen tarkastuksesta käymättä sisällä ve-
neessä. Tähdellisempää hänellä oli rahastaa 20 $ "tarkastuksesta".

Seuraavana päivänä satamakapteeni oli virkapaikallaan ja sain sisäänkirjautumiseni kun-
toon. Hän lupasi, että vene sai toistaiseksi olla kalastussatamassa, mutta vain toistaiseksi. 
Kulutin aikaani paikallisen Avatiun kaupungin tai pikemminkin kylän tutkimiseen. Täältä 
löytyi paljon liikkeitä, joiden tarjonta oli paljolti turisteille suunnattua. Rarotongan rannat 
ovat täynnään pienehköjä, matalaksi rakennettuja hotelleja, joiden asukkaat tulevat shop-
pailemaan  saaren  pääkeskukseen.  Kirjakaupasta  löysin  myös  pari  kirjaa  luettavakseni. 
Kirjoista oli ehtinytkin olla pulaa jo pidemmän aikaa. 

31.1. Aamulla tapahtui se mitä olin pelännyt. Satamakapteeni saapui veneelle ja ilmoitti, 
että  minun on siirryttävä sataman puolelle.  Paikalleni  on tulossa suurehko matkustajia 
kuljettava vene. Veneen siirto yksin ei ole niitä helpoimpia tehtäviä, varsinkin kun tuuli 
on navakka ja sivulta. Satamassa veneiden tulee kiinnittyä laituriin joko keula tai perä 
edellä. Satama-altaassa on aina mereltä tuleva maininki kiusana ja veneiden on syytä jää-
dä usean metrin päähän laiturista. Kulku veneelle ja veneeltä on tehtävä jollalla. Minun 
oli siis pyydettävä apujoukkoja. Sainkin apua uusseelantilaisilta, jotka tulivat hätiin. Vene 
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saatiin  siirretyksi  kommelluksitta  uuteen  paikkaan.  Pyysin  auttajia  tulemaan  veneellä 
oluelle, mutta heidän kiireittensä vuoksi tämä siirrettiin iltaan. 

Illalla suunnitelmat muuttuivat. Satamassa oli n. 60-jalkainen vanha puusta tehty englan-
nin lipun alla purjehtiva kutteri. Se oli kutsunut veneiden miehistöjä viettämään iltaa sin-
ne. Sinne minäkin päädyin. Kävi ilmi, että alus oli Norjassa 70 v sitten valmistettu. Sen 
miehistönä oli n. 30-vuotias kippari vaimoineen ja anoppi. Ilta kului rattoisasti ja pyysin 
joukkoa saapumaan seuraavana iltana Mindoralle.

Seuraavana iltana illanvietto tapahtui Mindoralla, minne kerääntyi em. englantilaisen ja 
kahden uusseelantilaisen  veneen miehistöt.  Ilta  kului  rattoisasti  samoin  kuin  runsaasti 
keksejä, juustoja, olutta ja viinejä. 

2.9. Satamakapteeni ilmoitti, että Mindoraa on siirrettävä keskemmälle satama-allasta. Se 
onnistui varsin helposti. Samalla kapteenimme ilmoitti, että Duogenin varaosat ovat saa-
puneet. Asensin tietysti varaosat paikoilleen ja nyt tuulimoodikin toimi taas. Illanvietto 
tapahtui tällä kertaa toisella uusseelantilaisista veneistä. Veneen kippari Nick kertoi vuok-
raavansa auton seuraavana päivänä. Olin kertonut, että miehistöni saapuu myös huomen-
na. Hän sanoi hoitavansa miehistöni kuljetuksen kentältä. Tarjous oli arvokas. Raroton-
galla nimittäin ei ole takseja! En tiennyt sitä vielä silloin.
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Legi Rarotonga – Tonga 6.9. 10.10.2005 (1120 mpk)
Miehistö: Kippari

Seppo Jääskeläinen
Ville Koivumäki

3.9. illalla saapuivat Seppo Jääskeläinen ja Ville Koivumäki lentokentälle, mistä pääsim-
me mukavasti Nickin vuokraamalla autolla veneelle. Ville oli ollut jo aiemmin mukana 
legillä Englannista Espanjaan. Seppo oli puolestaan ensi kertaa veneellä. Käytimme pari 
päivää veneen eri osien läpikäyntiin samalla kun tutustuimme Rarotongaan. Päivät olivat 
tuulisia ja satama-altaassa velloivat mainingit korkeina. Genoan falliin liittyvien ongel-
mien korjaus edellytti kiipeämistä mastoon. Ville oli ollut siellä ennenkin ja lupautui te-
kemään sen uudestaan. Kuitenkin veneen kova keinunta ei antanut oikein tähän mahdolli-
suutta.

6.9. tuuli oli hiljentynyt samoin kuin maininki satama-altaassa. Nyt Ville vedettiin mas-
toon puosuntuolilla. Vian korjaus oli verrattain yksinkertainen: käyttöön otettiin genoan 
varafalli. Viallinen falli laskettiin alas ja todettiin sen olevan melkein poikki. Fallin ylä-
pää oli vaijeria ja rispaantuneet vaijerin säikeet olivat jumiuttaneet alumiiniprofiilin pyö-
rimisen. 

Teimme uloskirjautumisen ja pääsimme matkaan 9.30. Tuuli oli edelleen kova ja lähdim-
me kaakkoistuulessa kohden Tongan Vava'un saaristoa kakkosreivi päällä. Tuuli kääntyili 
taas kaakkoon, mutta oli kova. Etenimme 148 mpk vuorokaudessa. Tätä ei kuitenkaan jat-
kunut kauaa. 7.9. illalla loppui tuuli ja oli turvauduttava moottoriin ja käytettävä sitä aina 
seuraavaan aamuun saakka, jolloin tuuli heräsi heikkona etelästä. Se voimistui nopeasti ja 
jo klo 9 oli reivattava. Eteneminen sujuin mukavasti aina yöhön asti, jolloin oli taas tur-
vauduttava moottoriin.
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9.9. Tuuli virisi heti puoliltaöin ja jatkui vaihtelevana seuraavaan yöhön saakka. Siima oli 
ollut vedessä heti lähtömme jälkeen, mutta vasta pimeän tultua tuli tärppi. Vedestä nousi 
käärmemäinen musta kala. Sellaisia olimme saaneen Atlantillakin yöllä. Heitimme sen ta-
kaisin veteen.

10.9. Tuuli oli täysin myötäinen yöllä. Eteneminen tapahtui pelkällä isolla. Emme viitsi-
neet ruveta virittämään puomia genoalle. Aamuyöstä tuuli voimistui ja vauhti nousi lähel-
le runkonopeutta. Hetken päästä oli reivattava. Tuuli oli kääntynyt sen verran, että genoan 
sai vetämään ilman puomia. Vauhti nousi ajoittain 8 solmuun. Iltapäivästä etenimme pel-
källä genoalla.  Koko päivä oli ollut pilvinen. 

11.9. Yöllä tuuli heikkeni ja nostimme myös ison. Paljastui, että yksi latoista oli katken-
nut. Aamulla saimme taas tärpin. Se oli kelpo dorado. Emme saaneet sitä valitettavasti ve-
neeseen asti. Lähellä venettä sen onnistui katkaista siima (40 kg:n vetolujuus). Aamulla 
alkoi myös sade, joka vaikutti pitkäaikaiselta. Tuuli vaihteli suuntaansa ollen välillä kaa-
kossa, välillä koillisessa. Voimaa sillä kuitenkin oli aivan riittävästi ja etenimme pelkän 
2-reivatun ison voimin. Nyt meillä oli lisäksi apuna myötävirta voimaltaan n. 1 s. 

13.9. Tuossa välillä ylitimme päivämäärärajan ja yksi päivä jäi elämättä. Aamuyöllä tuuli 
sammui ja oli taas turvauduttava koneeseen. Lisähidasteen etenemisellemme antoi vastai-
nen virta, n. 0,5 s. Koneajoa kesti koko päivä. Pääsimme Vava'un saaristoon mukavasti 
vielä valoisaan aikaan. Saaristossa ajoa oli kuitenkin yli 20 mpk, joten perille emme pää-
sisi missään tapauksessa valoisana aikana. Navigointia vaikeutti se, että kartat olivat n. 
500 m pielessä WGS-järjestelmään nähden. Karttaplotterilla ja tutkalla tämä on helppo to-
deta. Etenimme saaristossa tutkan avulla aivan lähelle Neiafua, päämääräämme. Menim-
me ankkuriin klo 21 odottamaan aamua, jolloin voisimme ajaa satamaan. Ilta kului ve-
neessä baarikaapin antimista nauttien.

14.9. ajoimme Neiafun satamaan ja tullin laituriin. Siellä veneeseemme astui kolme hen-
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kilöä, jotka edustivat tullia ja poliisia. Papereita piti täyttää vaikka kuinka monta. Lisäksi 
he vaativat kopioita veneen dokumenteista. Sellaisia meillä ei ollut. Saimme määräyksen 
hankkia sellaiset ja tuomaan kopiot heille. Kirjautuminen ei ollut vielä tällä valmis. Myös 
täällä oli terveystarkastus välttämätöntä. Tarkastaja oli kuitenkin jossain toisessa päässä 
saarta ja jouduimme odottamaan hänen tuloaan. Seppo ja Ville lähtivät maihin hankki-
maan kopioita ja katselemaan maisemia. Minä puolestaan pysyttelin veneessä tarkastajaa 
odotellen. Iltapäivällä hän saapuikin ja kirjoitti todistuksen ja laskun (20 $) venettä sen 
paremmin tarkastamatta.  Pääsimme siis karanteenista ja kiinnityimme lahdella  olevaan 
poijuun. Ankkurointi  olisikin ollut  ongelmallista,  koska vettä siinä kohdassa oli 30 m. 
Lahdella oli n. 50 venettä. Suurin veneiden keskittymä sitten Panaman.

Ilta kului kaupungilla syöden. Sieltä palattuamme poikkesimme paikalliseen Yacht Clu-
biin. Se oli erittäin suosittu ja täynnä lähinnä purjehtijoita. Klubin sisustus oli mieleenpai-
nuva. Ei taatusti steriili, mutta viihtyisä. Viihdyimme siellä pitkään niin kuin muutkin.

15.9. Käytimme ajan turismiin ja kiersimme taksilla saarta. Saarella ei ole kuin pari pie-
nen pientä hotellia. Turismi ei siten ole lyönyt leimaansa saareen. Illalla Yacht Clubilla 
oli ohjelmaa ja seisova pöytä täynnä tongalaista ruokaa. Seisovan pöydän tuotto meni pai-
kalliseen nuorisotyöhön. Söimme maittavan aterian. Aterian päätteeksi oli ohjelmaa, joka 
koostui paikallisista tansseista. Esitys oli varsin hyvä. Seuraavaksi oli tulennielijä, joka 
pyöritteli molemmasta päästä palavia soihtuja hirmuisella vauhdilla.  Lisäksi hän laittoi 
soihtuja suuhunsa, piti soihtujen palavia päitä jaloillaan ilmassa ym. Päivä oli mielestäm-
me oikein onnistunut.
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16.9 Ville oli aloittanut laitesukelluksen ja lähti sukeltamaan paikallisen sukellusyrityksen 
retkelle. Hän kävi sukeltamassa luolissa, missä hait olivat lepäämässä päiväsaikaan. Sep-
po ja minä teimme veneen huoltohommia. Latta piti korjata laminoimalla. Veneen vesi-
pumppu vuoti. Siitä piti vaihtaa stefa ja uusi siipipyörä jne. Illan tullen menimme taas 
klubille. Klubille tulivat myös Ollikaiset. En ollut tavannut heitä sitten Aruban, vaikka 
reittimme olivat olleet hyvin samat. Klubilla oli taas ohjelmaa, mutta nyt pelkän tanssin 
muodossa. Aloin pikkuhiljaa ymmärtää miksi Neiafun satamassa makaa niin monta ve-
nettä. Niistä moni lienee kohdannut satamakuoleman. En yhtään ihmettele.

17.9. läksimme katsomaan Vava'un saaria. Ajoimme ankkuriin Nuku ja Kapa-nimisten 
saarten väliin. Se oli todella kaunis ankkuripaikka. Molempien saarten rannat olivat val-
koista korallihiekkaa, joiden ylle kaartuivat palmut. Kävimme snorklailemassa koralliriu-
toilla.
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18.9. oli sunnuntai. Menimme maihin Kapan saarelle, jolla sijaitsee pieni kylä. Saarella 
on asukkaiden kertoman mukaan n.  100 henkeä.  Kaikki  saarella  nähty viestitti  varsin 
puutteellisista oloista. Saarella ei ollut yhtään tietä. Talot olivat uskomattoman alkeellisia. 
Ihmiset täällä elivät mitä ilmeisimmin pelkässä luontaistaloudessa. Klo 9.30 alkoivat kirk-
kojen kellot soida. Siellä oli pienestä asukasmäärästä huolimatta kuitenkin kolmen eri us-
kontokunnan kirkkoa. Klo 10 alkoivat jumalanpalvelukset. Olimme toki kuulleet ylistettä-
vän polynesialaisten kirkkolauluja. Oli aika yllättävää kuulla pienen seurakunnan laula-
van  4-äänisesti  ja  kaikkien  osallistuvan  lauluun.  Vaikuttavaa.  Päivällä  kävimme  vielä 
snorklaamassa ja nyt löytyi paikka, joka oli paras siihen asti kokemistani. Iltapäivällä siir-
ryimme uuteen ankkuripaikkaan.

19.9.  sisälsi  paljon huoltotyötä.  Ensiksi  WC:n putki  tukkeutui.  Syynä  tähän on kalkin 
muodostuminen putken seinämään. Letku oli irrotettava ja vietävä maihin, missä kurkku-
putkea  kovasti  vasaroiden  irrotettiin  kivimäinen  kalkkimuodostuma  letkun  seinämistä. 
Toisena työnä oli tutkia mistä johtuu koneen kuumeneminen. Kävimme läpi kaikki jääh-
dytysveden kulkureitit löytämättä kuitenkaan syytä kuumenemiselle. Kolmanneksi vaih-
doin polttoaineletkussa olevan ennen polttoainepumppua olevan suodattimen.  Siinä oli 
selvästi havaittavissa tukkeutumisen merkit. Tämän vaihdon jälkeen kone ei suostunut-
kaan käymään. Vikaa paikallistaessamme totesimme polttoaineeseen tulevan jatkuvasti il-
maa. Kesti pitkään ennen kuin totesimme syyksi uuden suodattimen; se vuosi ja päästi il-
maa  polttoaineeseen.  Vaihtamalla  viallinen  uuteen  suodattimeen  poistuivat  ongelmat. 
Kaikkiin näihin puuhiin oli mennyt puoli päivää. 

Pääsimme matkaan iltapäivän jo ollessa pitkällä. Ajoimme koneella Nuha Pampun ran-
taan. Viereemme tuli mies yhdestä puusta koverretulla kanootilla ja tarjosi ostettavaksem-
me kalaa. Otimme pari kappaletta, joista valmistettiin verrattain hyvä ateria. Kalojen laji-
määritys  jäi  minulta  tekemättä  huolimatta  hyvistä  käytettävissä  olevista  alan  kirjoista. 
Molemmat kuitenkin kuuluivat "grouper"-nimiseen kalalajistoon.

20.9. menimme maihin katsomaan paikallista kylää. Se oli paljolti samanlainen kuin edel-
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linenkin. Kaikki oli hyvin alkeellista. Asukkaat kertoivat, että saarella oli n. 200 asukasta. 
Lapsia oli paljon ja siellä oli ala-asteen koulu, joka oli muihin rakennuksiin nähden aika 
näyttävä. Se oli ulkomaan avulla rahoitettu, kuten ulkopuolella olevasta taulusta voitiin 
havaita. Lisäksi saarella oli yksi puhelin. Sitä päivystettiin ja huutamalla kutsuttiin paikal-
le se, jolle puhelu oli tulossa. Matkamuistoina meille tarjottiin ostettavaksi simpukan kuo-
ria ja ostimme muutaman.

Jatkoimme matkaa seuraavaa ankkuripaikkaan Vaka'eitun rantaa. Kävimme snorklaamas-
sa, mutta vesi ei ollut kovinkaan kirkasta ja kaloja näkyi hyvin vähän. Rannalla loisti kylt-
ti, jossa mainittiin Restaurant ja Bar. Kävimme katsomassa, josko se tarjoaisi meille mi-
tään. Rannassa olevat miehet kertoivat, ettei paikka ollut auki. Se aukeaisi ehkä seuraava-
na sesonkina. 

21.9. läksimme aamulla kohden Neiafua. Matka taittui koneella vastatuuleen. N. tunnin 
kuluttua koneen varoitusvalot alkoivat vilkkua. Ongelmia oli latauksessa. Kurkistin kone-
huoneeseen ja siellä kipinöitä sinkoili laturista. Samalla tuntui palaneen käryä. Onneksi 
voimme jatkaa genoalla eteenpäin hyvässä tuulessa. Pääsimme Neiafussa taas poijuun. 
Minulla oli varalaturi, joka kyllä Portugalissa aikanaan oli temppuillut. Asensin sen pai-
koilleen, mutta se ei ladannut. Irti oleva laturi vietiin rannalla olevaan korjauspajaan, jos-
sa he lupasivat katsoa sitä huomiseen puoleenpäivään mennessä. Meillä oli ollut ajatus 
lähteä  tänään kohden etelää,  mutta  siirsimme sen huomiseksi.  Ilta  kului  taas,  kuinkas 
muuten, Yacht Clubilla. 

22.9. menimme aamulla maihin tekemään uloskirjautuminen. Aikataulumme mukaan läh-
dimme illalla pimeän tullen, jotta ehtisimme auringon noustessa Haapaisaarille. Poliisissa 
sanottiin, ettei tämä käy. Kirjautumista ei voi tehdä kuin korkeintaan 3 tuntia ennen läh-
töä. Veneellä räpläsin taas varalaturini kanssa ja yllätys. Se antoi virtaa. Se tuntui helpot-
tavalta. Päivä kulutettiin kaupungilla ja kävimme viimeisen kerran Yacht Clubilla syö-
mässä. Olo oli hieman haikea. Se oli varmasti paras merimieskapakka koko tähänastisella 
matkallani. En ihmettele niitä monia, jotka ovat jääneet sen vangiksi Neiafun satamaan. 

Matkaa lähdimme iltahämärissä. Lähtö tapahtui uljaasti purjein. Pimeys tuli varsin no-
peasti ja saariston läpiajoon oli kiinnitettävä runsaasti huomiota. Yö oli pimeä, pilvinen. 
Kuu ei tulisi esiin aikoihin. Meidän oli syytä edetä hiljaa, noin 5 s, jotta emme tulisi liian 
aikaisin Hapai-saaristoon.
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23.9. saavuimme aamulla Lifukan ankkuripaikalle. Ennestään siellä oli vain kaksi venettä. 
Menimme maihin tekemään vaaditun ilmoittautumisen.  Immigrationissa ei ollut  oikeaa 
henkilöä paikalla. Odottelimme hänen saapumistaan tovin. Sitten toimistosta tuli mies ja 
ilmoitti, ettei ilmoittautuminen ole tarpeen, koska jatkaisimme niin pian Tongatapuun.

Päivä oli sateinen ja vietimme sen veneessä. Illalla Ville halusi ehdottomasti mennä mai-
hin ja kokeilla kavan juontia. Seppo lähti hänen seurakseen. Itse jäin veneelle. Pojat löysi-
vät muutaman mutkan kautta oikeaan luolaan, missä heidät otettiin ystävällisesti vastaan. 
Tilaisuudessa istuttiin lattialla ja kavakuppeja jaeltiin. Tilaisuuteen kuului myös laulua ja 
soittoa. Ville oli haltioissaan. Tällaisia kokemuksia ei olekaan tarjolla usein.

24.9. oli edelleen sateista. Läksimme matkaan aamulla. Navigointiin oli taas kiinnitettävä 
erityistä huomiota. GPS ja kartat olivat täälläkin eri järjestelmissä. Jos aurinko paistaa, ei 
navigointi ole mikään ongelma, koska veden syvyyden näkyy suoraan sen väristä. Kaikki 
meni kuitenkin suunnitelmien mukaan. Pysähdyimme Ha'afevan atolliin ankkuriin. Nau-
timme lounaan keikkumattomassa veneessä. Lyhyen siestan jälkeen laittauduimme ran-
nalle. Kävelimme saaren toisella puolella olevaan kylään. Kylässä ei näkynyt montakaan 
aikuista, mutta sitäkin enemmän lapsia, jotka lyöttäytyivät seuraamme. Kuvasimme heitä 
ja tuloksen näyttäminen digi- ja videokameroiden näytöiltä oli heille erityisen vaikutta-
vaa. Kylä näytti elävän täysin luontaistaloudessa täälläkin. Turisteja he eivät varmaan näe 
montaa vuodessa.

Kyläkierroksen jälkeen palasimme veneelle ja suoriuduimme matkaan kohti Tongan pää-
saarta, Tongatapua. Tuuli oli kaakosta ja kova. Meidän kurssimme oli etelään, mikä tiesi 
tiukkaa tuuleen nousemista. Otimme aluksi kaksi reiviä, mutta oli tarpeen ottaa myös kol-
mas. Eteneminen oli kuitenkin jopa liian nopeaa. Meidän ei ollut syytä tulla perille ennen 
auringon nousua. Yöllä piti ryhtyä jarruttelemaan liiallista vauhtia. 

25.9. Tulimme ensimmäisten maamerkkien luo auringon noustessa. Merimerkit kartalla ja 
todellisuudessa eivät vastanneet toisiaan. Tulo Tongatapulle tapahtuu monien riuttojen lä-
pi, joten tarkkana sai olla. Tutka oli taas suureksi avuksi. Se paljasti, että kartta oli nyt 
WGS:ssä. Auringon jo noustua olin  Villen kanssa ulkona.  Äkkiä Ville  huusi:  "valas". 
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Käännyin katsomaan ja näin valaan selän aivan edessämme. Sen kurssi oli melkein meitä 
kohden, ehkä 10 astetta sivuun. Se sukelsi. Yritin vääntää ruoria, mutta ei se tietysti on-
nistunut, koska se oli kiinnitetty Windpilotiin. Valas jäi allemme, mutta emme tunteneet 
mitään täräystä. Väliä valaaseen on täytynyt jäädä vähemmän kuin pari metriä. Mahdolli-
sesti  kosketimme  sitä,  koska  sen  pyrstön  jättämä  mahtava  pyörre  näkyi  takanamme 
kauan. Pääsimme kiinnittymään Nuku'alofan kalasataman aallonmurtajaan.  Paikalla  oli 
vain kaksi muuta ulkomaista venettä. Koska oli sunnuntai, ei ilmoittautuminen onnistu-
nut. Katselimme kaupunkia kävellen. 

26.9. Ilmoittautuminen kesti kauan. Viranomaiset olivat hajallaan kaupungissa. Samalla 
viranomaiset käsittelivät asioita kumman tottumattomasti. Täällä ei vieraita veneitä ilmei-
sestikään käy kovin usein. Matka eri viranomaisten välillä taittui kuitenkin autolla. Mei-
dät oli napannut kynsiinsä paikallinen monialayrittäjä. Ilmoittautumisen jälkeen hän il-
moitti  vievänsä  meidät  saaren  kiertoajelulle,  mihin  suostuimme.  Hän  kertoi  olleensa 
aiemmin oppaana ja siten tuntevan kaikki tarpeelliset paikat. Niitä ei tosiaan ollut monia.
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Matkalla oppaamme kertoi olevansa Polynesian paras kaiverrettujen korujen valmistaja. 
Hänellä oli pieniä luusta valmistettuja koruja satamäärin. Hän sai meidät ostamaan näistä 
kymmeniä. Varmasti hyvä businesspäivä hänelle.  Illan tullen Villen oli kerättävä kamp-
peensa ja lähdettävä lentokentälle yön tullen. Sama oppaamme oli taas tarjoutunut aja-
maan  hänet  sinne,  kaksinkertaisella  hinnalla  normaalitakseihin  verrattuna,  kuten  myö-
hemmin kävi ilmi. Sanoimme haikeat jäähyväiset Villelle. Tulisimme kaipaamaan häntä.

27.9. - 7.10. Tämä aika kului hitaasti. Odottelimme Sepon kanssa Timo Niskasen liitty-
mistä seuraamme 8.10. Nuku'alofa ei tarjoa suuria elämyksiä. Teimme tutustumismatkoja 
saareen vuokraamillamme polkupyörillä.  Monena päivänä kävimme kaupungilla kävel-
len. Se tarjosikin huomattavasti liikuntaa, koska matkaa kaupungin keskustaan kertyy ki-
lometrejä. Siellä oli pari vakiopaikkaa, joissa vierailimme melkein säännöllisesti. Toinen 
oli tori, joka tarjosi laajan valikoiman maataloustuotteita. Toinen oli eräs täällä harvojen 
turistien suosima siisti kahvila. Suurin osa ajastamme kului veneellä lukien. Kirjoja kului 
suuri määrä. Olin onneksi pyytänyt Seppoa ja Villeä tuomaan kirjoja mukanaan ja ne oli-
vat tosiaan tarpeen. 

Oleilumme ensimmäisellä viikolla tuuli puhalsi kaakosta ja sadetta tuli päivittäin, usein 
paljonkin. Duogen huolehti tänä aikana sähköntuotannosta. Olimme vieneet heti tultuam-
me viallisen laturimme paikalliseen korjaamoon. Sieltä ilmoitettiin, että siihen pitää saada 
uusi diodisilta ja säädin. Sellaisia ei Tongalta löydy ja niiden toimittamiseen menisi aikaa 
yli viikko. Katsoimme, että Timo tullessaan voisi tuoda nämä varaosat.  

Vasta 4.10. oli tarpeen käynnistää kone akkujen lataamiseksi. Silloin kävi niin, että vara-
laturikin lopetti toimintansa. Kokeilimme kaikenlaista, tuloksetta. Otimme uudelleen yh-
teyttä paikalliseen huoltofirmaan, josta huoltomies ja johtaja Peter saapui veneellemme. 
Hän mittaili laturia ja halusi sen testattavaksi pajalleen. Diagnoosi oli, että laturi oli kä-
rähtänyt samoin kuin toinenkin. Hän tarjosi sijalle, hyvin edulliseen hintaan, 120 A latu-
ria. Laturin sopivuus selviäisi kuitenkin vasta seuraavana päivänä, koska tarvittavien sovi-
tusosien saatavuus oli varmistettava. 

Seuraavana päivänä kävi ilmi, että ko. laturi olikin myyty jo aiemmin ja se vaihtoehto oli 
pois laskuista. Meidän oli nyt odotettava Timon ja varaosien tuloa. Samalla viestitimme 
Timolle, että hän toisi varaosien lisäksi myös kokonaan uuden laturin varalle. Tietysti päi-
vät olivat nyt tuulettomia, joten Duogen ei tuottanut virtaa. Jouduimme olemaan ilman 
jääkaappia ja sen tarjoamaa kylmää olutta.
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Legi Tonga – Fidzi 10.10 – 2.11.2005 (750 mpk)
Miehistö: Kippari

Seppo Jääskeläinen
Timo Niskanen

Aamulla 8.10. Tongan Neiafussa tilasimme Sepon kanssa taksin, millä ajoimme lentoken-
tälle. Timo Niskasen oli määrä saapua aamukoneella Aucklandista. Kone saapuikin miltei 
ajallaan.  Timolla  oli  mukanaan  uusi  laturi,  jota  ryhdyimme  asentamaan  heti  veneelle 
päästyämme. Kävi ilmi, että se ei sopinut Volvoon kiinnitysreikiensä puolesta. Samalla 
todettiin laturin tuulettimen olevan liian suuren eikä se mahtuisi pyörimään. Soitin taas 
Peterille. Peter lupasi hoitaa uusien kiinnitysreikien poraamisen uuteen laturiin. Samalla 
hän otti vanhan laturin mukaansa ja lupasi laittaa siihen tuodut uudet varaosat paikoilleen. 

Parin tunnin kuluttua Peter palasi ja kertoi, ettei varaosana tullut laturin säädin toimi. Kä-
vi ilmi, ettei Peter tiennyt, miten Volvo hoitaa latauksen säätimen toiminnan. Hän oli jät-
tänyt kytkemättä johdon, jolla nuuskitaan akuille tulevan jännitteen korkeutta. Asia selvisi 
ja vanha laturi toimi taas. 

Uuden laturin kohdalla oli kuitenkin edelleen ongelmia. Siinä ei ole samanlaista nuuskijaa 
kuin edellisessä Volvon käyttämässä laturissa. Mindorassa ovat jakodiodit laturin ja akku-
jen välissä ja ne pudottavat noin akuille tulevaa jännitettä. Asia voitaisiin kuitenkin korja-
ta seuraavassa satamassa, jolloin kahden laturin pitäisi olla jälleen kunnossa. 

Meillä oli edessä viikonloppu, jolloin uloskirjautuminen ei ollut mahdollista. Sunnuntai-
päivä Tongalla on kokemisen arvoinen. Se on pyhitetty sanan varsinaisessa mielessä lepo-
päiväksi. Kukaan ei tee mitään työhön viittaavaakaan. Myös veneilijöitä katsotaan pahalla 
silmällä, jos he osoittavat liikaa aktiivisuutta. Neiafun kaupunki on kirkonmenojen jäl-
keen täysin kuollut. Kadut ovat tyhjät. Yksikään liike ei ole auki. Koko kaupungissa on 
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silloin vain yksi ravintola, josta voi saada ruokaa. Se on kiinalainen ravintola, jonka pitä-
jillä on ilmeisesti toisenlaiset sunnuntain viettotavat.

10.11. pääsimme tekemään uloskirjautumisen. Piti käydä eri puolilla kaupunkia sijaitse-
vien virnaomaisten luona täyttämässä taas lukuisa määrä kaavakkeita, mihin tietysti kului 
aikaa. Tullin luona mainostettiin mahdollisuutta ostaa tax-free-tuotteita. Olimme kiinnos-
tuneita. Tämä onnistui, kun ensin olimme saaneet tullilta lähtöleimat. Ostokset piti tehdä 
keskellä kaupunkia olevassa liikkeessä. Mukaamme annettiin virkailija, joka vahti, ettei 
ostoksia mahdollisesti luovuteta vieraille.  No, pääsimme ko. liikkeeseen.  Paljastui,  että 
verovapaat hinnat olivat yhtä kalliita kuin tavallisessa kaupassakin. Kori kaljaa maksoi 30 
€. Emme ostaneet kuin yhden korin ja siinä kaikki. Kaikkien valmistelujen jälkeen pää-
simme matkaan klo 14.

Oli mukavaa olla taas matkassa pari viikkoa samassa satamaosaolon jälkeen. Matka taittui 
aluksi varsin heikoissa tuulioloissa. Kuitenkin heti aluksi meiltä katkesi isostapurjeesta 
latta ja se söi purjeeseen reiän ennen kuin saimme latan pois. 

Ensimmäisen vuorokauden merkittävin tapaus oli kalan tarttuminen vieheeseen. Kyseessä 
olikin suurehko kala. Väsytimme sitä kunnolla. Nostokoukulla Seppo sai sen vedetyksi 
yli laidan veneeseen. Kyseessä oli 135 cm pitkä wahoo. Painon arviointi jäi käsituntuman 
varaan. Veikkaukset olivat 15 – 20 kg. Otin siitä talteen fileitä n. 5kg:n verran. Loppu-
matkan söimmekin eri muodoissaan näitä aina Fidzille asti. Kalaa oli tarjolla graavina, 
paistettuna, kalakeittona ja uunissa valmistettuna. 

Matka taittui keveissä tuulissa verrattain hitaasti. Ensimmäisenä vuorokautena etenimme 
100, toisena 91, mutta kolmantena jo 121. Kolmantena vuorokautena tulimme taas itäisel-
le pallonpuoliskolle.

Tulimme Fidzin pohjoisen suuren saaren Vanua Levun pääkaupunkiin Savusavuun. 14.10 
klo 10.15. On paljon kirjoitettu Fidzin tulo- ja lähtöselvityksistä. Kerrotaan tarinoita, joi-
den mukaan prosessi saattaa kestää jopa päiviä.  Meidän kohdallamme näin ei  käynyt. 
Meillä oli hyvät alkutiedot proseduureista. Ilmoitimme radiolla tulostamme noin tunnin 
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ennen satamaan tuloa. Kiinnitettyämme Mindoran sataman poijuun tuli samassa ensim-
mäinen erä virkailijoita veneeseen. Heillä on huomiota herättävän siistit univormut: val-
koinen paita solmioineen ja Fidzillä ja Tongalla miesten käyttämä “hame”. Hallinnon ra-
tionointi on edennyt täälläkin. Toinen virkailijoista edusti nimittäin sekä immigraatiota et-
tä tullia. Täytettävien paperien määrää se ei kuitenkaan ole vähentänyt vähääkään. 

Toinen virkailijoista oli terveystarkastaja, joka antoi täytettäväksi elintarvikkeita koskevia 
kaavakkeita.  Myöhemmin tuli  vielä varsinainen terveystarkastaja,  joka oli kiinnostunut 
siitä millainen veneen hiirien ja rottien terveydentila on viime aikoina ollut. 

Tullessamme Savusavun satamaan oli silmiimme sattunut sataman suulla ankkurissa ollut 
suomalaisella purjehdusseuran lipun alla ollut Colin Archer-tyyppinen vene. Paljastui, et-
tä kyseessä oli suomalainen Pietarsaaresta kotoisin oleva pariskunta Sture ja Gundell Pet-
tersson. He olivat lähteneet Suomesta jo viime vuosikymmenen puolella ja purjehtineet 
Välimereltä kohden itää eli siis “väärään suuntaan”. He olivat olleet Fidzillä jo kolme 
vuotta. Nyt he olivat aloittamassa siellä helmenviljelyä. Nuorien simpukoiden istutus ta-
pahtuisi muutaman päivän kuluttua vuokrattuihin vesiin. 

Oleilimme kolme päivää Savusavussa ja olimme kovin ihastuneita paikkaan. Paljastui, et-
tä moni purjehtija on jäänyt sinne vuosiksi. Pisin oleilija oli ollut siellä jo 30 vuotta. Sinne 
aikoi jäädä veneellään myös Kanadan suomalainen Raine Riutta ainakin vuodeksi. Hän 
tuli tapaamaan meitä nähtyään Suomen lipun. Suomenkieli oli jo ehtinyt  hiipua, mutta 
tunnesiteitä löytyi sitä enemmän.

Savusavussa oleillessamme kävimme snorklaamassa todella hienossa paikassa kaupungin 
ulkopuolella. Koralliesiintymä ei itsessään ollut kovin suuri, mutta lajirikkaudessaan ver-
taansa vailla. Siellä käy paljon snorklaajia, jotka ruokkivat kaloja leivällä. Niin mekin. 
Kalat tulivat syömään kädestä. Ne samalla näykkivät ihoa sieltä täältä varsin terävästi. 
Kaloja oli satoja läpinäkymättömänä parvena. 
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18.10. lähdimme Savusavusta. Matkan määränpää oli  Fidžin pääkaupunki Suva, mutta 
reitti kulkisi ensin itään siellä oleville saarille ja sieltä saarelta toiselle kohden Suvaa. Ai-
kaa tähän kuluisi reilu viikko. 

Kiertäessämme Vanua Levun itäpuolella olevilla saarilla voi purjehduksen sanoa suju-
neen mukavissa merkeissä. Pienet tekniset viat toivat vaihtelua muuten varsin mukavaan 
joutenoloon. Latta isossa taas oli poikki, ankkurivinssin katkaisijoita ei millään saa vesi-
tiiviiksi ja ne menevät epäkuntoon. Laturimmekin lopetti taas latauksen. Laturin vaihto 
Timon tuomaan uuteen laturiin sujui tottuneesti. Kuitenkin sen ongelmana on sen tuotta-
ma matala jännite akuille, 13 V, mutta sen voi korjauttaa viimeistään Suvalla. Navigointi 
on hieman ongelmallista siksi, että kartat eivät ole WGS:ssä. Hyvän näkyvyyden vallites-
sa asia ei ole mainitsemisen arvoinen. Meille kuitenkin sattui Kiao-saarta lähestyttäessä 
rankkasade, joka vei näkyvyyden. Merimerkit, joita kartan mukaan piti olla, ei löytynyt. 
No, tämä vaatii vain hieman skarppausta. Nykytekniikka on tuonut navigoinnin muuten 
liian helpoksi.

Koron saarella  saatuamme veneen ankkuriin oli  tarkoituksemme mennä snorklaamaan. 
Rantaa pitkin meitä lähestyi mies, joka viittilöi meille. Menimme hänen luokseen veneel-
lä. Kävi ilmi, ettei snorklaus käy päinsä ilman lupaa. Sen saannin ehtona on, että toimi-
tamme saaren päällikölle kavaa. Onneksi olin ostanut sitä Savusavusta. Toimitin veneeltä 
nipun kavaa ko. veikolle, joka puolestaan lupasi järjestää tarvittavan luvan saaren päälli-
költä. Snorklailimme hienojen korallien keskellä. Kaloja oli kuitenkin paikalla harvinai-
sen vähän.

Aamulla menimme maihin Koron saareen. Siellä paljastui, että paikalla on farmi, jossa 
viljellään jättiläissimpukoita. Emoyksilöt tuottavat jälkeläisiä, joita kasvatetaan jonkin ai-
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kaa ennen kuin ne lasketaan ympäröiviin vesiin. Samalla farmilla oli myös joitakin meri-
kilpikonnia,  joita  pidetään  samassa  tarkoituksessa.  Farmin  isännöitsijä  esitteli  samalla 
saarta ja sen historiaa. Saarella on hautausmaa, jossa on yli tuhat hautaa. Suuri määrä se-
littyy sillä, että siellä on aikoinaan ollut varsin suuri leprasairaala, josta nyt oli jäljellä 
enää perustukset samoin kuin kaikista sen lisärakennuksista, joista mainittakoon elokuva-
teatteri.

Ovalaun pääkaupungissa Levukassa vietimme pari päivää. Se on entinen koko Fidžin pää-
kaupunki. Kaupunki on kuitenkin kovin pieni ja merkkejä entisestä pääkaupunkiajasta on 
kovin vähän nähtävissä. Ovalau-saaren kiersimme taksilla, mihin kului kolme tuntia. 

Suvaan saavuimme 28.10. iltapäivällä.  Samalla alkoi kaatosade,  jota jatkui seuraavaan 
päivään. Meillä oli kannella oikein päin oleva vesiämpäri. Aamulla se oli 5 cm vajaa täy-
destä. Sade aiheutti kaupungissa liikenteen pysähtymisen ja sähkökatkoksen. 

Seuraavan päivänä yhtenä tehtävänämme oli korjauttaa laturi. Taksi vei meitä pajalta toi-
selle. Vihdoin, ties monesko se oli, luvattiin vihdoinkin apua. Veneen laturitilanne oli sil-
lä hetkellä se, että latureita oli kaikkiaan kolme, joista vain yksi tuotti virtaa ja vain 13 
V:n jännitteellä. 

Olin  saanut  tietää  matkalla,  että  Suvassa asustaa  Olli-Pekka Lassila  vaimonsa  Leenan 
kanssa. Olli-Pekka on lankoni Matti Lassilan veli ja me kaikki olemme kotoisin Raumal-
ta. Matkalla olin ollut häneen yhteydessä sähköpostilla ja hän oli vastannut antaen puhe-
linnumeronsa. Olli-Pekalla on vuoden opetustehtävä Polynesian Theological Collegessa. 
Soitin hänelle ja sain kutsun tulla käymään, minkä teinkin. Tämän ranskalaisen visiitin 
jälkeen Olli-Pekka pistäytyi veneellä ja kutsui koko miehistön seuraavaksi päiväksi päi-
välliselle.

Seuraavana päivänä aika kului kaupungilla ja illalla vietimme todella kotoisen illan Lassi-
loiden luona. Meille tarjottiin herkullinen kala-ateria. Olli-Pekka tarjosi aterian alkajai-
seksi kavaa. Se oli ensimmäinen kerta, kun maistoin ko. juomaa. Kokemus oli vähemmän 
värisyttävä kuin mitä voisi luulla. Maku ei ollut oikein millainenkaan ja mitään vaikutuk-
sia en huomannut ainakaan kahden kupin jälkeen. 

30.10. meillä oli tarkoitus tutustua saareen autoajelulla. Siitä ei kuitenkaan tullut mitään, 
koska satoi edelleen ja pilvipeite oli varsin matalalla. Vuoristoisessa maassa se olisi mer-
kinnyt sumussa ajoa. Tutustuimme puolestaan pelkästään kaupunkiin taksin ikkunoista si-
tä katsellen. Varsinaisena vierailukohteena oli museo, mikä olikin varsin näyttävä. 

105

Mormonien komea 
kirkko Suvassa



Legi Fidži – Uusi-Seelanti 2.11. 13.12.2005 (1300 mpk)
Miehistö: Kippari

Seppo Jääskeläinen
Timo Niskanen

31.10 olimme taas matkalla. Olimme tehneet lähtöselvityksen ja se edellytti meidän jatka-
van matkaa pysähtymättä enää Fidžin alueella. Tavoitteemme oli kuitenkin Kadavun saa-
ri, joka sijaitsee Suvasta etelään. Kun olimme päässeet Suvan satamasta merelle, lakkasi 
samalla sade, joka oli ollut seuranamme koko Suvassa vierailumme ajan. Suva onkin esit-
teiden mukaan paikka, jossa sataa 200 pv vuodessa. Se johtuu maan vuoristoisuudesta ja 
kaakkoispasaati tuo mereltä kosteaa ilmaa, joka vuoriston kohdatessaan tiivistyy sateeksi. 

Kadavussa vietimme ankkurissa ensimmäisen päivän lähinnä nukkuen. Aina kun lähde-
tään merelle, kuluu ensimmäinen vuorokausi ilman unta. Sen jälkeen uni kyllä tulee. Seu-
raavana päivänä menimme saaren pääkylään. Halusimme katsoa internetistä tulevien ai-
kojen säätä. Meno Uuteen Seelantiin on aina vaativa. Siinä siirrytään kaakkoispasaatista 
hepoleveyksien kautta länsituulten alueelle. Marraskuun alussa on todennäköistä, että en-
nen Uutta Seelantia voi kohdata kovia länsituulia.

Kylästä löytyikin nettiyhteys. Se oli kylän koululla. Sen käyttö edellytti postista ostetta-
vaa datakorttia. Sellainen saatiin hankituksi pienten kommellusten jälkeen. Weatheronli-
ne.com tiesi kertoa kohtuullisen suotuisista tuulista lähimmän viikon ajaksi. Nostimme 
ankkurin klo 16 ja puikkelehdimme riuttojen lomasta merelle. Sinne päästyämme totesim-
me tuulen varsin kovaksi, mutta meille suotuisasta suunnasta tulevaksi. Etenimme kohden 
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lounasta. Tavoitteena oli päästä mahdollisimman kauas länteen kaakkoispasaatin avulla, 
jotta ei olisi tarvetta kohdata kovia vastaisia tuulia Uutta Seelantia lähestyttäessä. 

Kaksi ensimmäistä päivää olivat kovatuulisia ja kolmosreivi oli käytössä. Veneessä liik-
kuminen oli vaikeaa ja mustelmia tuli. Varsinkin kokkaaminen oli vaikeaa ja syöminen 
onnistui vain kolpakoista. Eteneminen oli kuitenkin moitteetonta. Ensimmäisenä vuoro-
kautena etenimme 159 ja toisena 151 mpk. Kova tuuli rasittaa paikkoja. Tuuliperäsimestä 
katkesi ohjausnaruja, sen kaksi plokia hajosi, sakkeli irtosi jne. 

Kolmantena vuorokautena tuuli alkoi heiketä ja purjeita voitiin lisätä. Valitettavasti tuu-
len suunta kääntyi kohden etelää, mikä merkitsi kryssejä. Samalla lämpötila oli laskenut 
merkittävästi. Pitkät housut olivat jo välttämättömiä yövahdissa ja päivälläkin, milloin au-
rinko ei  paistanut.  Eteneminen kolmantena ja neljäntenä päivänä oli  148 ja 109 mpk. 
Kaikki matkat on ilmoitettu, ei purjehdittuna matkana, vaan puolipäivän asemasta toiseen 
linnuntietä mitattuna. 

Viidentenä päivänä tuuli oli kääntynyt länteen. Säätilaa hallitsi nyt pienehkö matalapaine. 
Päivän iltana auringonlaskettua näimme etuoikealla veneen valot. Se liikkui samaan suun-
taa kuin mekin. Saavutimme sitä yön kuluessa. Kyseessä oli siis purjevene. Seuraavana 
aamuna purjevene oli jäänyt jälkeemme. Tuuli kuljetti meitä taas vauhdikkaasti. Valitetta-
vasti se heikkeni päivän yletessä. Sää kylmeni yhä. Sen vaikutuksen on nähtävissä myös 
juomien kulutuksessa. Olutta ei enää kulunut ollenkaan ja vesipulloja ei juuri aukaistu. 
Yön tultua tuuli  loppui ja oli turvauduttava taas koneeseen.  Olimme edenneet kahtena 
päivänä 91 ja 131 mpk.

Seitsemäntenä päivänä yöllä oli tyyntä, mutta aamulla tuuli virisi kaakosta. Iltapäivällä se 
oli jo varsin kova ja piti ottaa kolmas reivi. Tuulen suunta oli kuitenkin itä, mikä tiesi hy-
vää vauhtia. Näimme ensimmäisen albatrossin. Tarkempi lajimääritys jäi tekemättä sopi-
vien kirjojen puuttuessa. Lintu oli kuitenkin varsin kookas, siipien kärkiväli paljon yli 2 
m. 

Kahdeksantena päivänä tuuli oli edelleen kova ja meillä oli kolme reiviä. Tuulta jatkui ai-
na iltaan asti, jolloin se heikkeni nopeasti. Poistimme reivit ja nousimme tiukasti tuuleen. 
Tulimme Opuan satamaan vähän jälkeen puolenyön. Tulo oli hieman haparoivaa, koska 
kartassamme ei ollut merkittynä loistoja ja merimerkkejä, joita näimme matkalla. Kiinni-
tyimme kuitenkin ongelmitta karanteenilaituriin oltuamme matkalla 8 vrk 9 h.

11.11. oli ensimmäinen aamu Uudessa Seelannissa. Terveystarkastaja tuli veneeseemme 
jo klo 7.30. Hän takavarikoi kaikki tuoreet elintarvikkeet. Lisäksi listojen avulla käytiin 
läpi kaikki ruokaan liittyvät tavarat.  Hyvänä palveluna voidaan mainita myös kaikkien 
roskien poisvienti veneestä. Terveystarkastajat jahtaavat kasvi- ja eläinsairauksien mah-
dollisia aiheuttajia.

Hetken kuluttua tuli veneeseen tullin viehättävä edustaja. Taas täytettiin papereita, jossa 
oli mukana myös immigrationin edellyttämät kaavakkeet. Saimme luonnonkuidusta puno-
tun kassin, joka oli täynnä paikan ja sen palveluiden esitteitä. Viranomaisten toiminta oli 
asiallista, tehokasta ja hyvin ystävällistä, sanoisin asiakaslähtöistä. Kontrasti edellisiin ko-
kemuksiin nähden oli merkittävä.
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Opuassa kohtasimme taas S/Y Necessen ja sen miehistön Kari ja Marika Ollikaisen. He 
olivat tulleet Opuaan jo pari viikkoa aiemmin. Emme olleet tavannut heitä sitten Tongan 
Neiafun, koska he tulivat Opuaan suoraan Tongalta. Veneittemme miehistö illasti yhdessä 
paikkakunnan  ainoassa  ravintolassa.   Seuraavan  päivän  vietimme  yhdessä  Ollikaisten 
kanssa läheiseen ympäristöön tutustuen. 

13.11. Läksimme yhdessä Necessen kanssa kohden Whangareita. Aamulla oli pohjoisen-
puoleista heikkoa tuulta. Matkalla tuuli kääntyi länteen ja lopuksi lounaaseen, mikä mer-
kitsi tiukkaan tuuleen nousemista. Emme menneet suoraan Whangareihin saakka, vaan 
jäimme ankkuriin Whangarein lahden suulle ja Necesse tuli samaan ankkuripaikkaan.

Seuraavana päivänä ajoimme koneella Whangarein satamaan, mihin kiinnityimme kor-
keaan laituriin. Tässä oli odotettava nousuvettä, jotta voisi ajaa itse kaupungin keskustas-
sa olevaan marinaan. Nousuvesi täällä on luokkaa 3 m. Odottelun aikana Seppo ja Timo 
kävivät tutustumassa kaupunkiin. Marinaan pääsimme illalla klo 18 ja Necesse kiinnittyi 
veneemme rinnalle.
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Mindora oli nyt päässyt välisatamaan, jossa sen on määrä olla noin puoli vuotta. Satamas-
sa heti seuraavana päivänä meitä tuli tapaamaan Timo Timonen. Hänellä oli kerrottava-
naan värikkäitä tarinoita elämästään. Pari vuotta sitten hänen oli määrä purjehtia Fidžille. 
Matka keskeytyi dramaattisesti haaksirikkoon. Vene oli joutunut pahaan myrskyyn, joka 
tuhosi myös useita muita purjeveneitä. Henkilövahinkoja ei sentään sattunut, vaan lähellä 
olevat laivat poimivat miehistöt turvaan. Timo T. asuu nyt naisystävänsä kanssa Whanga-
rein lähistöllä. Tulen varmasti kohtaamaan Timo T:n vielä monta kertaa täällä ollessani.

Seppo ja Timo kiertelivät seuraavina päivinä kaupungilla. Minä puolestani metsästin ja 
pyysin tarjouksia telakkapalveluista, purjeiden huollosta, uuden sprayhoodin ja purjepeit-
teen teosta, verkkolaturin korjauksesta, seisovan rikin uusimisesta jne.  18.11. sekä Seppo 
että Timo lähtivät. Eromme oli haikea. Seppo matkusti kotiin Suomeen. Timon vaimo tuli 
19.11.  Aucklandiin. Hän ja Timo kiertelivät maata vielä seuraavan viikon.. 

Edellisen miehistöni jäsenten Sepon ja Timon lähdettyä jäin yksin Whangareihin. Oli mu-
kava olla maassa, jossa kaikkea oli saatavilla ja yhteiskunta toimi suunnilleen samalla ta-
valla kuin mihin kotona oli tottunut.

Aika kului veneen huollon ja säilytyksen järjestelyssä. Tehtävinä oli huollattaa purjeet, 
saada telakkapaikka veneelle siksi aikaa, kun itse olen Suomessa, ts. välille joulukuun al-
ku – maaliskuun puoliväli. Korjattavina kohteina olisi veneen akkulaturi laite, joka lataa 
akut verkkovirralla. Duogen, vesi- ja tuulivoimalla sähköä tuottavan laitteen potkuri oli 
jumiutunut ja edellytti korjausta. Koko seisova riki tulisi uusia. Tämä on jo kovemman 
luokan juttu kustannuksellisesti. Olin saanut paljon varoituksia koskien staagien ja vant-
tien kestävyyttä. Itse asiassa kyse ei ole vaijerien katkeamisesta keskikohdista, vaan pu-
ristepäätteiden  liitoskohdasta.  Siellä  galvaaninen  korroosio tekee näkymätöntä  työtään. 
Asian tärkeyttä kuvannee se, etteivät jotkin vakuutusfirmat myönnä vakuutusta, jos seiso-
vassa rikissä on yksikin seitsemää vuotta vanhempi osa. Minulla ne olivat 18 vuotta van-
hoja.

Lisäksi veneessä oli lukematon joukko pienempiä kohteita, jotka vaativat uusimista tai 
huoltoa. Työmäärältään suurimpana yksittäisenä kohteena oli salongin ja kajuuttojen lat-
tioiden lakkaus, jotka olivat varsin surkean näköisiä.

Sain telakkapaikan Dockland 5:stä. En paikkakunnan halvimpaan hintaan, mutta paikan 
etuina olivat hyvät veneilyyn liittyvät palvelut, mm. rikauspaja ja venetarvikeliike telak-
ka-alueella.  Pyysin  tarjouksia  rikin  uusimisesta  parilta  toimittajalta,  samoin  purjeiden 
huollosta sekä sprayhoodin ja purjepeitteen uusimisesta, jotka kaikki sainkin kohtuullisen 
nopeasti seisovan rikin uusimista lukuun ottamatta

Aikaa kului myös siivouksessa. Veneen sisustan siivous vei 10 tuntia. Samalla tein perus-
teellisen sisätilojen myrkytyksen.  En ole tainnut aiemmin mainita, että etelässä torakat 
ovat todellisuutta, jota ei voi olla kohtaamatta. Niitä tulee veneeseen kiinnitysköysiä pit-
kin ja munia on kaikissa kaupasta ostetuissa tuotteissa. Olen käyttänyt erilaisia myrkkyjä 
suihkeina ämpärikaupalla, mutta olen varma, etten tule voittamaan tätä taistelua. 

Jollan puhdistus, perämoottorin huolto jne. veivät aikaa uskomattoman paljon, varsinkin 
kun aina  paljastuu myös  korjaustarpeita.  Aikaa kulutin  iltaisin  Ollikaisten  viihtyisässä 
seurassa. Parempaa seuraa maissa ollessa ei voisi toivoa. Merelle miehistöksi en heitä saa 
pitkäksi aikaa heidän omien purjehdustensa vuoksi. 
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Koska nyt tulisin oleilemaan Whangareissa pitkähkön aikaa ja vene olisi telakalla varsin 
kaukana keskustasta,  olisi  pyörän hankinta  perusteltua.  Valitettavasti  kiwit  eivät  käytä 
pyöriä  muuhun  kuin  urheiluun.  Kaikki  myytävät  pyörät  ovat  täydellisiä  maastopyöriä 
vailla tavaratelinettä ja lokasuojia. Marinan seinällä oli ilmoitus käytetyn taitettavan pyö-
rän myymisestä. Otin yhteyttä ja kaupat syntyivät,  tosin minulle epäedulliseen hintaan, 
mutta pyörä oli sentään tehty ruostumattomasta teräksestä. 

Yritin korjauttaa aina Panamalta asti epäkunnossa ollutta verkkolaturiani. Hyvä elektro-
niikkapaja löytyi. He tarvitsivat kuitenkin kaaviot viat korjaukseen. Ko. laturin, Master-
volt,  edustaja oli Aucklandissa. Firma pyysi  piirustuksia sieltä, mutta eivät he saaneet. 
Sen sijaan laturi oli lähetettävä Aucklandiin tutkittavaksi ja korjattavaksi. No, tuumasta 
toimeen. Parin päivän kuluttua tuli ilmoitus Aucklandista, etteivät he halua korjata laturia. 
Samalla he ilmoittivat firman liikeideana olevan uusien laitteiden myynnin, ei vanhojen 
korjaaminen. Saisin uuden laturin 10 % alennuksella!!!

Olin maissa ja akut tarvitsivat sähköä. Marinat ja satamat ovat niin suojaisia, ettei tuulige-
neraattoreilla voi paljoa sähköä tuottaa. Minun oli siis hankittava uusi laturi, hinta 700 $.

Vene nousi maihin 28.11. Ensimmäisenä työnä aloitin lattialevyjen lakkauksen uusimi-
sen. Ostin tavaratalosta kiinalaisen kuumailmapuhaltimen ja hiomakoneen. Vanhan lakan 
poisto oli todella iso työ ja siinä kului paljon skraban teriä. Lakkasin levyt neljään kertaan 
ja toivon niiden nyt kestävän ainakin loppumatkan ajan. Aika tähän ruljanssiin meni koko 
viikko. 
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Tein sopimuksen telakan alueella olevan mastopajan kanssa seisovan rikin uusimisesta 
maaliskuun puoleenväliin mennessä. Sopimus edellytti 50 % ennakkomaksua, mikä suu-
resti  ihmetytti  minua.  Samoin  tilasin  sprayhoodin ja purjepeitteen uusimiset.  Myös he 
vaativat ennakkomaksua. Ilmeisesti maan tapa?

Uudessa Seelannissa ja erityisesti Aucklandissa on paljon suomalaisia. He pitävät yhteyt-
tä ja järjestävät mm. itsenäisyyspäivän vieton. Ollikaiset olivat saaneet ollessaan yhtey-
dessä Suomen konsulaattiin kutsun saapua vastaanotolle Aucklandiin. Tilaisuus pidettäi-
siin yksityiskodissa ja se olisi luonteeltaan hyvin epävirallinen. Olisin kuulemma minäkin 
tervetullut. Jonkinlaisen kotikasvatuksen saaneena katsoin, että tilaisuus edellyttää tum-
maa pukua. Sellaista minulla ei tietenkään ollut veneessä. Poikkesin paikallisiin vaatetus-
alan liikkeisiin.  Sopivaa summaa vastaan tarvittavat tamineet sitten löytyivätkin. 

Menin 6.12. tilaisuuteen yhdessä Ollikaisten kanssa. Kari oli vuokrannut auton ja lupautui 
myös ajamaan sen Aucklandiin ja takaisin vasenta puolta tietä ajaen. Moinen ajotapa hir-
vitti minua.  

Tilaisuus oli kotoinen ja sain huomata olevani ainoa, jolla oli tumma puku yllään. Tilai-
suudessa oli viihtyisän yhdessäolon lisäksi tarjolla myös suomalaisia kansantansseja. Ko-
toisaa kuin tupaillassa.  
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Telakalla taas jatkoin pienten huoltotöitteni kanssa. Hioin ja lakkasin sisustuksen pieniä 
kulumia. Sähköissä hapettumien seurauksena on aina räpläämistä. Iltaisin kuuntelin pai-
kallista radioasemaa, joka lähetti lähinnä klassista musiikkia. Olin jo aiemmin saanut huo-
mata,  että  suomalainen  musiikki  on  täällä  kovassa  kurssissa.  Radioasema  lähetti  mm 
Aucklandista Sibelius-konsertin, jossa oli mukana mm. Karelia, viulukonsertto, osia Lem-
minkäisestä ja sinfonia n:o 5. Aiempina päivinä radiossa oli tullut mm. suomalaisia las-
tenlauluja.

Lähdin veneeltä kohden Suomea joulukuun puolivälissä.  Palasin takaisin vasta maalis-
kuun ollessa puolillaan. Vene oli tämän ajan kuivalla maalla. Suomessa olo oli vaihteeksi 
todella mukavaa. Olin ollut kesäsäässä n. puolitoista vuotta. Huomasin kaipaavani talvea. 
Sellaisen sainkin kokea. Hiihto on yksi lempiharrastuksiani ja sain nauttia siitä käytännöl-
lisesti koko kotimaassa oloni ajan. Aika Suomessa kului enimmäkseen ystäviä ja sukulai-
sia tapaillen. Kuitenkin purjehdukseen liittyviä tehtäviä riitti Suomeenkin.

Kotona ollessa minun oli tehtävä hankintoja koskien tulevien legien karttoja. Oli erittäin 
tarpeellista saada säätietoja matkalla. Tähän asti niitä en ollut saanut. Yhteydenpito mui-
hin veneisiin olisi viihtyvyyttä lisäävä tekijä. Lisäksi mahdollisen avuntarpeen sattuessa 
radio olisi olennaisen tärkeä. Matkalle lähtiessäni oli selvittänyt SSB-radion hankintaa. 
EU-normien vuoksi sopivia laitteita ei käytännössä pienveneille ollut tarjolla ollenkaan. 
Silloin vain n. 7000 € hinnalla normit täyttävä laitteisto voisi olla hankittavissa. Keväällä 
2006 uusi EU-normit täyttävä laitteisto olisi tulossa markkinoille, mutta vasta huhtikuun 
lopussa ja hintaan 4000 €. 

Parhaina säätietoina pidän sääkarttoja. Sellaisia lähetetään digitaalisesti faxeina lyhyillä 
radioaalloilla. Liittämällä radiovastaanotin tietokoneen äänikorttiin voidaan ohjelmallises-
ti saada faxit tietokoneen kuvaruudulle. Olin yrittänyt tätä aiemmin pienellä Sonyn vas-
taanottimella, mutta surkein tuloksin. Selvitin netin kautta tarvittavan riittävän hyvän ra-
diolaitteen ja hankin sellaisen. Samoin tilasin digitaaliset merikartat aina Välimerelle asti. 
Tulostin digitaalisista kartoista itselleni myös paperikartat mahdollisten teknisten vikojen 
varalle. 

SSB-radio puhutti minua kuitenkin niin paljon, että suoritin sen käytön edellyttävän tut-
kinnon. Jos jostain siunaantuisi riittävästi rahaa, voisin sellaisen joskus hankkiakin.
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Suurin huolen aiheeni oli kuitenkin miehistön hankkiminen. Minulla oli ollut ilmoitus Ve-
ne-lehdessä, mikä ei tulosta tuottanut. Kaikki purjehdusseurojen kautta tehdyt yritykset 
olivat myös tuloksettomia.  Siirryin kansainvälisille markkinoille. Netistä löytyi  Find-a-
-crew-sivusto. Siellä oli toista tuhatta miehistöksi pyrkijä, eri puolille maailmaa tietysti. 
Laitoin sinne oman ilmoitukseni ja vastauksia alkoikin ilmaantua. Kuitenkin tarkempien 
tavoitteiden esittely puolin ja toisin ei kovin helpolla johtanut tulokseen. Ennen paluutani 
oli kuitenkin legi Uudesta Seelannista Vanuatulle miehitetty. Siitä eteenpäin tulisi poikani 
Eero ystävineen aina Salomonin saarille saakka. 

Olin laittanut uusia ilmoituksia keväisiin Vene-lehtiin. Viikkoa ennen paluutani Uuteen 
Seelantiin tuli Arne Lindemanilta yhteydenotto, mikä johti hänen sitoumukseensa tulla 
mukaan Salomonin saarilta aina Välimerelle saakka. Tämä helpotti oloani kummasti.
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Vuosi vaihtui kotimaassa. 15.3.2006 tulin taas takaisin Whangareihin ja maissa olevalle 
Mindoralle. Otin yhteyttä mastopajaan ja kyselin missä jamassa urakka oli. Sain kauhuk-
seni huomata, että työtä ei oltu vielä aloitettukaan. Olin ollut tekemässä tilausta ennen 
lähtöäni henkilön kanssa, joka oli nyt siirtynyt pois firmasta. Hän oli tuntunut todella luo-
tettavalta ja osaavalta. Sain ryhtyä selittämään uudestaan mitä olisi tehtävä ja että minulla 
oli kova kiire mennä veteen uuden seisovan rikin kanssa. 

Siitä ei tullut mitään. Toimitukseen kuului uusia myös saalingit. Sellaisia ei ollut koko 
Uudessa Seelannissa, vaan ne oli tilattava USA:sta. Heillä olisi ollut aikaa tehdä se vii-
meisen kolmen kuukauden aikana, mutta mitään ei ollut tapahtunut. En ollut parhaalla 
tuulellani. Lopuksi sovittiin, että vaijerit valmistuisivat kuukauden loppuun mennessä ja 
saalingit uusittaisiin veneen ollessa vedessä Opuassa. 

Veneen ollessa maissa jatkoin huoltotöitä. Veneen kyljet oli vahattava. Vesilinjan puhdis-
tus vaati kovia otteita ja paljon aikaa. Pohjaan laitoin kolme kerrosta myrkkymaalia ja toi-
von sen kestävän aina Välimerelle saakka. 

Asensin uuden radiovastaanottimen, mutta surukseni huomasin, etten saanut vastaanote-
tuksi sääfaxeja. Tähän koetoimintaan käytin runsaasti aikaa. Kokeilin kaikkia laitteita ja 
sain huomata, ettei GPS-varalaite toiminut. Se oli Philips-merkkinen ja juuri ennen läh-
töäni olin hankkinut siihen uuden antennin. Nyt antenni oli täysin veden pilaama. GPS:n 
logiikka  sijaitsee  anturiosassa  ja  ne  ovat  kalliita  laitteita.  Jouduin  hankkimaan  uuden 
GPS:n, 500 $. 

Olin tilannut uuden sprayhoodin ja purjepeitteen. Niitä ei oltu tehty, vaikka olin joutunut 
maksamaan maan tavan mukaan huomattavan etumaksun. Firman mies tuli kuitenkin ve-
neelle  ja aloitti  työt  aamulla.  Hän sanoi tulevansa illalla sovittamaan sprayhoodia niin 
kuin tulikin ja sain huomata, että se oli samalla valmis. Todellinen ammattilainen. Purje-
peitteen hän sanoi tekevänsä vasta, kun vene on vedessä ja mitat voi ottaa purjeen ollessa 
puomilla. 

31.4. nostettiin masto pystyyn veneen ollessa vielä maissa. Nosto tehtiin asiantuntemuk-
sella ja se sujuin joutuisasti. Mastossa olivat siis edelleen vanhat saalingit. Rikauksen yh-
teydessä paljastui, että kick-taljan kiinnitys on murtunut. Samalla paljastui samasta kohtaa 
puomia hiushalkeama. Se olisi varmasti johtanut varsin pian puomin menetykseen. Hyvä, 
että huomattiin. Sovittiin rikauspajan kanssa, että korjaukset tehdään Opuassa, missä ko. 
firmalla on filiaali.

1.4. vene laskettiin taas veteen. Ajoin sen Ollikaisten S/Y Necessen vierelle läheiseen ma-
rinaan. Illalla Ollikaiset tarjosivat todella mahtavan barbeque-illallisen marinassa. Muka-
na oli myös tanskalainen yksinpurjehtija Jens. Onnistunut ilta.

Seuraavina päivinä työllistäviä asioita oli mm. tutkan ripustus, jota piti muunnella uusien 
vaijerien vuoksi. Mitat eivät olleet aivan samat kuin aiemmin. Marinassa ollessani puomi-
peite valmistui. Tämä ja uusi sprayhood ehostivat Mindoran ilmettä merkittävästi. 

5.5. oli määrä lähteä kohden Opuaa. Ollikaiset olivat lupautuneet tulla miehistöksi. Aa-
mulla aloin nostaa genoaa. Nostimen yläpuolella oleva vaunu jumiutui profiilin yläosaan. 
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En saanut purjetta ylös enkä alas. Kari tuli hätiin. Hän meni mastoon ja irrotti purjeen 
nostimesta.  Samalla  hän  raportoi,  että  genoaprofiilin  viimeinen  osa  ei  ole  sama  kuin 
muut, vaan leveämpi. Siksi vaunu, joka kulkee profiilin päällä, oli jumiutunut. Profiilin 
ylimmän osan uusiminen kuului rikin uusimisurakkaan. Soitin mastopajalle. Toimituksen 
viivästyminen ja monen yksityiskohdat  toimituksessa olivat  saaneet  minut  jo huonolle 
tuulelle. Nyt vielä tämä. Vaunun liikkuminen profiilin päällä on hyvin pienestä kiinni. 
Firma ei ollut edes vaivautunut tutkimaan tätä uusiessaan profiilin ylimmän osan. 

Firmasta tuli kuitenkin kaksi miestä, jotka aloittivat vian korjauksen; siihen heillä kului 
aikaa aina iltapäivään saakka. Nykyiset  laatuopit  eivät näköjään ole vielä  rantautuneet 
Uuteen Seelantiin. Homma olisi oikeaan aikaan tehtynä ollut mitätön. Nyt siihen tärvään-
tyiyli 10 tuntia työaikaa. Pääsimme kuitenkin lähtemään Whangareista vielä samana päi-
vänä. 

Matka Opuaan on pitkä tehtäväksi yhdessä päivässä. Menimme välillä ankkuriin, missä 
yövyimme. Seuraavana päivänä matka jatkui heikossa tuulessa. Jouduimme siis turvautu-
maan koneeseen paljonkin. Koneajon aikana konehuoneesta kuului kummia ääniä. Kui-
tenkin pakoputkesta tuli vettä ja mitään hälytystä kone ei antanut. Sisällä huomasin, ettei 
kone enää ladannut akkuja. Ajattelin, että vika on taas kerran laturissa. Meni jokin aika 
ennen kuin katsoin konehuoneeseen. Silloin huomasin laturin hihnan katkenneen ja kone-
huoneen olevan täynnä käryä. Kone tietysti pysäytettiin. 

Paljastui, että makeavesipumppu oli jumiutunut, mikä oli johtanut hihnan katkeamiseen. 
Kysymys kuului: oliko kone ehtinyt lämmetä liikaa? Kone oli tietysti heittänyt melkoisen 
osan jäähdytysvedestään ulos koneesta. Jatkoimme pelkillä purjeilla ja tuulta tulikin juuri 
sopivasti. Pääsimme Opuan marinaan onnellisesti.  Siellä Kari irrotti viallisen vesipum-
pun. 

Seuraavana päivänä palasimme kaikki Whangereihin. Vein viallisen vesipumpun paikalli-
selle Volvon korjaamolle. He avasivat sen ja totesivat kaikkien sisäkalujen olevan vaih-
don tarpeessa. Varaosat saapuisivat vasta parin päivän kuluttua.

Siskojeni miehineen oli määrä saapua 11.5. Aucklandiin ja jatkaa sieltä Opuaan ja purjeh-
timaan  Mindoralla.  Menin heitä  vastaan  Aucklandiin,  mistä  vuokrasin auton,  jolla  oli 
määrä tulla Opuaan. Autojen vuokraus Uudessa Seelannissa on varsin edullista. Bussi-
matkat puolestaan ovat harvinaisia, vuoroja vähän ja ne ovat kalliita. Ne on myös tilattava 
ja maksettava ennalta kuten lentoliput. Busseissa ei ole mahdollista maksaa matkastaan. 

Jouduin siis äkkiä tilanteeseen, missä minun oli ajettava vasemmalla puolella. Olin aiem-
min päättänyt etten koskaan sellaiseen ryhtyisi. Homma sujui kuitenkin helpommin kuin 
olin uskonut. Tulin onnellisesti siskojani vastaa lentokentälle, josta jatkoimme edelleen 
kohden Opuaa. Matkalla poimimme korjatun vesipumpun Whangareista samoin kuin ruo-
kaakin.

Seuraavana päivänä oli varsin epävakaata ja tuulista. Päätimme katsella paikkoja maista 
käsin. Vasta seuraavana päivänä oli vesille lähdön aika. Silloin konetta koekäyttäessäni 
sain huomata, että pakokaasuja pääsee purkautumaan jäähdytysveteen.  Ainakin kannen 
tiiviste on mennyttä, mahdollisesti ja todennäköisesti myös kansi vaurioitunut. Otin yh-
teyttä Whangareihin ja siellä olevaan tuttuun Volvon korjaamoon. He sanoivat lähettä-
vänsä miehen paikalle. Sellainen tulikin puolen tunnin kuluttua, mutta Opuassa olevasta 
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Volvon firmasta. Hän totesi koneen osalta saman kuin minäkin. Purjehduksesta ei siis tul-
lut mitään. Sukulaiseni olivat tulleet purjehtimaan Uuteen Seelantiin. Tästä oli nyt luovut-
tava. Tunsin itseni petturiksi.

Menin Opuan liikkeeseen kysymään vaihtoehtoja: vanhan koneen korjaus tai uusi. Van-
han korjaus maksaisi n. 4000 $ ja uusi n. 17000$ asennettuna. Päätös vaati hieman har-
kintaa ja myös rahoituksen selvittämistä. Se vei aikaa yhden vuorokauden. Minulla oli ol-
lut riittävästi ongelmia vanhan koneen kanssa ja se oli myös alimittainen. Päädyin siis uu-
den  koneen  hankintaan.  Päätös  uudesta  koneesta  tapahtui  kiirastorstaina.  Sukulaiseni 
käyttivät puolestaan purjehdukselta jääneen ajan lähiseutuun tutustumalla. Uuden mootto-
rin luvattiin olevan paikoilleen asennettuna seuraavalla viikolla. Minun oli maksettava en-
nakkona koko koneen hinta. Lauantaina lähdin yhdessä sukulaisteni kanssa Eteläsaarelle, 
missä olin aina seuraavaan sunnuntaihin asti.

Matka Eteläsaarelle oli turismia aidoimmillaan. Uudella Seelannilla on todella paljon an-
nettavaa turisteille. Lienee harvoja maita, missä niin pienellä alueella voi nähdä todella 
monimuotoista luontoa. Näkymät ovat hätkähdyttävän kauniita. Huomiota herätti seikka, 
mikä poikkeaa suuresti Suomesta. Vaikka Uudessa Seelannissa on rantoja sekä merta että 
järviä varsin paljon, en nähnyt siellä ainuttakaan kesämökkiä. Turisti ei voi tästä muuta 
kuin ihastua. 

Tulin  sunnuntaina  lennolla  Aucklandiin,  missä  minulla  oli  tapaaminen  Marja  ja  Arvo 
Kokkosen kanssa. Arvo oli entisessä elämässäni työtoverini. Myös hän oli tullut kokeile-
maan purjehdusta Uudessa Seelannissa. Odotukset olivat korkeat meillä kaikilla. 

Ajoimme Arvon vuokraamalla autolla Opuaan. Yllätys oli melkoinen saadessani havaita, 
ettei  uudesta  koneesta  veneessä ollut  tietoakaan.  Maanantaiaamuna menin paikalliseen 
firmaan ihmettelemään tilannetta. Firman johtaja esitteli ylpeänä uutta konetta firman lat-
tialla. Olin taas kerran tuohtunut toimitusaikojen pitämättömyydestä. Moinen tiukkapipoi-
suus tuntui vain aiheuttavan ihmetystä toisella puolella. Kone luvattiin asentaa kyllä tä-
män viikon kuluessa. 

Tämä oli jo toinen kerta, kun jouduin toteamaan, ettei purjehduksesta tule mitään. Kuiten-
kin molemmilla kerroilla ihmiset ovat tulleet tasan toiselta puolelta maapalloa kokemaan 
purjehdusta näillä vesillä. Tunsin oloni tosi surkeaksi. Nyt oli Kokkostenkin tyydyttävä 
tutkimaan lähiseudun nähtävyyksiä autolla ajaen. Onneksi niitä oli sentään kohtalaisesti. 
Myös minä pääsin heidän seurassaan tutustumaan niihin ja samalla pois veneestä, jossa 
kaikki harmit painoivat päälle.
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Asennusfirma ei pitänyt kiirettä asennuksen kanssa, vaikka yritin vauhdittaa töitä. Alku-
viikosta mies tuli töihin tunniksi ja poistui sitten. Oli jo torstai ja töistä tekemättä vielä 
vaikka miten paljon. Menin taas firman johtajan juttusille tivaamaan lupausten perään. 
Minun olisi saatava vene vesille viikonlopuksi, koska silloin uuden miehistön piti saapua. 
Kuitenkin vasta perjantaina töitä alettiin tehdä tosissaan ja päivän päätteeksi vene saatiin 
veteen. Asennuksessa oli silloin vielä paljon tekemistä.

Koneen asennusta jatkettiin lauantaina aina iltapäivään saakka. Vieläkään kaikki ei ollut 
valmiina.  Minulle  annettiin  lupa  tehdä  koeajo  sunnuntaina  uuden  miehistön  seurassa. 
Lauantaina saapui uusi miehistön jäsen Robert Koolhaas (26, Hollannista) ja sunnuntaina 
Peter Axelrad (56, Uusi Seelanti)  veneelle.  Sunnuntaina yritimme lähteä vesille, mutta 
kone ei inahtanutkaan. Virtaa ei tullut edes ohjaustauluun. En ryhtynyt selvittämään vi-
kaa, koska varsinaista luovutusta ei vielä oltu tehty. 

Maanantaina asentaja tuli  jatkamaan kesken jääneitä töitä ja samalla selvittämään vian 
syitä. Paljastui, että vika oli johdossa, joka tulee laturilta pääkatkaisijalle. Se oli ollut liian 
lyhyt ja koneen täristessä oli puristuspääte irtaantunut. Onneksi tämä tapahtui tässä vai-
heessa.  Jos puristepääte  olisi  ollut  tiukemmin kiinni,  olisi  kone käydessään hangannut 
eristeen johdosta, jonka seurauksena olisin taas kerran menettänyt laturin ja tulipalo olisi 
ollut todennäköinen. No, vika saatiin kuitenkin korjatuksi ja koeajolle lähdettiin iltapäi-
vissä, jolloin mukaan tuli myös firman johtaja. Kaikki toimi hyvin sillä kerralla. 
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Kerroin kaikki kokemukseni  Peterille.  Hän totesi,  että  Uudessa Seelannissa on helppo 
tehdä bisnestä. Kilpailu on mitätöntä ja on varaa tehdä töitä, kun huvittaa. Se on elämän 
laatua. Esitin hänelle tosin kysymyksen: millainen mahtaa olla asiakkaan elämänlaatu?

Yhteenvetona saamistani kokemuksista voisin todeta,  että Uudessa Seelannissa ainakin 
venealalla on voimassa jonkinlainen etelämaalainen ote työhön. Lupauksia annetaan ker-
naasti, mutta niihin ei lupaaja edes antohetkellä suhtaudu vakavasti. Samalla kummastutti, 
että etumaksua on aina maksettava ja paljon. Tämä tietysti sitoo asiakkaan ja toimittajalla 
ei sen jälkeen ole suurta tarvetta kiirehtiä. Jos joku joutuu vastaavaan tilanteeseen kuin 
minä, ehdotan hänen ottavan riittävät aikamarginaalit huomioon. 

Vapunpäivänä uusi miehistö oli koossa. Vuokrasimme auton yhdessä Ollikaisten kanssa, 
jolla haettiin tulevien aikojen ruoka- ja juomavarat.  Matkamme suuntautuisi kohteisiin, 
joiden hintataso olisi paljon uusseelantilaista korkeampi ja usein eri ruokatarpeiden saata-
vuus heikko tai kokonaan puuttuva. Tavaraa kahden kuukauden matkaa varten tarvitaan 
paljon varsinkin, kun juomavesi hankitaan pulloissa.
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Legi Uusi Seelanti – Uusi Kaledonia 3.5. – 11.5.2006 (1130 mpk)
Miehistö: Kippari

Peter Axelrad
Robbert Koolhaas

Tiistaina 2.5. oli kova vastatuuli ja päätimme odotella sen kääntymistä. Käytimme ajan 
tehden koepurjehduksen Bay of Islandsilla. Uuden miehistön oli hyvä tutustua veneeseen 
sen oikeassa ympäristössä. Seuraavana päivänä, 3.5. teimme uloskirjautumisen yhdessä 
monen muun veneen kanssa. Pääsimme matkaan jo klo 10.15. Laskimme, että samaan ai-
kaan lähti matkaan seitsemän muuta venettä matkaan. Kaikki muut suuntasivat matkansa 
kohden Fidžiä tai Tongaa. Vain me lähdimme enemmän vasemmalle. Tavoitteemme oli 
ensiksi  Norfolkin saari,  joka sijaitsee  matkan varrella  mentäessä  Uuteen Kaledoniaan. 
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Tuuli ei vielä ollut ehtinyt kääntyä lounaaseen, vaan puhalsi kovaa luoteesta. Miehistöni 
oli pahasti merisairas eikä kumpikaan heistä pystynyt vahteihin syömisestä nyt puhumat-
takaan. 

Seuraavana yönä tuuli kääntyi meille edullisempaan suuntaan eli lounaaseen ja pystyim-
me pitämään kurssin suoraan kohden Norfolkia. Seuraava päivä (4.5.) oli varsin tuulinen. 
Miehistö oli edelleen varsin huonossa kunnossa. Robbert pystyi jo hieman tekemään töitä 
ulkona, muttei ollenkaan sisällä. Säätiedot lupasivat seuraavaksi yöksi rintaman kulkevan 
ylitsemme ja tuulen voimistuvan vielä. Illalla otimme jo ajoissa kolmannen reivin. Se oli-
kin tarpeen ja ajoittain pelkkä 3-reivattu iso oli aivan liikaa.  Tuuli jatkui edelleen kovana 
koko seuraavan päivän. Robbert pystyi jo tällöin juomaan teetä, mutta Peter ei vielä pys-
tynyt nousemaan vuoteestaan. 

Mietimme Norfolkin saarelle menon mielekkyyttä. Saarella ei nimittäin ole minkäänlaista 
satamaa.  Toiseksi  puhelinsoiton  varmistamana saimme selville,  että  siellä  noudatetaan 
kaikkia Australian rajamääräyksiä. Tämä merkitsisi, että kaikki tuore ruokamme takavari-
koitaisiin samoin kuin kaikki lihasäilykkeet. Olimme tehneet mittavat ostokset ennen läh-
töämme emmekä olleet halukkaita luopumaan niistä. Siispä päätimme jatkaa suoraan Uu-
teen Kaledoniaan. 

Seuraavana  päivänä  (6.5.)  tuuli  alkoi  hellittää.  Pimeän  tullen  startattiin  kone.  Koneen 
käyttö merkitsi myös lämpimän veden saantia. Oli mahtavaa ottaa lämmin suihku monen 
päivän jälkeen. Hiljaisessa koneajossa sattui kummia. Löysällä ollut barduuna tipahti kan-
nelle. Paljastui, että vaijeri oli katkennut puristepäätteen juuresta. Syynä oli galvaaninen 
korroosio. Olin uusinut seisovan rikin juuri tästä syystä. Barduunoita en ollut uusinut kus-
tannusten säästämiseksi. Edellinen omistaja oli kertonut, ettei barduunoita oltu juuri käy-
tetty ja siksi ajattelin niiden olevan kunnossa. Tapaus paljasti sen, että vaijerien uusimi-
nen on perusteltua kaikkien vaijerien osalta. 
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7. ja 8.5. tuuli oli heikko ja oikullinen. Konetta käytettiin runsaasti. Robbert toimi molem-
pina päivinä kokkina. Myös Peter alkoi osoittaa elon merkkejä. Söimme runsaasti tuore-
ruokaa. Myös Uudessa Kaledoniassa määräykset edellyttävät kaiken tuoreruuan luovutta-
mista tuhottavaksi joten parasta yrittää syödä se. Tämä käytäntö tuoreiden ruokatavaroi-
den suhteen on voimassa näköjään kaikilla saarilla. Se on perusteltu kasvitautien leviämi-
sen ehkäisemiseksi. 

9.5. tuuli oli oikullinen ja heikko. Siksi turvauduimme runsaasti koneeseen. Äkkiä pako-
putkesta tuleva ääni terävöityi. Totesin, ettei pakoputkesta tule vettä. Kone tietysti seis ja 
vian etsintään! Oli helppoa todeta että merivesipumpun siipipyörän kaikki siivet olivat 
menneet. Konetta oli käytetty 44 tuntia. Minulla piti olla 5 kpl varaosia. Koneen toimitta-
ja vakuutti, että siipipyörät ovat täsmälleen samoja kuin entisessä koneessa. Ne olivat li-
säksi olleet hänellä tutkittavana. Ne eivät sopineet. Meillä ei siis olisi konetta loppumat-
kassa.  Matelimme eteenpäin  hiljaisessa tuulessa.  Lähettelin  koneen toimittajalle  varsin 
kovasanaisia maileja aiheena siipipyörrön heikko kestävyys ja toiseksi varaosien sopimat-
tomuus. Omien sanojensa mukaan hän oli tarkistanut asian aina Ruotsin Volvosta asti. 
Uskokoon ken tahtoo.
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10.5. matkanteko ylsi hieman parempaan vauhtiin. Oli kuitenkin selvää, ettemme ehtisi 
ennen pimeäntuloa Noumeaan.  Pimeän tullessa vene laitettiin  piihin Uutta  Kaledoniaa 
reunustavan riutan ulkopuolelle ja vietimme rauhaisan yön hiljaa ajelehtien.

11.5. aamuyöllä suuntasimme veneen riutan läpi johtavaan aukkoon ja jatkaen siellä vielä 
yli  kaksikymmentä mpk:aa kohden Noumean marinaa. Pääsimme marinan ulkopuolelle 
purjeilla, mutta itse marinaan ei päästäisi ilman konevoimaa suoraan vastatuuleen kapeaa 
ränniä myöten. Ratkaisuna ajoin tarvittavat vajaa 100 m koneella ja pääsin huoltoaseman 
laituriin.  Sieltä  kutsuimme apua marinasta  ja vene tuli  hinaamaan meidät  varsinaiseen 
marinaan.  Tullin,  terveystarkastuksen ja immigraation muodollisuudet veivät yli  kolme 
tuntia.

12.5. Oli aika selvittää mahdollisuudet korjata veneessä ilmenneet viat. Puhelimitse löytyi 
uusien barduunoiden tekijä. Samoin löytyi Volvo-Pentan edustaja, jolta sain uusia meri-
vesipumpun siipipyöriä. 

Meille oli tullessamme jaettu tiedote, jossa ilmoitettiin mahdollisuudesta ostaa veneeseen 
tulevia tarvikkeita verovapaasti. Menin tulliin kysymään miten tämä kaikkiaan onnistuu. 
Ensimmäisessä tullin paikassa ihmeteltiin tiedotteen sisältöä, jossa oli suoraan referoitu 
kahta pykälää paikallisesta laista. Minut ohjattiin seuraavaan tullin toimipisteeseen. Taas 
sama ihmettely,  mutta sanottiin, ettei  tätä tulli  hoida, vaan asiat on hoidettava agentin 
kautta, joka tietää temput. Sain tietooni ko. agenttien osoitteita. Ensimmäisessä ihmetel-
tiin asiaa kolmen virkailijan voimin.  Ohjeeksi annettiin seuraavan agentinosoite,  jonne 
menin.  Siellä asiaan suhtauduttiin kutakuinkin vakavasti.  Taas kolmas virkailija ryhtyi 
tarmokkaaseen soittokierrokseen eri viranomaisille. Tuloksena kaikesta oli, ettei se hom-
ma taida oikein onnistua. 

Eräänlaisen yhteenvetona näistä Uuden Seelannin ja Uuden Kaledonian tapahtumista voi-
sin kiteyttää:

Uudessa Seelannissa venealalla kilpailu ei ole merkittävää. Kulttuuriin kuuluu kerätä ra-
hat etumaksuna ja tehdä työt sitten kun se heille sopii. Koneen ja rikin uusimisen kohdal-
la, kun valmistumiset eivät olleet ajallaan valmiita, ei myöhästymisiä mitenkään valiteltu. 
Itse asiassa suhtautuminen vaikutti siltä, että ole tyytyväinen, koska homma on sentään 
valmistunut. Aikatauluihin tunnutaan suhtautuvan samoin kuin mistä eteläamerikkalaisia 
syytetään.
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Uudessa Kaledoniassa noudatetaan jäykkää ranskalaista byrokratiaa. Kun tähän vielä lisä-
tään se, ettei kaikista määräyksistä oikein tiedetä ja höystetään keitosta tyynenmeren men-
taliteetilla,  on syytä  suhtautua asioihin joustavasti.  Jos viranomaiset  eivät niin kaikista 
määräyksistä tiedä, eivät he vastaavasti valvo määräyksiään viimeisen päälle.
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Legi Uusi Kaledonia – Vanuatu 15.5. – 5.7.2006 (1920 mpk)
Miehistö: Kippari

Peter Axelrad
Robbert Koolhaas

Veneen miehistön muodostivat  edelleen kipparin lisäksi  Peter  Axelrad,  53 v.  Uudesta 
Seelannista ja Robbert Koolhaas, 27 v. Hollannista. Työnjako miehistön kesken oli: Rob-
bert kokkina, Peter hoitaa tiskauksen ja siivouksen ja kippari on kippari.

Tultuamme Uuteen Kaledoniaan tarkoituksemme oli katsella hieman itse pääsaarta sekä 
lähellä olevia pienempiä saaria. Pääsaareen tutustuminen toteutettiin vuokraamalla auto ja 
ajelemalla  saaren  eteläosia.  Matkaoppaissa  oli  kehotettu  katsastamaan  luontokohteina 
“luonnonsuojelualuetta”. Menimme sinne vuoristoisia teitä pitkin. Matkaa oli n. 100 km.

Matkalla ei asutusta näkynyt, vain pelkkiä vuoren rinteitä. Kaikki ne olivat paljaaksi ha-
kattuja ja eroosio oli tehnyt työtään voimiaan säästämättä. Kasvullisuutta oli vain varpu-
kasveja ja jokunen pensas. Alueella on aikoinaan ollut mahtavaa metsää, mutta havainto-
jeni mukaan koko saaren eteläosassa ei ole montaa hehtaaria metsäksi kutsuttavaa aluetta.
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Ranskalaiset ovat isännöineet saarta. Se on edelleen Ranskan territorio. Ranskalaiset pi-
tävät kovaa ääntä sivistyksestään, mutta ainakaan tämän saaren luontoon se ei ole jättä-
nyt merkkejään.

Uusi Kaledonia on nykyään maailman johtava nikkelin tuottaja. Ranskalaiset pysynevät 
saarella siihen saakka, kunnes malmivarat ovat ehtyneet. Nikkelisulattamot olivat päälle-
päin samanlaisia kuin millaisia kuvia olen nähnyt  Kuolan niemimaalta. Kaasupäästöis-
sään ne eivät ainakaan hävinneet venäläisille.

Mutta itse luonnonsuojelualueesta. Se oli alueellisesti varsin laaja. En ole ennen nähnyt 
moista aluetta, jolta luonto on tuhottu. Ko. alueella oli vielä vanhoja ruostuneita metsä-
töissä käytettyjä koneita. Tukit lienee vinssattu höyryvinsseillä teille ja sieltä maailmalle. 
Koko alue oli samanlaista pusikkoa kuin aiemmin. Alueen halki kulki useiden metrien sy-
vyisiä eroosiouomia.

Aivan pienillä saarilla ei ole otettu puuta hyötykäyttöön ja siellä luonto on lähempänä al-
kuperäistä asuaan. Kävimme Amédéen saarella. Siellä erikoisuutena on maailman korkein 
teräksestä tehty majakka. Saari itsessään on pieni ja pelkästä korallihiekasta muodostunut. 
Saarelle tuodaan päivittäin paljon turisteja Noumesta veneillä ja saarella on heitä varten 
ravintoloita ym. Vakituista asutusta saarella ei kuitenkaan ole.
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Muiden ollessa snorklailemassa kävelin saaren ympäri. Rantahietikkoa ylös kohden saarta 
luikerteli vesikäärme, joka oli mustien ja keltaisten renkaiden kuvioittama. Se oli n. met-
rin mittainen. Rantahietikolla näkyi vaikka miten paljon käärmeiden kiemurtelu-uria. Ei 
tehnyt enää mieli kävellä ruohikossa. Saaren ympäri kävellessäni (n. 400 m) näin kym-
menkunta samanlaista käärmettä. Veneelle tullessani tapasin yhden jollan alta.

Minun teki mieli saaressa ollessani kokeilla käärmeiden aggressiivisuutta. Nehän ovat hy-
vin myrkyllisiä. Risulla sohien yritin niitä saada hyökkäämään, mutta ne olivat kovin ha-
lukkaita vain perääntymään. Vaara lienee tietysti siinä, jos sattuu astumaan moisen päälle. 
Saari oli, kuten mainitsin, turismin palveluksessa. Mitään mainintaa käärmeistä ei kuiten-
kaan saarella ollut näkyvissä ja rannalla juoksenteli lapsia kymmenittäin.
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Muista saarista tulkoon mainituksi  Lojaliteettisaariin kuuluva Lifou.  Se oli itse asiassa 
anoa mahdollinen paikka tutustua ko. saariryhmän saariin.  Check-outin täytyy tapahtua 
Noumeassa ja sen jälkeen on lupa pysähtyä vain Lifoussa. Lifoussa on siitä huolimatta 
vielä käytävä tekemässä uusi check-out tullissa.

Olimme ankkurissa Lifou-saaren länsirannalla, mutta tulli oli n. 20 km:n päässä saaren 
toisella reunalla. Tulkoon mainituksi, ettei saarella ole takseja. Menimme maihin ja läh-
dimme tallustelemaan tietä tavoitteena We:ssä oleva tulli. Takaa tuli pick-up, joka pysäh-
tyi  kohdallamme.  Ajurina oli  vanhahko herra,  joka tiedusteli  matkamme määränpäätä. 
Kerrottuamme hän pyysi meitä tulemaan autoon. Hän kyyditsi meidät We:ssä olevaan tul-
liin. Tietenkään virkailija ei ollut paikalla. Ovessa oli maininta virka-ajoista ja puhelinnu-
mero, mistä virkailijan voi tarvittaessa tavata. Soitettuamme ko. numeroon vastauksena 
oli, ettei ko. numero ole käytössä.

Ajurimme ei tästä hermostunut, vaan jatkoimme ajelua ympäri kylää kysellen asukkailta 
onko heillä tietoa tullivirkailijasta. Ajelimme näin ehkä tunnin ja joku sai vihdoin virkaili-
jan kiinni puhelimella. Hän tulisi runsaan puolen tunnin kuluttua hoitamaan hommiaan. 
Ihmeeksemme näin tapahtuikin ja saimme tarvittavat muodollisuudet tehtyä. Vanha her-
ramme odotteli meidän hoitaessamme muodollisuuksia ja kuljetti meidät takaisin veneel-
lemme. Hän asusti aivan rannassa veneemme kohdalla ja tarjosi kotonaan meille vielä 
kylmät oluet. Erinomaista vieraanvaraisuutta.

Lähdimme Uudesta Kaledoniasta kohden Vanuatua. Matka oli siksi pitkä, että päivänva-
lossa siitä ei selviä. Tavoitteemme oli Tannan saari. Saavuimme sinne täysin pimeässä. 
Satamiin ei olisi syytä tulla pimeällä. Näinhän sitä neuvotaan. Tavallisesti Euroopassa sa-
tamiin johtavat väylät on valaistu. Vanuatussa ei toimi yksikään loisto tai muu merimerk-
ki. Lisäksi kartat ovat hyvin epäluotettavia. Ne eivät ole WGS:ssä, joten GPS:n käyttö ei 
ole sinällään mikään ratkaisu. Erot GPS:n koordinaatteihin voivat olla kilometrejä. Lena-
kelin satama, mihin saavuimme, on lisäksi koralliriuttojen ympäröimä. Tulo varsiin ahtaa-
seen sataman onnistui tutkan ja paljolti kuulon varassa. Riutalle murtuva maininki pitää 
aika kovaa ääntä ja kuulon avulla voi näitä väistellä menestyksekkäästi.  En kuitenkaan 
suosittele tätä käytettäväksi yleisesti.

Vanuatulla on hallussaan ainakin yksi maailmanennätys. Se koskee kielten määrää suh-
teessa väkilukuun. Vanuatulla puhutaan 115 eri kieltä ja valtakunnassa on asukkaita run-
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saat 200 000. Näiden paikallisten kielten lisäksi on virallisena kielenä bislama, eräs pid-
gin englanneista. Asukkaat miltei poikkeuksetta pystyvät kommunikoimaan englanniksi 
tai ranskaksi. Tavallisesti he puhuvat neljää tai vielä useampaa kieltä. Kuitenkin heitä pi-
detään varsin oppimattomina. Sain huomata varsinkin uusseelantilaisten saavan piston sy-
dämeensä tästä kielitaidosta.  He eivät harvaa poikkeusta lukuun ottamatta puhu muuta 
kuin englantia.

Meille oli kerrottu, että Vanuautu on hyvin kallis. Tämä pitää tietysti paikkansa ostettaes-
sa tuontitavaroita. Hedelmät ja muut paikalliset tuotteet ovat hyvin halpoja. Niitä hankim-
me runsain mitoin paikalliselta torilta ja kylistä. Leipä puolestaan ei ole ollenkaan yleinen 
hyödyke ja vain suurimmissa asutuskeskuksissa voi kuvitella löytyvän sellaisia kaupasta.

Seuraavana ankkuripaikkanamme oli Tannan saaren koillisreunalla oleva lahti Port Reso-
lution. Se on veneilijöiden suosima, koska se on poikkeuksellisen suojainen paikallisen 
mittapuun mukaan. Sinne tullessamme paikalla olikin kolme muuta venettä. Lahden ran-
nalla oli “Yacht Club” niminen paikka, jossa oli myös ravintola. Paikkaan kului myös 
majoitustiloja. Ne olivat bambumajoja ja niitä oli kaikkiaan neljä kappaletta. Niihin oli 
majoittuneena elämysmatkailijoita.  Korkeilta rannoilta nousi useassa paikassa runsaasti 
höyryä ja aivan vedenrajassa oli kuuma lähde, joka porisi kuin suuri kattila. Muualla ran-
nalla monessa paikassa hiekka oli niin kuumaa, ettei sillä voinut kävellä avojaloin. Sieltä 
täältä tuli vesinoroja, jotka höyrysivät.

Paikan “ravintola” muodostui  rakennelmasta,  jossa oli  katto,  maalattia  eikä oikeastaan 
seiniä. Pöydät ja tuolit oli kyhätty raakalaudasta. Kävimme paikassa aterioimassa illalli-
sen. Sinne oli kerääntynyt paikalla olleiden veneiden miehistöt sekä tietysti paikalle ma-
joittuneet matkailijat. Järjestimme varsin mukavan illanvieton. Pöydät laitettiin kaikki ri-
viin ja istuuduimme samaan pöytään. Juomapuolta talossa ei ollut veden lisäksi, mutta it-
se kukin oli älynnyt ottaa mukaansa kuka viiniä, kuka olutta. Ilta oli varsin onnistunut.
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Seuraavana päivänä nautimme lounaan hiekkarannalla. Paikalla oli “ravintola”, joka itse 
asiassa oli vain katos. Siellä tarjolla oli kookosmaidossa keitettyä jamssia, maniokkia, ba-
taattia ja taroa. Liharuokana oli kananpoikaa, siis ei broileria. Lautasina olivat palmunleh-
distä punotut alustat. Niiden päällä oli banaanin lehti, jonka päälle itse ruoka laitettiin. 
Varsin näyttävää ja maukasta. Jälkiruokana oli banaaneja ja appelsiineja.

Tannan saari on kuuluisa tulivuorestaan. On mahdollista mennä erittäin lähelle kraatteria. 
Tilasimme tällaisen vierailun. Se oli ajoitettu iltaan. Yöllä tulivuoren laavan sinkoilu on 
paljon näyttävämpää kuin päivällä. Ajo tulivuorelle vei pitkälti yli tunnin. Matka ei kui-
tenkaan ollut kaksinen. Syynä olivat “tiet”. Itse asiassa ne eivät olleet teitä, vaan ajouria. 
Kaikki saaren autot ovat nelivetoisia, niin meidänkin. Kuitenkin väillä meidän oli nousta-
va autosta ja työnnettävä se taas kovemmalle maalle.

Tulimme tulivuorelle juuri auringon laskiessa. Tulivuori purkautuu noin parin minuutin 
välein. Purkaus on lähinnä puhallus, joka sinkoaa laavaa ehkä 200 m korkeuteen. Kraatte-
rin ympäristö on otollinen katselijoille. Olimme ehkä 50 m:n etäisyydellä kraatterin reu-
nasta. Tulivuori sinkosi laavansa meistä poispäin. Näky oli ikimuistoinen.
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Seuraava saari oli Aniwa. Se oli edellisestä poiketen korallisaari ja siksi varsin tasainen. 
Saaren asukkaat asuvat ja toimivat varsin alkuperäisessä miljöössä. Talot ovat bambuma-
joja, joiden katto on tehty palmun lehvistä. Majoissa on maalattia. Olen tiedustellut majo-
jen kestävyyttä ja minulle kerrottiin kattojen kestävän vain 3-4 vuotta. Toisaalta, kuten 
voinette kuvitella, ei uuden “talon” rakentamiseen paljoa aikaa kulu eikä rahaa ollenkaan, 
kun kaikki tarvikkeet otetaan n. 50 metrin säteeltä.

Toukokuun 31 päivänä olimme Erromangon saarella Dillon’s Bayllä. Ankkuripaikkana se 
oli tosi huono. Lahdelle tuli maininki, joka jyski veneen perään niin, ettei nukkumisesta 
juuri voinut puhua. Paikalliseen kylään tutustuttaessa meille tuli oppaaksi kylän päällikkö. 
Hän puhui hyvin englantia, minkä hän oli oppinut ollessaan kolme vuotta Uudessa See-
lannissa. Pienten lahjojen avulla saimme hänet varsin avuliaaksi. Hän halusi näyttää meil-
le jotain tavallisuudesta poikkeavaa. Lähistöllä oli luolia, joita aiemmin oli käytetty hau-
tapaikkoina. Ne olivat tavallisille kyläläisillekin tabu. Sinne pääsi vain erityisellä luvalla. 
Olimme siis etuoikeutettuja.

130

Kraatteri sylkee laavaa

Kylä Aniwalla



Tullessamme luolille päällikkömme alkoi rukoilla. Rukous oli suunnattu luolissa oleville 
vainajille. Hän ilmoitti tulostamme ja pyysi lupaa vierailullemme. Itse luolassa oli näky-
villä luurankoja, jotka kuuluivat entisille päälliköille. Päällikkömme kertoili myös paljon 
entisistä ajoista, jolloin eurooppalaiset eivät vielä olleet tulleet paikalle. Näitä tarinoita on 
kyllä talletettu kirjalliseenkin muotoon. Niitä ovat kirjoittaneet ensimmäiset paikalle tul-
leet lähetyssaarnaajat.

Port Vilaan, Vanuatun pääkaupunkiin, saavuimme 2.6. Muihin saariin ja asutuskeskuksiin 
nähden tämä on huomattavan kehittynyt. Täällä voi nähdä mm. perämoottoreita. Muilla 
saarilla emme nähneet ainuttakaan perämoottoria tai muovivenettä. Vesikulkuneuvot oli-
vat kaikki kanootteja. Ne olivat yhdestä puusta koverrettuja ja niihin liittyi tukirunko, jo-
ka pitää kanootin pystyssä. Kaikki kanootissa olevat osat olivat suoraan luonnosta eikä 
nauloja tai edes narua käytetty.

Itselläni aina tällaiseen paikaan tullessa on paljon huoltoon liittyviä murheita. Meillä oli 
hajonnut sähköinen makeavesipumppu. Tarkkaan sanoen siitä oli katkennut yksi pultti, 
joka kiinnitti epäkeskoon pumpun varren. Yritin ottaa katkennutta pultinpalaa pois vasta-
kierretapilla, mutta ruostumisen vuoksi se oli tiukassa. Kierretappi murtui. Vein osan me-
tallipajaan, jossa he lupasivat porata uuden reiän ja laittaa siihen jengat. Se vei päivän. 
Lopputulos oli, että nyt pumpun kalvo teki liian suuria liikkeitä eikä moottori jaksanut 
pyöriä enää.
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Seuraavina päivinä vierailimme Espiritu Santo saaren lähistöllä snorklaillen. 6.6. läksim-
me kohden pohjoisempana olevaa Malekula saarta. Matka oli taas niin pitkä, ettei  sitä 
voinut tehdä pelkästään päiväsaikaan. Läksimme matkaan iltapäivällä. Taivaalla oli synk-
kiä pilviä.  Alkoi sade,  joka kesti  ehkä neljä tuntia  rankkana.  Sinä aikana tuuli  kohosi 
myrskylukemiin. Purjeet oli otettava kaikki pois. Meillä oli istuinaukossa ämpäri. Aamul-
la se oli miltei täynnä vettä. Oli satanut ehkä 30 cm.

Olin samalla ihmetellyt  pilssiin tulevan veden määrää. Ajattelin, että kannen ja rungon 
välin täytyy vuotaa, koska vettä tulee niin paljon. Sateiden mentyä sain huomata vedentu-
lon pilssiin jatkuvan. Tarkempi tarkastelu paljasti, että jalkavoimalla toimiva vesipumppu 
vuotaa. Syynä oli repeämä kumikalvossa. Sen korjaaminen onnistui vasta monen yrittämi-
sen jälkeen.. Toisena pienenä teknisenä ongelmana oli lokin toimimattomuus. Availin ja 
mittailin  sitä ja totesin,  että se on mennyttä.  Olen ihmetellyt  laitteiden ja tarvikkeiden 
huonoa kestävyyttä  tällä  matkalla.  Kyse ei  ole pelkästään siitä,  että tarvikkeet  olisivat 
vanhoja. Uudet tuntuvat hajoavan ihan samaa tahtia.

Siirryimme Malekulassa kohden saaren pohjoisosia. Matkalla kokeilimme kalaonneam-
me. Sitä olimmekin tehneet varsin vähän. Miltei heti tuli tärppi ja saimme saaliiksemme 
ehkä 7 kg painavan Yellow Fin Tunan. Sitä nautimme seuraavat kolme päivää. Tein siitä 
myös graavia kalaa. Se jäi lähinnä itseni nautittavaksi.

Ankkuroimme Malua Bayn suojaan. Sen rannalla on pieni kylä, joka on ns. custom-kylä. 
Ts.  ihmiset  elävät  vanhojen  tapojen  mukaan.  On nykyihmiselle  ehkä  hämmästyttävää 
nähdä miten vähällä voidaan tulla toimeen. Samalla kyläläiset mielellään kyllä pyytävät 
nykyajan tarvikkeita. Annoin heille mm. laastareita, liimaa, lakkaa, naruja jne. Savukkeet 
ovat tosi harvinaisia saarilla, vaikka melkein kaikki polttavat, jos tilaisuus siihen tarjou-
tuu. Savukerasialla voi tehdä edullisia kauppoja.

Teimme n. neljä tuntia kestävän vaelluksen seuraaviin kyliin. Näistä merkittävin oli etäi-
simpänä. Paikka oli siitä harvinainen, että siellä oli puhelin. Sitä esiteltiin meille suurella 
ylpeydellä.  Neljän tunnin  kävelyllä  ehti  tulla  hiki.  Palattuamme  alkuperäiseen  kylään, 
otimme kylvyn sen läpi virtaavassa purossa. Sen vesi on kristallinkirkasta ja sen vesi huo-
mattavasti viileämpää kuin vesi meressä.
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Lapsia kylässämme oli runsaasti. Oli mielenkiintoista seurata lapsien kaitsemista. 7 kk 
ikäistä lasta retuuttivat vanhemmat n. 4-8-vuotiaat lapset. Lapset juoksivat yli kallioisen 
vesiputouksen oksaa pitkin, joka oli n. 10 cm leveä. Mitähän tästä kaikesta suomalainen 
lastensuojelu sanoisi? Lapset näyttivät kuitenkin nauttivan elämästään ja olevan kovasti 
terveitä.

Seuraavana saarena pohjoisessa oli Espiritu Santo. Sen eteläosassa on Luganvillen kau-
punki. Toisen maailmansodan aikana se oli suuri amerikkalainen laivastotukikohta ja siel-
lä oli silloin n. 50 000 henkeä. Nyt kaupunki on miltei kylä ja taantuu nopeasti edelleen. 
Siellä on nähtävissä talojen kivijalkoja ja satamarakenteita, joita amerikkalaiset aikanaan 
kyhäsivät.

Luganville ei tarjoa satamaa tai ankkuripaikkaa purjehtijalle. Kaupungin edustalla on n. 
10 km vettä pasaatin puhaltaa. Salmen toisella rannalla on Aoren saari, jossa sijaitsee lo-
makylä. Sen edustalle on laitettu poijuja, jotka ovat suojassa vallitsevalta tuulelta. Olim-
me siellä kolme yötä. Lomakylä oli järjestänyt lauttakuljetuksen yli salmen, joten pääsim-
me mukavasti halutessamme Luganvilleen.

Tänne oli tullut myös jo Tannassa tapaamamme uusseelantilainen s/y Charioteer. He kut-
suivat meidät taas kerran illalliselle tarjoten perinteisen barbeque-illallisen. Venettä hoita-
vat Baren ja Carol Boswell. He ovat matkalla Indonesiasta Filippiinien kautta Japaniin, 
edelleen  Venäjälle  Aleuteja  pitkin  Alaskaa,  jossa tarkoitus  on talvehtia.  Paluu  menisi 
Amerikan mantereiden länsipuolta seuraten Kap Hornille, josta olisi paluu Wellingtoniin. 
Haastava matka.

12. - 16.6. oleilimme lähellä Luganvilleä olevissa useissa suojaisissa ankkuripaikoissa. 
Täällä sain sähköpostiviestin, jossa kerrottiin tyttäreni Alexandran saaneen tyttären. Asiaa 
oli syytä juhlia.

Seuraavina päivinä kiertelimme saarelta toiselle. Saarilla tarjottiin mahdollisuuksia pati-
kointiin. Miehistöni oli siihen varsin innostunut. Patikointi Aoballa tarjosi haasteellisen 
kohteen. Sen kohokohtana on saaren huipulle pääsy. Paikka on n. 1600 m merenpinnasta. 
Sinne johtaa vain polku. Suuren korkeutensa vuoksi pasaati takaa, että ylhäällä sataa jat-
kuvasti. Polut ovat pelkkää savivelliä. Itsesuojeluvaistoni ehdotti minun jäävän moiselta 
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keikalta pois. Molemmat miehistöni jäsenet lähtivät illalla. Matkaa he taittoivat vain yö-
pymispaikkaan saakka, josta matka huipulle jatkui aamulla. Miehistöni saapui vasta seu-
raavana iltana klo 21. Peter oli aivan poikki. Hän on 53-vuotias ja harrastaa aktiivisesti 
liikuntaa.  Väsynyt  oli  Robbertkin.  Hän on 26-vuotias  ja  aktiiviurheilija,  koripalloilija. 
Seuraavissa saarissa oli vastaavia kohteita, mutta niihin haasteisiin uskaltautui enää Rob-
bert.

Siirryimme kohden Port Vilaa pysähdellen melkein kaikilla välillä olevilla saarilla. Ank-
kuripaikat ovat harvassa ja kaikille saarille ei pääse ollenkaan ankkurointimahdollisuuden 
puuttuessa. Syynä ovat jyrkät rannat. Myös pohjan laatuun on syytä kiinnittää huomiota. 
Useassa kohden pohja on korallia. Sellaiseen paikkaan ankkuroituessa on suuri todennä-
köisyys menettää ankkuri. Korallien väliin kiilautuessa se on siellä pysyvästi. Sukeltami-
nen 20 metrin syvyyteen ilman painepulloja on lähinnä teoreettista ja apuna mukana pitäi-
si olla myös työvälineitä.

Saaret ovat syntyneet vulkaanisen toiminnan tuloksena. Useimmilla saarista on vielä toi-
miva tulivuori. Purjehdimme yhden kaikkein aktiivisimman ympäri. Saaren nimi on Lo-
pevi. Saari on ympyrän muotoinen ja halkaisijaltaan n. 4 km. Se on perinteisen tulivuoren 
näköinen ja sen huippu yltää 1500 m:n korkeuteen. Se oli purkautunut rajusti jo useita 
kertoja kuluneena vuonna. Lähestyessämme sitä se sinkosi jatkuvasti laavaa satojen met-
rien korkeuteen. Kun olimme kiertäneet sen kokonaan, se purkautui voimalla ja tuhkan 
muotoista laavaa purkautui aina mereen asti. Varsin näyttävää.
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Saarilla käydessämme tutustuimme paikallisiin kyliin ja niiden elämään. Saarilla ei yleen-
sä ollut mitään kauppoja. Varsin useasta paikasta meillä oli kuitenkin mahdollisuus ti-
lauksesta saada leipää. Robert opetteli tekemään leipää veneessä ja tulos oli varsin onnis-
tunut. Tämä turvasi aamupalan, joka muuten olisi varsin monesti jäänyt keksien varaan.

Matkamme päätyi lyhyin päiväpurjehduksin Port Vilaan.. 
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Legi Vanuatu – Salomo-saaret 6.7. – 1.8.2006 (1050 mpk)
Miehistönä: Kippari

Eero Vahala
Hanna Mattila
Toni Lehtinen

Miehistönvaihto tapahtui Port Vilassa 6.7. Edellisen miehistön jäsenet Peter Axelrad ja 
Robbert Koolhaas jättivät veneen puolilta päivin. Aloitin voimaperäisen veneen siivouk-
sen.  Samassa  yhteydessä  tein  taas  suurehkon  offensiivin  torakoita  vastaan.  Ruiskutin 
kaikki komerot ja piilossa olevat kohteen myrkyllä siivouksen edetessä.

Poikani Eero yhdessä tyttöystävänsä Hanna Mattilan sekä Eeron sotaväkikaverinsa, Toni 
Lehtisen kanssa saapuivat ajallaan puolilta öin lentokentälle. Olin heitä vastassa ja tulim-
me taksilla venesatamaan. Takseissa ei ole minkäänlaisia mittareita ja kuski vaati heti ta-
valliseen nähden kolminkertaista maksua. Sanomisten jälkeenkin se oli kuitenkin makset-
tava. 

Seuraava päivä kului ruokaostoksilla. Meidän oli syytä hankkia kaikki säilyvä ruoka kol-
men viikon matkaa varten. Sama koski myös juomia. Veneessä on koko matkan ajan käy-
tetty pullotettua juomavettä. Tästä pelkästään tulee huomattava paino, kun mitoitusperi-
aatteena on 2 l/henki/pv.  Samoin täytettiin veneen vesitankit,  joiden sisältöä käytetään 
vain astioiden ja käsien pesemiseen sekä ruuanlaittoon. Myös naftatankit täytettiin samoin 
kuin bensakanisterit jollan käyttöön. 

8.7. läksimme matkaan. Päivä oli jo iltapäivissä. Seuraavaan kohteeseen oli vain n. 70 
mpk ja meidän ei olisi syytä pitää liikaa kiirettä, koska muuten olisimme perillä pimeään 
aikaan. Merellä tuuli osoittautui varsin kovaksi. Molemmat pojat kärsivät flunssan oireis-
ta ja olivat makuulla. Yöpurjehdus ei vaikuttanut lupaavalta, koska miehistössä alkoi il-
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metä merisairauden merkkejä. Menimme lähimpään ankkuripaikkaan, joka onneksi olikin 
varsin lähellä.  Tulkoon mainituksi,  että ankkuripaikat ovat hyvin harvassa. Syynä ovat 
jyrkät rannat ja kova pohja, tavallisesti korallia. Koralliin ankkuroituminen on uhkapeliä. 
Ankkuri tarttuu kyllä, mutta tavallisesti lopullisesti ja siihen ei ole varaa. 

Seuravana aamuna lähdimme liikkeelle heti auringon noustua. Tuuli oli päivällä vaihtele-
va voimistuen kuitenkin aamusta alkaen. Pääsimme Epi-saaren Lemon Bayn suojaan hy-
vissä ajoin ennen pimeän tuloa. 

10.7. menimme joukolla maihin aamutoimien jälkeen. Saimme kuulla, että saarella on tä-
nään juhlallisuuksia. Niiden aiheena on saarella olevan sairaalan modernisointi ja tarvik-
keiden täydennys. Rahoittajana oli Japani. Meitä kehotettiin liittymään juhlijoiden jouk-
koon. Kävelimme korkealla olevan mäen harjalla olevalle sairaala-alueelle. Paikalla lie-
nee kokoontunut miltei koko saaren asujaimisto. 

Juhlallisuuden alkoivat. Niihin kuului, kuten arvata saattaa, suuri joukko puheita. Merkki-
henkilöt saivat kaulaansa lein. Lopuksi meidät, turistit, kutsuttiin lavalle ja mekin saimme 
leit kaulaamme. Sen jälkeen alkoi ruokailu. Meidät kehotettiin liittymään ruokailijoiden 
jonoon. Aikamme siinä oltuamme pääkokki kehotti meitä seuraamaan ja vei meidät ra-
kennukseen, minne oli katettu pöytä kutsuvieraille. Paikalla oli Vanuatun terveysministeri 
ja Japanin lähettiläs joitain mainitakseni. Niin ja ruoka oli monipuolista ja hyvää.  

11.7. läksimme aamulla kohden Maskylene-saaristoa. Siellä ankkuroiduimme Awei-nimi-
sen saaren suojaisaan rantaan. Menimme heti maihin, missä kohtasimme saaren omista-
jan. Saimme häneltä luvan olla ankkurissa sekä luvan tulla katsomaan hänen kyläänsä. 
Kylä ei ollut kovin suuri. Se koostui muutamasta perheestä, joista kunkin toinen aviopuo-
liso oli päällikön lapsi. Kylä oli hyvin hiljaisen tuntuinen. Se johtui siitä, että lapset olivat 
koulussa toisella saarella. Lapset aloittavat koulunkäyntinsä 6-vuotiaina ja tässä tapauk-
sessa he joutuvat asumaan koulusaarellaan. Kotiin he pääsevät kolmen viikon välein. 
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Teimme kauppaa päällikön kanssa hedelmistä. Saimme 11 suurta ja todella makeaa greip-
piä suoraan puusta. Maksuksi kelpasi aski tupakkaa. Rahaa täällä ei juuri arvosteta. Pääl-
likkö tuli saattamaan meitä takaisin veneellemme. Matkalla hän tiedusteli olisiko minulla 
antaa hänelle pätkää köyttä. Hän tarvitsisi sitä sonninsa sitomiseen. Minulla oli antaa hä-
nellä muutamia metrejä köyttä tähän tarkistukseen. 

12.7. jatkoimme Ambrym-saaren rantaan. Siellä tutustuimme paikalliseen kylään. Meillä 
oli oppaana sama mies kuin edellisen miehistön kanssa. Silloin opastuksen hinta oli 800 
vatua. Nyt tämä miekkonen pyysi 3200 vatua! Protestoin. Suostuimme kuitenkin huimaan 
hintaan, koska hän sanoi hänellä olevan muutakin puuhaa. Kiersimme kylän ja meille esi-
teltiin paikalla tehtyjä puuveistoksia, joista muutamia ostimmekin.  Saimme lisäksi pari 
leipäpuun hedelmää. Tein niistä meille illallisen. Miehistö suhtautui aluksi kovin varauk-
sellisesti uuteen ruokaan, mutta maistamisen jälkeen se kelpasi hyvin.

13.7. Tulimme Maewon eteläkärkeen. Paikalla on rannalla “Sail Club”, joka on vaatima-
ton ravintola. Rannalla oli paljon ihmisiä. Syynä oli pääministerin tulo saarelle. Hän tuli-
kin ja piti  pitkän puheen. Varsinaisena tapahtumana oli ruohonleikkurin luovutus. Sitä 
käytettäisiin lähinnä jalkapallokentän kunnossapitoon. Itse en osallistunut näihin juhlalli-
suuksiin, koska tein huoltotöitä veneellä. Nuoret puolestaan olivat mukana näissä juhlalli-
suuksissa. He pääsivät käsitykseen, että ministereitä ja muita merkkihenkilöitä voi täällä 
tavata päivittäin. 
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Seuraava päivä kului saaren rannassa rauhallisesti. Nuoret viihtyivät rannalla olevalla ko-
mealla vesiputouksella, missä he myös pesivät pyykkinsä. Saaren ankkuripaikka on var-
masti kaunein mitä Vanuatulta olen löytänyt ja nuoret olivat samaa mieltä kanssani. Illan 
tullen läksimme matkaan tavoitteena Luganville Santon saarella. Siellä oli tarve käydä 
kahdesta syystä: siellä oli mahdollisuus saada vesitankit täytetyksi ja Toni halusi mennä 
sukeltamaan paikalla oleville monille II-maailmansodan hylyille. 

Matka Luganvilleen taittui liian nopeasti ja tulimme perille jo klo 03. Tuloa helpotti kir-
kas kuutamo. Aamulla jo klo 8 olimme Luganvillen rannassa. Minulla oli tehtävänä hoi-
taa raha-asioita netin kautta. Paikalta löytyi nettikahvila. Tekniikan tasoa kuvastanee se, 
että kahden laskun maksamiseen minulta meni 1,5 tuntia. Linjat olivat äärettömän hitaita. 
Lisäharmina oli yhteyden katkeamine tuon tuosta. Kohdallani se tapahtui viisi kertaa. Mi-
nulla oli vielä kolmas lasku huolena, mutta sen maksun jätin tulevaisuuteen. Heikot her-
mot! Toni kävi sukeltamassa, Eero ja Hanna tutustuivat kaupunkiin ja illalla istuimme 
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rantakapakassa kuluttamassa loppuun viimeisiä vatuja, joille tämän jälkeen ei enää olisi 
käyttöä. 

16.7.  Läksimme kohden Solaa Vanua Lavan saarella.  Siellä  meillä  oli  tarkoitus  tehdä 
check-out. Matkaan lähdettiin puolenpäivän jälkeen. Tuuli oli taas liian hyvä. Vauhtia yri-
tettiin hiljentää viiteen solmuun, mikä takaisi tulon valoisaan aikaan.. Reipas tuuli aiheutti 
myös verrattain kovan merenkäynnin ja miehistössä alkoi taas esiintyä merisairauden oi-
reita. Perille saavuimmekin sopivasti aamulla klo 10.

Kävelimme saarella muutamia kilometrejä. Liikunta olikin jäänyt uintia lukuun ottamatta 
varsin vähälle. Näimme kyltin “Yacht Club” lähellä ankkuripaikkaamme. Suuntasimme 
sinne toiveena saada kylmää juotavaa. Osoittautui, että clubin oli rakentanut eläköitynyt 
pappi perheineen. Paikka oli tavattoman hyvin hoidettu, kuin puutarha. Siellä oli myös 
majoja, joihin oli tarkoitus majoittaa yövieraita.

Yritimme  tilata  kylmää  olutta.  Sitä  ei  ollut.  Syynä  oli  rahapula.  Istuimme  isäntämme 
kanssa pitkän tovin ja kertoi paikan historiaa. Paikka oli saatu valmiiksi jo vuosia sitten. 
Ongelmana oli, ettei siihen tullut vieraita. Veneitä paikalla kävi ehkä parikymmentä vuo-
dessa, mutta hyvin harva poikkesi klubilla. On uskomatonta, että usko säilyy vielä kaiken 
tämän jälkeenkin. Isäntämme uskoi kuitenkin vahvasti tulevaisuuteen. 

Oluen puuttuessa isännän pojat tarjosivat meille tuoreen kookospähkinän mehua. Tonille 
ja Hannalle se oli ensi kerta maistaa tätä paikallista virkistysjuomaa. Isäntä ei halunnut ot-
taa maksua tästä tarjoilusta. Onneksi minulle oli vielä jäänyt hieman vatuja, jotka jätin 
maksuksi. 

18.7. teimme uloskirjautumisen. Se kesti taas jonkin verran kauemmin kuin voisi luulla. 
Syynä oli se tavallinen: viranomainen ei ollut virkapaikallaan ajoissa, mutta myöhästymi-
nen ei tällä kertaa ollut enempää kuin reilu tunti. Matkaan pääsimme jo kuitenkin klo 9. 
Nyt meillä oli edessä pitkähkö ylitys. Hyvä tuuli joudutti matkantekoa ja etenimme en-
simmäisen 24 tunnin aikana 141 mpk. Loppumatka puolestaan kului heikossa tuulessa, 
jolloin  oli  turvauduttava  koneeseen.  Tulimme  20.7.  Salomo-saarten  puolelle  ankkuriin 
yöllä klo 01. Sitä ei tulisi tehdä, koska kartat ovat varsin suurpiirteisiä ja riutat saarten 
ympärillä hyvin rikkonaisia. 
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Aamulla  menimme  tekemään  sisäänkirjoittautumista.  Saamistamme  tiedoista  poiketen 
saarella ei enää toiminut tulli eikä terveysviranomainen. Kävin poliisiasemalla, missä he 
tarkistivat  passit.  He pyysivät  meitä  toimittamaan kaikki  tuoreruokamme ja roskamme 
rannalle, mistä he ottivat ne haltuunsa ja polttivat nuotiossa. Saimme poliisilta väliaikai-
sen todistuksen kirjautumisesta, mutta meidän tulisi tehdä varsinaiset muodollisuudet Ho-
niarassa sinne saavuttuamme. Illan tullen lähdimme kohden Sant Anaa.

Ensimmäinen yö merellä sujui rauhallisesti. Vauhti tahtoi taas olla lian kova ja sitä oli hil-
jennettävä seuraavana iltana, jotta tulisimme perille valoisaan aikaan. Toinen yö sujui sa-
moin rauhallisesti. Pääsimme Sant Anan rantaa klo 9. Sant Ana on varsin pieni saari. Se 
tarjoaa suojaisen lahden ankkurointiin ja saari itsessään on hyvin rehevä elättäen yli tuhat-
ta saarelaista. 

Ankkuripaikassa meitä piiritti kanoottien joukko. Melojat olivat pääasiassa lapsia. Nuoret 
olivat varustautuneet matkalle ottamalla mukaansa suuren joukon tikkareita, joita nyt jaet-
tiin melojille. Iltapäivällä teimme pitkähkön snorklausmatkan läheiselle riutalle. Yöllä al-
koi sade, joka oli luonteeltaan pitkällinen.

23.8. oli sunnuntai. Nuorilla oli tarkoitus mennä kirkkoon nähdäkseen millaisin menoin 
täällä kirkko toimii. Sade oli kuitenkin niin rankka, että ajatuksesta luovuttiin. Sateen pi-
täessä taukoja haimme tankkeihimme 50 litraa lisää vettä. Se ei ollut kovinkaan kirkasta, 
mutta lisäsin joukkoon annoksen klooria, joten terveyshaittoja ei pitäisi esiintyä. 

Olimme saarelaisten mukaan vuoden ensimmäinen vieraileva vene, joten saimme osak-
semme huomiota, joka alkoi tuntua tungettelevalta. Venettämme ympäröi jatkuva kanoot-
tien joukko. Osa heistä yritti  myydä koruja ja puuveistoksia. Myös hyvin nuoret lapset 
olivat mukana kaupanteossa. Varsin tungettelevalta alkoi tuntua vanhempien, miltei ai-
kuisten istuskelu jollassamme tai uimatasanteella. Lievä sanominen ei siihen tepsinyt. 
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Samalle lahdelle ilmestyi kaksi muuta venettä. Italialaisen pariskunnan pienehkö vene s/y 
Miaplacido. Olimme nähneet sen jo useassa paikassa tätä ennen ja meillä on sama reitti 
aina Balille saakka. Todennäköisesti kohtaamme vielä useasti jatkossakin. Toinen vene 
oli  puolestaan  Luxemburgista.  Olimme  tavanneet  sen aikaisemmin  Vanuatulla  Lemon 
Bayssä. 

Teimme  kauppa  puuveistoksista  erään  asukkaan  kanssa  pidempään.  Hän puhui  hyvää 
englantia. Maksuksi hän halusi t-paitoja. Samoin hän pyysi aikakusilehtiä luettavakseen. 
Minulla oli muutama National Geographic, jollaisen annoin. Seuraavana päivänä hän oli 
taas tuomassa hedelmiä ja ilmoitti haluavansa tilata National Geographicin. Hän tiedusteli 
miten se oikein käy ja pitääkö se maksaa oikein rahalla. 

Saarella oli custom house, jonne halusimme mennä tutustumaan. Se on naisille tabu. Kä-
vin siellä Tonin kanssa. Talo oli lähinnä katos. Sen merkittävimpänä antina oli suuri jouk-
ko entisten päälliköiden pääkalloja. Ne olivat sijoitettuja pienoiskanootteihin tai punottui-
hin koreihin. Myös puuveistoksia oli jonkin verran. Turismi oli tullut paikalle sen verran, 
että meidän oli kirjoitettava nimemme vieraskirjaan ja jätettävä “lahjoitus” paikan ylläpi-
toon.  
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25.7. siirryimme San Cristobalin länsilaidalla olevaan Marunga Bayn suojaan. Ympäril-
lämme oli taas kanoottien paljous. Yhteisen kielen löytäminen täällä on huomattavana 
vaikeaa. Vanuatulla voi sanoa kaikkien puhuvan ymmärrettävää englantia, mutta täällä se 
on huomattavan harvinaista. Eräs nuori mies pyysi saada aikakausilehtiä luettavakseen. 
Ne olivat jo aikaisemmin tulleet luovutetuksi.  Minulla oli yksi englanninkielinen kirja, 
josta raaskin luopua ja se näytti olevan oikea lahja. Matkalla olimme saaneet saaliiksem-
me pienen tonnikalan, jonka tarjoilin paistettuna illalla kynttilän valossa istuinaukossa.

Seuraavana päivänä läksimme liikkeelle aikaisin. Matkalla kokeilimme taas kalaonneam-
me ja saimmekin varsin pian tärpin. Kala tuli kummasti pitkin veden pintaa, vaikka se oli 
selvästi tonnikala. Niillä ei ole tapana hyppiä ilmassa, vaan tärpin jälkeen ne sukeltavat 
syvälle. No, kala kelattiin kannelle ja paljastui syy outoon käytökseen. Hai oli purrut koko 
kalan pyrstöosan pois. Suureten hampaiden jäljet olivat selvät. Hai lienee ollut hampaiden 
jäljistä päätellen n. 2 m pitkä. 

Tulimme ankkuriin hyvissä ajoin San Cristobal saaren luoteisnurkkaan sen ja Anuta saa-
ren väliseen salmeen. Paikka on mitä ihanteellisin ankkurointiin. Täysin suojainen kaikil-
ta suunnilta ja maisemiltaan loistava. Ongelmana olivat taas paikalliset kanootit, jotka pii-
rittivät meidät. Olimme taas paikan ensimmäinen vieraileva vene tänä vuonna. 

San Cristobalin asukkaat omaavat erilaisia kulttuureja ja kieliä. Silmiinpistävin on ero ka-
nooteissa. Samalla saarella käytetään kanootteja ilman tukirunkoa ja sen kanssa. Täällä 
näkemämme tukirungot olivat aivan uudenlaisia. Ne olivat tehdyt ohuesta kasvin rungos-
ta, joka muistuttu bambua suuressa määrin. Se oli myös varsinaista kanoottia pidempi. 
Muualla näkemämme ovat olleet massiivisia puunrunkoja. 
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27.7. Siirryimme Guadalcanal saaren kaakkoiskulmassa olevaan saaristoon. Siellä oli oiva 
paikka ankkurointiin. Se on kahden saaren välissä ja riutat suojaavat sitä joka puolelta 
merenkäynniltä. Ankkuroituminen oli nyt uusi kokemus. Vaikka rannalla oli runsaasti vä-
keä, myös nuoria, kukaan ei tullut veneen lähellekään.

Menimme maihin kysymään tavanmukaisen luvan ankkurointiin. Rannalla oli vanhahko 
herra, joka otti meidät ystävällisesti vastaan. Kävimme myös päällikön talossa, jossa hän 
kertoili laajasti omasta toiminnastaan. Hän on mm. pitänyt huolta siitä, etteivät asukkaat 
häiritse vierailevia veneitä. Hän kertoili myös vihjailevasti mitä kaikkia lahjoituksia vie-
railevat veneet ovat jättäneet. 

Isäntämme halusi esitellä myös toista viereistä saarta. Siellä oli australialaisen perustama 
lomakylä. Tutustuimme paikkaan, mikä olikin huikean kaunis. Ongelmana siellä oli vain 
asiakkaiden puute. Salomo-saarten levottomuudet viime vuosina ovat pitäneet turistit loi-
tolla. Illan päätteeksi isäntämme tuli vielä veneellemme noin tunniksi rupattelemaan.  
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28.7. olimme ajoissa matkassa ja tavoitteena Honiara. Matkaa oli 70 mpk, joten oli pidet-
tävä kiirettä, jotta olisimme perillä ennen pimeän tuloa. Meillä oli myötätuuli, joka oli ko-
va. Vene kulki runkonopeuttaan ja vähän sen ylikin. Matkalla kohtasimme paljonkin aje-
lehtivaa puutavaraa. Yksi halko osui Duogenin potkuriin. Laite ei toiminut sen jälkeen 
kunnolla. Siihen oli tullut liikaa kitkaa. Olimme perillä 10 tunnissa lähtömme jälkeen, eli 
reilusti valoisaan aikaan.

Honiaran satama ei ole missään mielessä hyvä. Se on avoin luoteen ja pohjoisen välisille 
tuulille. Veneet joutuvat pudottamaan ankkurinsa satama-altaaseen ja kiinnittämään perän 
aallonmurtajaan. 

Seuraavana aamupäivänä tutustuimme kaupunkiin. Toni halusi lähteä sukeltamaan. Pää-
timme, että Eero, Hanna ja minä lähdemme n. 25 mpk:n etäisyydellä olevaan Florida saa-
riryhmään ja palaamme huomenna. Toni taas viettää yönsä hotellissa. 

Puolilta päivin läksimme kohden Florida-saaria, jonne ehdimme hyvissä ajoin ennen pi-
meän tuloa. Ankkuripaikan löytäminen oli puolestaan taas ongelma veden suuren syvyy-
den vuoksi. Nautimme nyt vaihteeksi tuoreruokana mehevät pihvit ties monenko corned 
beefin jälkeen. 
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30.7. palasimme Honiaran satamaan. Matkalla Duogen käyttäytyi  kummasti. Nostimme 
sen ylös ja paljastui, että sen akseli oli katkennut. Syynä oli ollut edellinen törmäys puu-
hun. Myös laitteen runko oli hieman vääntynyt. Satamassa paljastui, ettei Toni ollut saa-
nut järjestetyksi sukellustaan. Mikä harmi. 

31.7. oli maanantai ja läksimme tekemään check-iniä. Se olikin pisin laatuaan, mitä olen 
kokenut. Eri virastot: tulli, terveystarkastus ja immigration olivat tietysti eri puolilla kau-
punkia. Kussakin paikassa oli jonotettava vuoroaan, täytettävä suuri määrä kaavakkeita, 
jonka jälkeen sai lapun. Sen kanssa oli mentävä valtiovarainministeriön kassaan maksa-
maan tarpeellinen summa. Sieltä saadun kuitin kanssa oli palattava lähtöpisteeseen, jossa 
sai tositteita tapahtuneesta. Tämä piti siis tehdä kolmasti. Valtiovarain ministeriön kassa 
on lisäksi vain muutaman tunnin auki päivittäin. Saman päivän suoritteisiin lisäisin vielä 
uuden osan tilaukseni Duogenille.

1.8. Nuoret läksivät kohden kotimaata. Jäin veneelle tekemään siivousta ja samalla voi-
makkaan kaasuhyökkäyksen torakoita vastaan. Iltapäivällä läksin kohden lentokenttää ja 
klo 14.10 koneella saapui uusi miehistönjäsen Arne Lindeman.
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Legi Honiara – Gizo – Torresin salmi 2.8. – 15.9.2006 (1350 mpk)
Miehistö: Kippari

Arne Lindeman

Tällä osuudella miehistönä oli kipparin lisäksi kuun alussa miehistöön pestautunut Arne 
Lindeman Porista. Hän on kokenut purjehtija, joka nyt eläkkeelle jäätyään haluaa kokeilla 
valtameripurjehdusta.

Kuten  aiemmin  kerroin,  olin  tilannut  varaosan vahingoittuneeseen  Duogen-laitteeseen. 
Merellä ja myös ankkurissa ollessa Duogenilla on päävastuu sähköntuotannosta. Merellä 
purjehdittaessa se hoitaa tämän täysin.  Silloin laite tuottaa veteen laskettavan potkurin 
avulla  kaiken  tarvittavan  sähkön.  Ankkurissa oltaessa laite  nostetaan  pystyasentoon ja 
potkuri korvataan tuuligeneraattorilla. Valitettavasti ankkuripaikat yleensä valitaan suo-
jaisista paikoista ja vain harvoin silloin tuulella tuotettu sähkömäärä kattaa kulutuksen. 
Olemme siis riippuvaisia Duogenista varsinkin purjehdittaessa. Pitkille ylityksille lähte-
minen ilman sitä ei  ole helppo ratkaisu.  Tämän vuoksi jäimme odottamaan Honiaraan 
puuttuvaa varaosaa, joka oli luvattu toimittaa parissa päivässä kuljetusfirman nimen olles-
sa FEDEX.

Honiarassa ollessamme säähäiriö aiheutti tuulen kääntymisen pohjoiseen. Honiaran sata-
ma on täysin avoin pohjoistuulille. Tuuli ja siihen kuuluva sade yltyivät nopeasti. Keu-
lamme oli ankkuroitu ja perä oli kiinni aallonmurtajan kivissä. Tuulen yhä yltyessä tote-
sin, että ankkuri luistaa. Meidän oli lähdettävä satamasta merelle. Heitimme peräköyden 
irti ja saimme ankkurin ylös. Aallot olivat jo melkoisia. Ajelimme sataman ulkopuolella 
muutaman muun veneen kanssa rajuilman päättymistä odotellen muutaman tunnin. Ennen 
pimeän tuloa sää oli sen verran rauhoittunut, että pääsimme entiselle paikallemme. Perä-
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köyden kiinnittämisessä meitä avustivat Vanuatulta tulleet poliisit. Kiitokseksi tästä tarjo-
sin heille paikallisessa Yacht Clubissa pari kierrosta.

Duogenin varaosan odottelua kesti ja tiedustelin päivittäin sen kohtaloa. Viikon kuluttua 
otin yhteyttä lähettäjään ja tässä paljastui, että osa oli tullut Aucklandiin. Kuitenkaan ko. 
firmalla ei ollut jatkoyhteyttä Honiaraan. Siitä huolimatta he olivat lupautuneet toimitta-
maan sen perille kahdessa päivässä. Ajan kuluttaminen Honiarassa ei ollut kovin antoisaa. 
Kaupunki ei tarjoa juurikaan nähtävää moneksi päiväksi. Arne odotti kärsimättömästi me-
relle pääsyä.

Duogenin firma Englannissa lupasi lähettää uuden osan toisen kuljetusfirman mukana ja 
tällä kertaa Gizoon, missä sen pitäisi olla 18.9. Lähdimme matkaan kohden Gizoa, jonne 
saapumiseen meillä olisi aikaa 9 päivää edellytyksellä, että varaosa olisi samaan aikaan 
siellä. Tuuli oli aluksi varsin hiljainen. Ohitettuamme Guadalcanalin luoteiskulman tuuli 
kääntyi lounaaseen ja voimistui nopeasti. Reivauksessa oli otettava kaikki reivit hyvin no-
peasti käyttöön. Tämä ei kuitenkaan riittänyt. Onneksi tuuli kääntyi etelään, mutta voi-
mistui koko ajan. Purjeena oli enää n. 5 m2 genoan kulmaa. Vauhti oli silti turhan luja, n. 
8 s. Aallokko kasvoi nopeasti. Yön pimeydessä aaltojen korkeutta on vaikea arvioida il-
man kuutamoa. Kuitenkin aallot olivat enemmän kuin 4 m korkeita. Se aiheutti melkoisia 
liikkeitä veneelle. Veneen viinilasit tuhoutuivat, kun ne lensivät pidikkeistään, ei lattialle 
vaan samalle korkeudelle vastakkaiseen seinään. Tiikkipintaan jäi sirpaleiden aiheuttamia 
koloja ja lasinsiruja oli kaikkialla.

Yö loppui aikanaan, samoin tuuli vähän rauhoittui. Aamulla tavoitimme aikomamme ank-
kuripaikan, joka oli saarta ympäröivän riutan suojassa. Kyseessä oli Marovo-niminen la-
guuni. Riutassa oli kapeahko rako, josta pääsi riutan sisäpuolelle suojaan merenkäynniltä. 
Tässä ympäristössä, missä ei ollut lähimaillakaan ihmisasutusta, vietimme kaksi yötä lä-
hellä olevaan hiekkasaareen tutustuen. Samalla sää oli varsin sateinen ja tuuli edelleen 
voimakas.

Jatkoimme laguunissa oloa myös seuraavana päivänä. Laguunin sisällä siirryimme Patuti-
va-nimisen kylän edustalle. Kävimme asiaankuuluvasti kysymässä paikalliselta päälliköl-
tä luvan ankkurointiin ja yöpymiseen. Meitä lähti opastamaan paikallinen “kylähullu”, jo-
ka puhkesi tuon tuosta äänekkääseen nauruun. Mukaamme liittyi tietysti suuri joukko ky-
län lapsia.
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Tavan mukaan menimme tapaamaan ensin alinta päällikköä, joka ilmoitti, ettei hän kyllä-
kään voi lupaa myöntää ja kehotti menemään seuraavan, korkeamman päällikön puheille. 
Tämä toistui, kuten tavallista, neljä kertaa. Lopulta lupa irtosi ja korkein päällikkö sai sii-
tä askin tupakkaa, jota osattiin arvostaa.

Meitä ympäröi veneessä taas sankka kanoottien joukko. Niissä oli etupäässä lapsia, jotka 
myivät hedelmiä. Ostimme niitä suuren joukon. Lopulta nuorehko poika tuli veneen luo. 
Hänellä oli kaksi suurta muovikassia täynnä karambola-hedelmiä. Kysyin mitä hän pyy-
täisi hedelmistään. Vastaus oli: ei mitään rahallista, mutta hän haluaisi tulla tutustumaan 
veneeseen. Hän tuli hetkeksi veneeseen ja katsasti paikat. Toivottavasti hän oli tyytyväi-
nen näkemäänsä. Me söimme monta päivää karambola-hedelmiä kuin leipää.

Seuraavana  päivänä  siirryimme Viru Harbour-nimiseen  lahteen.  Siellä  luoksemme tuli 
taas kauppiaita. Tällä kertaa eräs heistä tuli kahden tyttärensä kanssa. Hän tarjosi todella 
näyttävää eebenpuusta tehtyä veistosta. Hän osasi vauhdittaa kaupantekoa sosiaalisilla pe-
rusteilla. Hänen vanhempi tyttärensä on aloittamassa koulunkäyntiä ja sen rahoitukseen 
tarvittiin rahaa. Koulu Salomo-saarilla on pakollista, mutta samalla maksullista. Minulla 
Salomon dollarit olivat jo loppuneet. Pääsimme yhteisymmärrykseen 150 US-dollarista. 
Mielestäni  tein hyvät  kaupat.  Kauppias voi puolestaan rahoittaa  vanhimman tyttärensä 
koulumaksut kolmen vuoden ajalta.

14.8. suuntasimme kohden seuraavaa ankkuripaikkaa. Se oli luonnonkaunis laguuni Ka-
kurana-saaren edustalla, joka kuuluu New Georgia Groupiin. Paikalla ei nytkään ollut lä-
histöllä kylää, joten saimme olla aluksi verrattain rauhassa. Kanootteja toki näkyi ja muu-
tamat tulivat kauppoja tekemään. Eräs heistä tuli hedelmien kanssa ja olimme halukkaita 
kaupankäyntiin. Tehtyämme kaupat myyjämme alkoi kärttää lisäsuorituksia. Hän halusi 
paristoja, lisärahaa lukemista ym. Siitä jäi hieman karvas jälkimaku.

Seuraava aamu oli sateinen ja ympärillä joukko kanootteja tarjoten myytäviään. Kertoes-
samme, ettei meillä ole enää rahaa, he ehdottivat vaihtokauppaa. Kuitenkin meidän veis-
tokiintiömme samoin kuin vihannesvarastomme olivat täynnä. Lähdimme matkaan, vaik-
ka sää oli sateinen.

Tulimme aiotulle ankkuripaikalle Nusapaten suojaan. Paikka on luonnonkaunis ja sijait-
see laguunissa. Vettä laguunissa on vain muutama metri ja kulku korallien joukossa edel-
lyttää kirkasta auringonpaistetta ja että aurinko paistaa riittävän korkealta. Vesi laguunis-
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sa on kauniin turkoosia. Ankkurointi on hankalaa, koska koralleja on joka paikassa lähelle 
vedenpintaa ulottuvina saarekkeina.  Niitä on niin tiheässä,  että veneelle  ei  jäänyt  tilaa 
pyöriä ankkurinsa ympäri. Tämän saimme tuta varsin pian. Viivyimme kaksi yötä tällä 
kauniilla ankkuripaikalla. Paikan viihtyvyyttä lisäsi se, ettei meitä käyty ahdistelemassa 
kuten miltei kaikilla muilla paikoilla oli tapahtunut.

17.8. oli vähätuulista, mutta sateista. Ajoimme Gizoon koko matka koneella. Tultaessa 
Gizoa ympäröivän riutan läpi idästä ohitetaan pieni hiekkasaari. Se on nimeltään Kenne-
dy. Nimensä se on saanut John F. Kennedyn mukaan. Toisessa maailmansodassa hänen 
torpedoveneensä upotettiin ko. saaren lähistöllä, mutta miehistön onnistui pelastautua ko. 
saarelle. Siellä heidän oli piileskeltävä päiviä japanilaisten miehittäessä ympäröivät saa-
ret. Pelastus kuitenkin tuli, kuten tiedämme.

Gizo on aikanaan ollut englantilaisten Uusien Hebridien hallinnollinen keskus. Nyt paik-
ka on varsin rappeutunut ja pääkaupunkimaisuutta siitä on vaikea enää löytää. Ollessam-
me Gizolla jatkui South Pacific Convergence Zonen (SPCZ) läsnäolo. Se tiesi jatkuvaa 
sadetta  koko siellä  vierailumme keston ajan.  Sademäärät  olivat  toisinaan  kymmenissä 
senteissä laskettavia määriä muutaman tunnin kuluessa.

Gizossa on jokunen kauppa, joiden tarjonta rajoittuu kaikkein olennaisimpiin tarvikkei-
siin.  Se on huono paikka varstojen täydentämiseen.  Myös hintataso on varsin korkea. 
Ruokapaikkojen määrä on varsin rajoitettu ja taso matala. Vain paikalla oleva hotelli tar-
joaa jonkinlaisen ravintolatason, jota kävimme kerran testaamassa.
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Gizon ankkuripaikalla tapasimme taas italialaisen eläkeläispariskunnan. Heidät olimme 
tavanneet jo pari kuukautta aiemmin Vanuatulla ja sen jälkeen useammassa ankkuripai-
kassa.  He kertoivat  reittisuunnitelmistaan  ja  vaikeuksista  saada purjehduslupa  Indone-
siaan. Olin kuullut siitä aiemminkin, mutta ajattelin sen hoituvan Darwinin konsulaatissa. 
Netistä löysin tarvittavat tiedot miten sellainen hankitaan. Myös yhteystiedot agentista, 
joka hoitaa hyvin mutkikkaan lupakäytännön. Lupakäytäntö edellyttää mm. kopioiden lä-
hettämistä passeista, reittisuunnitelmasta, veneen dokumenteista, joukon passikuvia jne. 
Sain ne kaikki toimitettua Gizosta käsin. Prosessointi kestäisi normaalisti 7 viikkoa! Li-
säksi agentti lupautuisi hankkimaan “social visa”n. Sellainen tarvittaisiin purjehdittaessa.

Aika kului ja Duogenin varaosan luvattu tulopäivä koitti. Kyselin varaosaa, joka piti toi-
mitettaman paikalliselle “Yacht Club”ille, joka oli tosin vain kapakka. Mitään ei kuulu-
nut. Olin seurannut UPS:n tietoja paketin kulusta. Ne tiedot eivät olleet kovinkaan infor-
matiivisia. Vain tieto “in delivery”. Odotelua jatkui. Otin yhteyttä Englantiin ja tieduste-
lin, jos he lähettäjänä voivat saada parempaa tietoa paketin kohtalosta. Sieltä vastauksena 
sain UPS:n puhelinnumeroita, joista voisin tiedustella paketin kohtaloa. Aloitin soittelun. 
Numeroihin ei vastattu. Meillä alkoi olla kiire Darwiniin, jonne Seppo Jääskeläisen oli 
määrä saapua 15.9.

Tapasin nettikahvilan edustalla australialaisen pariskunnan. Keskustellessa kävi ilmi, että 
odottelen pakettia ja kerroin, että sen oli määrä saapua jo 18.8. He lohduttivat minua sa-
noen, että niin nopea toimitus ei taatusti voi onnistua. Heillä oli yhteyksiä saariin ja he 
ovat lähettäneet sinne myös paketteja. Viimeisimmästä he kertoivat, että se on ollut mat-
kalla jo kolme kuukautta, mutta ei ole vielä syytä hermostua.
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Menin 23.8. tekemään check-outia tulliin kyllästyneenä odotteluun. Kerroin siellä myös 
murheistani. Virkailija otti puhelimen ja aloitti soittokierroksen. DHL:n toimistosta Ho-
niarasta hän sai oikeat numerot. Niihin soittamalla paljastui, että paketti oli Honiarassa ja 
oli ollut siellä jo pitkään. Samalla sieltä ilmoitettiin, että paketti tulisi vielä saman päivän 
aikana iltapäivän koneella Gizoon. Lähdin selvittämään milloin ko. kone saapuu. Sellaista 
konetta ei tullut. Solomon Airlinesista ilmoitettiin, että paketti tulee seuraavan aamun ko-
neella. No, odotellaan vielä. Aamulla koneen tultua menin peräämään sitä. Ei ollut tullut. 
Solomon Airlines ilmoitti, että iltapäivällä klo 15 voi tulla tiedustelemaan, josko paketti 
tulisi iltapäivän koneella. Takuuta sen tulosta he eivät kuitenkaan antaneet. Odottelua. Sil-
lä välin tapasin taas tullin virkailijan. Hän alkoi taas soitella. Kas kummaa yhtäkkiä pa-
ketti  löytyi  Gizosta.  UPS,  DHL jne.  toimittavat  paketit  ainakin  länsimaissa  annettuun 
osoitteeseen. Sellainen ei toiminut täällä niin kuin ei moni muukaan asia.

Saatuani varaosan 24.8. iltapäivällä asensin sen välittömästi paikoilleen ja läksimme mat-
kaan. 16.30 eli vielä valoisaan aikaan. Tuuli oli varsin navakka ja yö oli aika kova. Silloin 
tähän asti vaurioitta säilynyt Windpilotista katkesi yksi rengaspultti. Ohjausvoimat muo-
dostuvat varsin suuriksi ja metalli väsyy aikanaan. Sain vian korjattua inspiroidulla ratkai-
sulla ja matka jatkui viivytyksettä. Samalla sateiden määrä alkoi vähetä. Olimme pikku-
hiljaa pääsemässä pois SPCZ:n vaikutuspiiristä. Tosin vapautuminen siitä kokonaan vei 
3-4 päivää.

Matka kohden Torresin salmea kului verrattain normaalisti. Tuulta oli koko ajan riittäväs-
ti purjehtimiseen ja naftaa säästyi. Kalastus tuotti kaksi kalaa: yhden mahi-mahin ja yh-
den tonnikalan. Ne riittivät aika kauan eikä enempää viitsinyt kalastaa kuin mitä jaksoi 
syödä. Matkalla minun tuli lähettää tieto Australian tullille tulostamme ja tiedot veneessä 
olijoista vähintään 48 tuntia ennen saapumista. Tällainen on tehtävä, tai muuten voidaan 
sakottaa.

Torresin salmi on purjehtijalle varsin hankala paikka. Se on itse asiassa Suuren valliriutan 
jatke ja täynnä koralliriuttoja. Idästä tulevien reitti on varsin huonosti merkitty. Siellä on 
joitakin majakoita,  mutta  ei  reimareita  tai  reunamerkkejä yhtä  lukuun ottamatta  ennen 
Torstaisaarta. Tietysti tulimme salmeen pimeään aikaan ja purjehdimme sen läpi yöllä. 
Australia valvoo salmea ja siellä olevaa liikennettä hyvin tarkkaan. Yöllä meitä kävivät 
katsomassa ensin lentokone ja myöhemmin helikopteri.  Tunnistukset tehtiin tehokkaita 
valonheittäjiä käyttäen.

Tulimme Torstaisaaren tuntumaan auringon noustessa. Ankkuroimme saamiemme ohjei-
den mukaa  kaupungin satamaan.  Tulli  lupasi  tulla  hetkessä tekemään tarkastukset.  Se 
odottelu kesti viisi tuntia. Sitten seurasi tarkastus. Se ei kohdistunut tullin tavallisesti kiin-
nostuksen kohteena oleviin tavaroihin, vaan ruokaan. Mukana oli terveystarkastaja, joka 
takavarikoi kaiken tuoreen ruuan. Tämän olimme toki tienneet jo ennalta eikä sellaista ol-
lut paljoa. Lisäksi takavarikoitiin keksejä, lihapurkkeja, juustoja ja mitä kaikkea. Ei riittä-
nyt,  että näytti  missä ruokia säilytettiin.  Tarkastaja kävi koko veneen joka sopen läpi. 
Myös puuesineet, veistokset tarkastettiin ja varustettiin tarkastusta ilmaisevilla tarroilla. 
Prosessi kesti 1,5 tuntia.

Tulin maininneeksi tarkastajalle ongelmista, joita olimme kohdanneet torakoiden taholta. 
Tarkastaja oli sitä mieltä, että “no problem”. Hän hoitaa asian käden käänteessä. Lähties-
sään veneestä hän asetti kaksi kaasupanosta veneeseen, joista purkautui tappavaa kaasua.. 
Hänen mukaansa puolen tunnin kuluttua ei veneessä ole yhtään elävää torakkaa. Odotel-
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tuamme tämän ajan ja tuuletettuamme veneen totesimme torakkamme yhtä pirteiksi kuin 
aina ennenkin.

Tämän operaation jälkeen minun oli  mentävä vielä  terveystarkastajan virastoon, missä 
minun oli maksettava tarkastuksesta 160 $ ja mistä sain dokumentteja tehdystä tarkastuk-
sesta. Lisäksi minun oli käytävä tullissa, mistä sain Cruising Permitin. Siinä on kerrottu 
missä saan liikkua ilmoittamallani reitillä. Poikkeaminen siitä sekä ilmoitusvelvollisuu-
den rikkomisesta voisin saada 50 000 $:n sakot.

Tullin puolesta olisin nyt valmis jatkamaan matkaa. Ennen lähtöä Torstaisaarelta minun 
oli kuitenkin tehtävä check-out terveystarkastajan luona! Siellä sain todistuksia ja ohjeet 
siitä miten minun tulee käyttäytyä tullessani Darwiniin, jossa heidän mukaansa olisi uusi 
terveystarkastus.

Halusimme kokeilla kaasumyrkytyksen tehoa torakoihin vielä edellistä suuremmilla an-
noksilla. Sellaisia kaasupanoksia onneksi myytiin marketeissa. Ja siis toimeen. Joitakin 
kuolleita saimme aikaiseksi, mutta suurta aukkoa ei kuitenkaan torakoiden rivistöön tul-
lut.

Vietimme kolme päivää Torstaisaarella. Saari on hyvin pieni. Kävelin sen ympäri. Kui-
tenkin  siellä  on aivan oikea  kaupunki  eikä sinne juuri  muuta  mahdukaan.  Ympäröivä 
luonto on huomattavan paljon poikkeava siitä mitä olimme nähneet aiemmilla saarilla. Ne 
aiemmat  olivat  olleet  sademetsän  peittämiä.  Torresin salmessa  sademäärät  ovat  paljon 
pienempiä ja luonto huomattavan paljon kuivempaa. Metsissä on mahdollisuus liikkua il-
man vesuria. Aiemmilla saarilla se oli täysin mahdotonta.

Uutta olivat täällä rannoilla olevat varoitukset krokotiileistä. Niiden lukumäärä on lisään-
tymässä alkaneen suojelun vaikutuksesta. Valitettavasti emme luonnossa päässeet näke-
mään näitä maailman suurimpia krokotiilejä, joiden pituus saattaa nousta 7 metriin ja pai-
no yli tonnin.
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4.9. läksimme kaikkien viranomaistemppujen jälkeen kohden Darwinia ja se tapahtui hy-
vässä myötävirrassa salmen kapeikoissa. Nyt virrat olivat vain 5 s, kun ne tulvavuoksen 
aikana nousevat 7 solmuun. Myös tuuli oli voimakas ja eteneminen vauhdikasta. Nyt seu-
ranamme oli runsaasti laivoja. Vahdissa sai olla paljon tarkempi kuin aiemmin. Matkante-
ko oli mukavaa myös yöllä, jonka täyskuu valaisi kirkkaaksi.

Meri Torresin salmesta Darwiniin on hyvin matala, kuin Itämeri.  Yhtäläisyyksiä löytyi 
myös siinä suhteessa, että siellä kohtasimme levälauttoja kuin Itämerellä konsanaan ja nii-
tä oli paljon. Kalastus tuotti tällä kertaa Yellow Fin Tunan, josta riitti paistettavaa ja graa-
vattavaa.

8.9 yöllä oli kuun osittainen pimennys, 19 %. Se on vuoden ainoa ja siten kohtalaisen har-
vinainen luonnonilmiö. Seuraavana yön tulimme Australian mantereen ja Melvillen saa-
ren väliseen salmeen. Siinä meitä suosi hyvä myötävirta ja GPS näytti 9,5 solmun nopeut-
ta. Tietysti tämä piti maksaa muutaman tunnin kuluttua, jolloin purjehdimme runkono-
peutta, mutta nopeus GPS:n mukaan oli vain 4 s. Pääsimme Darwiniin samana päivänä 
klo 23 ankkuroituen kaupungin länsipuolelle.

Levälauttoja Arafuran 
merellä

Torresin salmi – Darwin (740 mpk)
Miehistönä: Kippari ja Arne Lindeman



10.9. oli sunnuntai. Meidän oli määrä Torstaisaarten terveys- ja tulliviranomaisten ohjei-
den mukaan otettava yhteyttä näihin ennen maihin menoa. Yritin yhteyksiä VHF:llä ja 
puhelimella - tuloksetta. Vieressä olevan jenkkiveneen kippari neuvoi, ettei moisilla oh-
jeilla ole käyttöä, vaan menkää maihin ja hoitakaa tulli maanantaina. Näin teimme.

Ankkuripaikkamme oli varsin matalalla rannalla. Vene oli jätettävä lähes mailin päähän 
rannasta.  Laskuveden aikana mutaista  merenpohjaa  paljastui  satojen metrien  matkalla. 
Silloin rantautuminen on todella työlästä., koska jollaa pitää hinata mudassa satoja metre-
jä. Tällaiset olosuhteet eivät ole kovin mieluisia. Otin siis yhteyttä marinaan, joka tarjoaa 
venepaikan laiturissa. Marina on sulkujen avulla suojattu vuorovesiltä.

Australiassa meno marinaan ei olekaan pelkästään maksusta ja vapaasta paikasta kiinni. 
Ennen marinaan pääsyä on tehtävä veneelle terveystarkastus. Sen tekee sukeltaja, joka 
tutkii mitä mahdollisia haitallisia eliöitä on tarttunut pohjaan. Seuraavaksi. kaikkien läpi-
vientien  desinfiointi  tehdään  kaatamalla  niihin  myrkkyä  venttiilien  ollessa  suljettuina. 
Myrkyn annetaan vaikuttaa 14 tuntia, jonka jälkeen vene on valmis marinaan. Tietysti 
näistä kaikista tehdään dokumentit, joita on näytettävä marinassa ja ne myös syynätään 
tarkkaan..

Maanantaina 11.9. menimme Cullen Bayn Marinan ulkopuolella olevaan ponttonilaitu-
riin, missä terveystemput tehtiin. Soitin terveystarkastukseen (Quarantine, ruokatarvikkei-
den tarkastus), missä ilmoitettiin, etteivät he tule veneelle, koska elintarvikkeiden tarkas-
tus on tehty jo Torstaisaarella. Ts. neuvot, joita meille annettiin Torstaisaarella, eivät ol-
leetkaan oikeita. Tullissa kirjattiin saapumisemme. Tulli hoitaa myös merivartiotehtäviä 
ja kirjaa alusten kulkuja. Siellä ilmoitettiin, että meidän tulee ilmoittautua kaksi päivää 
ennen lähtöämme ja  tehtävä  hakemus  uloskirjautumista  varten.  Varsinainen  check-out 
tehtäisiin kuitenkin veneessä juuri sen ollessa lähdössä ja silloin kaikkien miehistön jä-
senten tulee olla paikalla.

Tiistaina pääsimme marinaan, mikä olikin varsin korkeatasoinen. Marina on sulkuporttien 
takana ja näin voidaan välttää Darwinin jopa 8 m korkean vuoroveden aiheuttamat haitat. 
Marinan ympärillä on kokonainen kaupunginosa, jossa on korkeatasoisia rakennuksia hy-
väosaisille. Marinan ympärillä on suuri joukko ravintoloita ym. palveluita, ei kuitenkaan 
ruokakauppaa.

Darwinissa vuoroveden 
vaihteluväli on jopa 8 m



Seuraavat päivät 12. – 14. kuluivat osaltani pelkästään veneen varaosien etsinnässä. Vai-
kuttaa helpolta,  mutta tällä kertaa etsin sellaisia  osia,  joita ei Darwinissa sattunut ole-
maan. Tilauksilla puutetta voitiin korjata huomattavasti. Merkittävin hankinta olisi ollut 
käyttöakkujen uusiminen. Ne ovat alkaneet menettää tehoaan jo paljon. Pitkien etsimi-
sien, kyselyiden ja muiden jälkeen tulos oli, ettei sellaisia täältä löydy. Käytän nimittäin 
akkuja, joita ainakin Suomessa käytetään trukeissa. Ne ovat 2 V kennoja (6 kpl) kytket-
tyinä sarjaan.

Olen tässä viestissäni paljon kuvaillut ongelmia, joita kohtaa viranomaisten ja palveluiden 
tarjoajien taholta. Tosiasia on, että kippari saa satamissa ollessaan käyttää valtaosan ajas-
taan näissä toimissa. Puhtaalle turismille ei monessa satamassa jää juuri ollenkaan aikaa. 
Purjehdus merellä taas, milloin ei kohtaa sään ääri-ilmiöitä, ei tarjoa paljoa kuvailtavaa 
ainakaan purjehdukseen perehtyneelle.

15.9.  aamulla  klo 04.20 koneella  Darwiniin  saapui  Seppo Jääskeläinen  tullen  mukaan 
miehistöön aina Thaimaahan saakka.

Marinan ympärillä olevia  
asuntoja



Legi Darwin – Bali 19.9. – 1.10.2006 (960 mpk)
Miehistö: Kippari

Arne Lindeman
Seppo Jääskeläinen

Meno Indonesiaan ei  ole  ollenkaan  aivan  mutkatonta.  Tavallisesti  purjehtijat  menevät 
maasta toiseen ilman edeltä käsin hankittuja viisumeita tai muita lupia. Indonesia on tässä 
suhteessa poikkeus. EU:n kansalainen voi saada tullessaan viisumin kuukaudeksi, mutta 
vene onkin toinen asia. Ilman edeltä käsin hankittua purjehduslupaa ei ole mahdollista 
mennä Indonesiassa muuanne kuin Balille. Siellä saa tällöin luvan viivähtää, mutta vain 
48 tunniksi.

Purjehdusluvan saaminen on taas sellainen prosessi, että tavallisesti tuskin kukaan siihen 
ryhtyy itse. Tavallisin menettelytapa on käyttää agenttia. Näin meidänkin tapauksessam-
me. Tätäkin menettelyä käyttäen on varauduttava seitsemän viikon odotteluun. Olin laitta-
nut prosessin alulle Salomo-saarilla ollessani. Se oli edellyttänyt  suuren määrän doku-
menttien lähettämistä agentille. Tämän lisäksi itse lupa ja agentin vaivannäkö maksoivat 
Mindoran miehistölle n. 200 €. Agentin tehtäviin kuului lisäksi tehdä viisumin hakua var-
ten erityinen suosituskirje, jonka avulla saisi ns. kutsuviisumin. Sen ominaisuuksiin kuu-
luisi, että viisumia voisi pidentää tarvittaessa.

Saimme agentilta tiedon myönnetystä purjehdusluvasta ja samalla suosituskirjeen Darwin 
suurlähetystölle. Tämä tapahtui perjantai-iltana. Olimme suunnitelleet lähtevämme maa-
nantaiaamuna. Meidän oli pitänyt tilata tullilta ja immigration-viranomaisilta aika lähtö-
selvityksen tekemiseksi. Australiassa tarkistukset tehdään itse veneessä ja koko miehistön 
on silloin oltava paikalla. No, lähdöstä ei tietenkään tulisi mitään, koska emme voisi läh-
teä ilman viisumeita.
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Viikonloppu kului turismin merkeissä. Myös ruokailu oli loisteliasta. Cullen Bayn mari-
nan vieressä on useita ravintoloita. Eräs niistä oli nimeltään Seafood. Siellä oli jatkuvasti 
seisova pöytä, josta löytyi kaikkea mahdollista meren herkkua ja paljon. Kävimme siellä 
useana iltana syömässä. Voin suositella paikkaa muillekin, joiden matka suuntautuu Dar-
winiin.

Maanantaina menimme heti Indonesian lähetystöön tekemään viisumianomuksia. Kovan 
neuvottelun tuloksena saimme lupauksen, että saisimme ne huomenna klo 16. Seuraavana 
päivänä saimmekin viisumimme ja olimme tilanneet lähtöselvityksen tiistaiaamuksi. Läh-
töselvitys oli asiallinen ja nopea ja pääsimme vihdoinkin matkaan.

Tuuli oli heikkoa heti lähtöpäivästä alkaen. Sen suunta oli myös vaihteleva. Jouduimme 
turvautumaan  koneeseen  varsin  paljon.  Heti  reilun  vuorokauden purjehduksen jälkeen 
meillä oli kalaonnea. Saimme komean wahoon. Painoa oli varmaan 10 kg. Otin talteen fi-
leitä kolmen päivän tarvetta varten. Näistä valmistimme graavia kalaa, paistettua filettä ja 
kalakeittoa. Kaikki olivat varsin maittavia.
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Darwinin nä-
kymiä tallenta-

massa

Ruokavarastojen täydentäminen 
ennen matkalle lähtöä



Koneella ajaessamme meillä oli ongelmia pari kertaa koneen kanssa. Polttoaineen syötös-
sä oli katkoksia. Suodattimet tukkeutuivat. Saamamme polttoaine oli sakkaista. Suodatti-
mia  vaihtamalla  näistä  ongelmista  päästiin.  Heikot  tuulet  kuitenkin  jatkuivat.  Matkaa 
meillä oli kaikkiaan n. 1000 mpk. Tästä voimme taittaa koneella vain noin puolet. Itse-
suojeluvaisto kehotti olemaan käyttämättä kaikkea polttoainetta heti alkumatkassa. Tästä 
syystä lillimme pitkiä toveja käytännöllisesti katsoen paikallamme.

Heikolla tuulella tuuliperäsin ei toimi. Ratkaisu tähän on sähköinen autopilot, joka pitää 
suunnan. Nyt siihenkin tuli toimintahäiriö. Heikossa tuulessa meidän oli nyt turvaudutta-
va käsiohjaukseen. Se on aika raskasta vahdinpitoa kolmellakin miehistönjäsenellä. Ras-
vatyynellä emme tietenkään liikkuneet mihinkään. Silloin ei myöskään peränpidosta ollut 
apua ja vahdissa ei tarvinnut kuin tarkkailla silloin tällöin horisonttia mahdollisten laivo-
jen varalta. Olimme tulleet jo varsin vilkkaasti liikennöidylle alueella ja laivoja oli nähtä-
vissä jopa useita kerralla. Tyynellä merellä sellainen olisi ollut tavatonta.

Olimme myös jatkuvan tarkkailun alaisia. Tullin helikopteri tai lentokone kävi kolmen 
päivän ajan meitä katsomassa. Välillä he edellyttivät myös tietojen antoa VHF:n välityk-
sellä. Kolmen päivän jälkeen olimme jo sen verran etäällä, että tarkkailu loppui.

Tultuamme Indonesian saarien lähistölle noin viikon matkanteon jälkeen saimme vieraak-
semme kaksi kalastusalusta. Ne olivat varsin kookkaita ja niissä oli suuret miehistöt. He 
aikoivat kiinnittyä veneemme kylkeen, mutta kieltäydyimme moisesta. Mieleen tulivat ju-
tut merirosvoista. Koska emme vaikuttaneet kovin seurallisilta, siirtyivät kalastajat leipä-
työnsä pariin.

Seuravana  yönä  tapahtui  taas 
kummia. Meitä lähestyi kaksi ka-
lastusalusta  yöllä.  Niillä  oli  erit-
täin  tehokkaat  valonheittäjät. 
Alusten  kurssi  oli  meidän  ohit-
semme,  mutta  lähellämme  ne 
muuttivat kurssinsa tullen suoraan 
kohden. Tuulta ei ollut.  Laitoim-
me koneen käyntiin ja siirryimme 
pois  niiden  kurssilta.  Kuitenkin 
alukset  muuttivat  taas  kurssiaan 

tullen taas suoraan meitä kohden. Lisäsimme koneeseen kierroksia ja ajoimme niiden uu-
delta kurssilta pois mahdollisimman paljon. Alukset eivät enää muuttaneet kurssiaan mei-
tä kohden. Näimme, että ne vetivät troolia välissään. Niiden käyttäytymiselle emme kek-
sineet mitään järkevää selitystä.

Tulimme Balille 1.10. Matkaa oli taitettu kaikkiaan 11 pv. Olin ennakoinut matkan kestä-
vän viikon: Tämä oli minulle toistaiseksi vähätuulisin legi koko tähänastisella matkallani. 
Kuitenkin olimme käyttäneet 170 l naftaa koneajoon, mikä vastaa n. 450 mpk:n matkaa.
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Indonesialainen  
kalastusalus



Sisään- ja uloskirjautumiset Balilla ovat mutkikkaita. Niihin liittyy vielä viranomaisten 
“pakollinen” voitelu. Kaikesta tästä pääsin käyttämällä marinan palveluja. He tekivät sen 
puolestani, tietysti kohtuullista korvausta vastaan.

Viivähdimme Balilla viikon. Aikaa käytettiin turismiin. Turistikohteissa kaupustelijoiden 
aggressiivisuus oli asia, joka pudotti muuten miellyttävän paikan viehätysvoimaa. Kaup-
piaat kävivät kiinni. Kieltäymyksiä ei otettu kuuleviin korviin. Useastakin paikasta piti 
suorastaan paeta.  Onneksi  nämä tilanteet  rajoittuivat  vain  varsinaisiin  turistikohteisiin. 
Muualla voimme liikkua varsin rauhassa.

Balista voi mainita sen varsin korkean väestömäärän, 3,5 milj. Liikenne on aika uskoma-
ton, mutta sujuva. Valtaosa kulkuneuvoista on skoottereita ja kevyitä moottoripyöriä ja 
niitä on paljon. Perheet liikkuvat yhdellä tällaisella. Mukana ovat vanhemmat ja pari lasta 
saman pienen pyörän selässä.
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Balilla kaikki taksit vievät matkus-
tajat matkamuisto-myymälöihin. He 

saavat tästä provision

Balin marina



Bali on muusta Indonesiasta siinä suhteessa poikkeava, että sen väestön valtaosa on us-
konnoltaan hinduja. Uskonto näkyy katukuvassa runsaina temppeleinä ja uhreina, joita 
ovat kaikki paikat täynnä.

161

Riisin terassiviljelyä



Merkittävän  kohokohdan  vierailussamme  muodosti  saunominen.  Siihen  tarjoutui  tilai-
suus, kun Timo Niskanen, joka oli tulossa miehistöön mukaan Singaporessa, ilmoitti täl-
laisen olevan mahdollista.  Hänen hyvän ystävänsä Jouni Niskakangas omistaa resortin 
Balilla. Tähän vielä aivan uuteen hotelliin kuului myös suomalainen sauna. Meille annet-
tiin ohjeeksi soittaa tiettyyn numeroon, josta tuli auto meitä hakemaan.

Resort oli vielä käyttöön ottamatta. Kaikki oli siis aivan uutta. Meille esitellyt sviitit oli-
vat todella tasokkaita. Saunoimme puulämmitteisessä saunassa ja uimme uima-altaassa. 
Todella mieleenpainuva kokemus. Tämä oli ensimmäinen saunominen purjehdusmatkal-
lani. Hyvään palveluun kuului vielä kotiinkuljetus veneelle.
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Temppelialueen portti

Sauna Balilla



Legi Bali – Singapore 7.10 – 27.10.2006 (1260 mpk)
Miehistönä: Kippari

Seppo Jääskeläinen
Arne Lindeman

7.10 olimme taas matkassa. Tankit olivat täynnä. Meillä oli edessä salmi saarien Bali ja 
Lombok välissä. Siinä on varsin kova virtaus. Aina syyskuuhun asti virtaus on pääosin 
pohjoisesta etelään. Vuorovesivirrat vahvistavat tai heikentävät tätä, virtaus voi olla jopa 
7 solmuun nopeuteen yltävä.  Onneksemme monsuunikausi  oli  vaihtumassa ja saimme 
vastaamme vain parin solmun virran.

Merivirtojen lisäksi Balilla on muitakin ongelmia. Kalastajia on paljon. He liikkuvat pää-
osin kanooteilla,  joissa on purjeet.  He ovat merellä myös yöllä.  Lisäksi kalastajilla on 
suuri määrä ankkuroituja lauttoja meressä sekä pitkistä bambuseipäistä tehtyjä kalamerk-
kejä. Selvää tietysti on, ettei niissä ole mitään valoja yöllä.

Purjehtiminen Balin pohjoispuolella yöllä oli varsin riskaabelia. Onneksemme meillä oli 
täysikuu ja tarkalla vahdinpidolla vältimme törmäykset. Tavoitteenamme oli Raas-nimi-
nen saari. Matkaa sinne oli niin paljon, ettemme ehtisi sinne ennen pimeän tuloa. Jarrutte-
limme vauhtiamme tavoitteena saapua sinne seuraavana aamuna.

Raas-saaren rannoilla ulottuu riutta kauas merelle. Joudumme jättämään veneen ankkuriin 
n. kilometrin päähän rannasta. Rannalle meno oli vaikeaa jopa jollalla laskuveden aikaan. 
Ranta oli tasaisen matalaa kauttaaltaan. Kävimme rannassa. Siellä oleva kaupunki oli ma-
sentavan tuntuinen. Lisäksi meitä ahdistelivat asukkaat yrittäen väen väkisin ryhtyä op-
paiksi tai myydä jotain ja ympäristö oli varsin siivoton.

Jo seuraavana päivänä jatkoimme matkaamme. Tuuli oli heikkoa ja jouduimme turvautu-
maan koneeseen.  Siinä oli  taas  käyntihäiriöitä.  Tukkeutumia  oli  ilmeisesti  muuallakin 
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kuin vain suodattimissa. Jatkoimme matkaa Pulau Bawean-nimiselle saarelle. Sen poh-
joisosassa on varsin suojainen lahti, joka on purjehtijoiden suosiossa. Tullessamme sinne 
11.10. saimme todeta siellä olevan kolme muuta venettä ankkurissa. Kävimme maissa. 
Sieltä  löytyi  pieni  kylä  ja kioskin kokoisia  “kauppoja”.  Tiedustelimme mahdollisuutta 
saada taksi käyttöömme. Kävi ilmi, ettei koko saarella ole sellaista. Asukkaita on kuiten-
kin n. 35 000. Kävelimme parin kilometrin päässä olevaan “kaupunkiin”. Siellä kauppoja 
oli huomattavasti enemmän, mutta ne eivät olleet kovin kaksisia. Torielämää vietettiin ka-
dun varsilla ja sieltä hankimme tuoreita vihanneksia ja hedelmiä.

Kaikki saaret Balin jälkeen ovat islamilaisia. Vierailumme ajan oli meneillään Ramadan 
ja se vaikutti myös meidän elämäämme. Maallistumista on kuitenkin havaittavissa mm. 
Raas-saarella. Yli puolet naisista kulki ulkona ilman huivia. Eräs nuori nainen tuli jopa 
puhuttelemaan meitä. Halusi kokeilla kielitaitoaan. Kuitenkin koko oleilumme ajan mina-
reeteista tuli yötä päivää rukouksia jatkuvalla syötöllä. Kovaääniset kuuluivat kilometrien 
päähän. Ihmettelen miten ihmiset voivat ollenkaan nukkua niin kovassa melussa

13.10. olimme taas matkalla jo aamusta alkaen. Tällä kerralla meillä oli onnea ja voimme 
purjehtia koko päivän. Kalastus tuotti ensin imukalan, jonka palautimme mereen. Väsy-
timme yhtä mahi-mahia, mutta se irtosi veneen vierellä. Hyvän tuulen ansiosta pääsimme 
seuraavaan ankkuripaikkaan jo vuorokauden matkan jälkeen. Paikan nimi oli Karimum 
Jawa ja se sijaitsee Javan pohjoispuolella.

Ankkuroimme saaren rantaan. Saaren rannassa oli myös toinen purjevene ankkurissa. Sii-
nä oli indonesialainen miehistö. Menimme maihin, missä tällä kertaa kukaan ei ahdistellut 
meitä palveluillaan. Paikka oli myös huomattavasti siistimpi kuin aikaisemmat vierailu-
kohteet. Vaikka matkalla emme olleet saaneet pyydystetyksi kalaa itse, korjaantui tämä, 
kun viereinen vene tarjoutui myymään meille kolme pienehköä kalaa. Ne valmistettiin 
päivälliseksi.

Seuraava päivä oli sunnuntai. Olimme saaneet kuulla, että paikallinen tori on auki jo en-
nen auringon nousua aina kello 07 saakka. Kävin täydentämässä veneen vihannesvarastoa 
torilla. Torin tavarat oli levitetty kadulle, siis maahan. Suomalaisilla hygieenikoilla olisi 
voinut olla jotain huomautettavaa järjestelystä. Palattuani nostimme ankkurin ja jatkoim-
me kohden Kalimantania, entistä Borneota.
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Torielämää Karimum 
Jawalla



Vanhan maantiedon  lukija  saattavat  olla  eksyksissä  nykyisten  indonesialaisten  nimien 
kanssa. Borneon uusi nimi on Kalimantan, Sumatra on Sumatera jne. Matkallamme tör-
mäsimme kunnolla savuun. Se vastaa tiheää sumua ja tekee hengityksen hankalaksi. Tä-
mä on ollut Indonesiassa jatkuva harmi ties kuinka kauan. Savu on peräisin metsäpaloista, 
jotka ovat tahallisia ja tahattomia.

Indonesian sademetsät  ovat lähes menetetty.  Osa metsästä  kaadetaan ja puut myydään 
Kaakkois-Aasian maihin. Loppu maasta poltetaan ja harjoitetaan kaskiviljelyä. Rankkasa-
teet pitävät huolen siitä, että eroosio tekee tehtävänsä. Näimme käymillämme saarilla vain 
pensaikkoa ja karua maapohjaa. Samalla väestö lisääntyy nykyisestä 230 miljoonasta no-
peasti. Malhusilaiset ajatuskulut saavat tukea tällaisesta kehityksestä. Muita ongelmia In-
donesiassa on tunnetusti etniset jännitteet, jotka ovat purkautuneet kapinaliikkeinä. Itä-Ti-
mor, koko Indonesian Uusi Guinea, Molukit ja Sumatran pohjoisosa olivat meille purjeh-
dusluvassa mainittuja meiltä kiellettyjä alueita.

17.10. ankkuroiduimme Borneon lounaisnurkassa sijaitsevan Serutu-nimisen saaren ran-
nan tuntumaan. Tulo oli aika ongelmallista sankan savun vuoksi. Kartta ja tutkakuva oli-
vat huomattavan erilaisia. Navigoinnissa sai siis olla tarkkana, mutta mitään huolestutta-
vaa ei kuitenkaan tapahtunut. Paikalla oli myös yksi saksalainen purjevene. Ilta oli myöhä 
ja rantaa ei tahtonut erottaa savulta. Pysyimme veneessä menemättä maihin.

Seuraavana aamuna savu oli edelleen sakea. Olimme liikkeellä heti auringon noustua. Sa-
moin matkaan joutuivat saksalaiset. Olimme nyt alueella, jossa laivaliikenne oli hyvin vil-
kasta. Käytimme tutkaa niiden liikkeiden seurantaan. Uskon, että meillä oli paljon apua 
Seame-laitteestamme. Se voimistaa saapuvia tutkasignaaleja ja laivat havaitsevat meidät 
helposti jo varsin kaukaa. Tulkoon tässä huomautetuksi,  etteivät laivat havaitse hyvillä 
tutkillaan purjeveneitä ennen kuin 3-4 mailin päästä. Omalla tutkallamme toiset purjeve-
neet tulevat usein havaittaviksi vasta mailin etäisyydeltä ja ellei niillä ole hyviä tutkahei-
jastimia vasta tätäkin lähempää.

20.10. aamulla kello 07 ylitimme päiväntasaajan. Tämä oli sekä Sepolle että Arnelle en-
simmäinen kerta veneellä liikuttaessa. Muutaman tunnin kuluttua ankkuroiduimme Ken-
tar-nimisen saaren lahdelle. Paikalle saapuminen oli meille melkoinen yllätys. Lahdella 
oli nimittäin noin kymmenen muuta purjevenettä. Ne kuuluivat Indonesian Rallyyn osal-
listuneille veneille. Ne purjehtivat edelleen eskaaderissa. Heti saatuamme ankkurin laske-
tuksi tuli jollalla luoksemme mies, joka pyysi meitä liittymään seuraan. He pitivät pientä 
partyä joukon suurimman veneen kannella. Vene olikin 75 jalkaa pitkä terässluuppi. Pari 
tuntia kului tässä hilpeässä seurueessa nopeasti. Veneellämme jatkoimme päiväntasaajan 
ylityksen juhlintaa.
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21.10. herätys oli tavallista myöhäisempi. Siihen saattoi olla syynä eilisen päivän juhlalli-
suudet. Matkassa olimme kuitenkin hyvissä ajoin. Tuuli on ollut kaiken aikaa hyvin heik-
koa ja eteneminen paljolti koneajoa. Muutaman tunnin ajon jälkeen menimme suojaiseen 
ankkuripaikkaan Limas-nimisen saaren suojaan. Sää oli nyt epävakaa ja sadetta saatiin 
ajoittain. Paikalla oli paljon kalastajia. Kalastus ei ole kovin voimaperäistä. Se tapahtuu 
pilkillä tai siimaa vetäen. Lisäksi matalaan veteen on bambukeppien päähän rakennettu 
tasanne, jolla sijaitsee maja. Kalastus tällaiselta tapahtuu siimoilla ja kaloja houkutellaan 
paikalle yöllä valolla.

Paikalliset moottorilla kulkevat veneet on usein varustettu hyvin tehokkailla elo-
hopeahöyrylampuilla, joita saattaa olla rivissä kuusi kappaletta. Valolla houkutellaan 
kaloja veneen lähelle. Valot näkyvät yöllä vaikka miten kauas. Liikkeellä ollessa ei taas 
välttämättä käytetä minkäänlaisia ajovaloja.

22.10. Siirryimme taas hieman pohjoisemmas. Ankkuroiduimme Mantang-nimisen saaren 
pohjoispuolelle.  Saarella  kävimme maissa tutustumassa saaren elämään.  Saaren rannat 
olivat hyvin asuttuja. Rakennukset oli rakennettu paalujen varaan veden yläpuolelle. Niitä 
oli merelle päin useita peräkkäin. Ja niitä yhdistivät käytävät. Minua ihmetytti rakennus-
tapa, koska maalla rakennuksia ei näkynyt. Paikka oli siivottomin tähän asti näkemistäni. 
Kaikki jätteet heitetään ympäristöön, useimmiten mereen.
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Indonesia Rallyn veneitä ankkurissa Kentar-saaren lahdella

Kylän rakennukset on rakennettu paaluille meren päälle Mantangilla



Saarella näimme suuren joukon veneentekijöitä. Heillä oli minimaalinen työkalujen vali-
koima, mutta tulos oli hieno. Tarvittavat laudat he sahasivat itse tavallisella moottorisa-
halla tukeista. Käytetty puulaji muistutti mahonkia. Veneiden malli oli vakio. Veneet ovat 
varsin pitkiä ja kapeita. Niiden kulkua vauhditti 1-sylinterinen diesel, joka lienee paikal-
lista tuotantoa. Koneessa ei ole starttia eikä kytkintä. Niistä missään ei myöskään ollut ää-
nenvaimenninta.

23.10. Jatkoimme matkaa. Tuulta ei ollut nytkään. Sama savu vei näkyvyyden. Matkalla 
oli ongelmia polttoaineen syötössä. Suodattimia vaihtamalla tilanne parani, mutta ei ko-
konaan. Tulimme Nongsa Point Marinaan. Se sijaitsee Singaporesta katsoen vain muuta-
man mailin päässä salmen toisella puolella.

Marina oli verrattain uusi. Sen ympärillä oli lomakylä, johon kuului kymmenittäin taloja. 
Niiden taso oli varsin korkea. Majoituskapasiteettia oli varmaan sadoille henkilöille. Pai-
kalla ollessamme vieraiden määrä ei ollut varmaan paria kymmentä enempää. He olivat 
valtaosin japanilaisia. Paitsi mainittua lomakylää ympäristössä oli vastaavia toinen tois-
taan prameampia lomakyliä ja valtavan korkeita hotelleja. Kaikista niistä tuntuivat puut-
tuvan vieraat. Käyttöaste tuntui huolestuttavan heikolta.

27.10. Läksimme salmen toisella puolella olevaan Singaporeen. Salmen ylittäminen ei ole 
aivan helppoa. Siinä kulkee eräs maailma vilkkaimmista meriväylistä. Uskon, että se on 
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vilkkain, jos laskuperusteena pidetään siirrettäviä tonneja. Laivoja kulki jonossa molem-
piin suuntiin. Ja millaisia laivoja. Vastaavia ei juuri Itämerellä näe. Laivojen syväys on yli 
20 m ja sellaiset eivät Itämerelle pääse.

Matkalla  kohtasimme  taas  koneen käyntiongelmia.  Syytä  piti  etsiä  myös  polttoaineen 
syötön alkupäästä. Seppo käytti koko keuhkojensa kapasiteetin puhaltamalla tuloletkuun, 
joka tuntui olevan tukossa. Kovalla puhaltamisella tukos katosi ja käynti oli moitteetonta 
sen  jälkeen.  Tämän  jälkeen  oli  helpompi  lähteä  ylittämään  vilkasta  salmea.  Liiken-
nesääntöjen mukaan yli 20 m:n alukset eivät ole väistämisvelvollisia, joten paras pysyä 
poissa tieltä.

Singaporessa  aluevesille  tultuamme  kohtasimme immigrationin  virkamiehet  ja  passien 
leimaus hoidettiin heti. Jatkoimme Raffles-nimiseen marinaan, joka sijaitsee saaren länsi-
rannalla. Marinan palveluihin kuului loppujen muodollisuuksien hoitaminen, joihin kuu-
luvat satamaviranomaiset, tulli ja terveysviranomaiset. Sama tapahtui lähtiessä. Tavoittee-
namme oli viivähtää 10 pv ja sen kuluessa saisimme Timo Niskasen mukaan miehistöön.

Henkilökohtaisesti olin varannut päiviä veneen varaosien ja huollon tehtäviin. Tavoittee-
na oli hankkia matkalle riittävästi suodattimia, korjauttaa toimimaton navtex, hankkia uu-
det käyttöakut ja autopilottiin oli saatava varaosia. Myös kassimainen vesitankki olisi uu-
sittava, koska vanha oli alkanut vuotaa.

Singaporessa pitäisi olla Aasian parhaat venealan palvelut. Tosin Noonsite-nimisellä si-
vustolla tämä oli asetettu kyseenalaiseksi. Omakohtaisia kokemuksia karttui. Polttoaine- 
ja öljysuodattimet löytyivät varsin helposti. Akkujen kohdalla aloitin selvitystyön keltai-
sia sivuja hyödyntäen. Soitin moneen firmaan. Suoraa vastausta ei tullut mistään, koskien 
sitä löytyykö haluamiani akkuja. Soitot pyörivät henkilöltä toiselle. Kaikki vaativat, että 
kysely pitää tehdä faxilla tai e-mailina, jota kauheasti ihmettelin.

Kohtasin toisen kipparin satamassa, joka sanoi, että tuosta ei tule mitään. Paikalla on fir-
ma nimeltä Yacht Service ja se hoitaa asian kuin asian. Tein ehdotetulla tavalla. Parin päi-
vän kuluttua vastaus tuli: sellaisia akkuja ei löydy Singaporesta. Tätä en uskonut. Lähetin 
keltaisten sivujen akkufirmoille maileja ja eräästä firmasta vastattiin, että niitä heillä on 
varastossa. Hienoa. Jatkoviestinnän ja firmassa käyntini jälkeen tuloksena oli, että minun 
oli maksettava uusien akkujen hinta (1260 SD) etukäteen.  Ei auttanut kuin tehdä niin. 
Seuraavana aamuna akut jo tulivatkin ja ne kytkettiin. Ihmettelin, koska niistä irtosi jänni-
tettä vain vähän yli 11 V. Nesteen ominaispaino oli niin alhainen, ettei mittari edes anta-
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nut lukemaa. Soitin firmaan ja he sanoivat, että latauksella asia hoituu. Akut olivat yön la-
tauksessa, mutta ne ottivat vastaan virtaa vain muutaman tunnin.

Nesteiden ominaispaino oli mittarin punaisella alueella. Vanhat akut olivat verrattomasti 
parempia. Soitin firmaan ja lupasivat toimittaa uudet akut niin kuin tapahtuikin. Ennen 
asennusta mittasin taas nesteiden ominaispainon ja se oli 1.22 – 1.24 eli ne olivat tyhjät 
tai kelvottomat. Taas soitto firmaan. Olin jo menettänyt yöuneni. Tuli käsitys, että mak-
settuani olen heikoilla ja en saa ollenkaan kunnon akkuja. Tunsin itseni nenästä vedetyksi. 
Firmassa soitot tapahtuivat kuitenkin kohteliaalla tasolla ja taas luvattiin tuoda uudet akut 
ja ne tulivatkin. Nyt ainakin nesteiden ominaispainot olivat kohdallaan. Akut asennettiin. 
Vasta käyttö tuo esille sen ovatko ne kapasiteetiltaan luvatun veroisia.

Samaan aikaan elektroniikkafirmasta soitettiin ja ilmoitettiin, ettei navtexia saada korja-
tuksi. Syynä on heiltä puuttuva varaosa. Soitto tuli myös autopilotin huollosta. Korjaaja 
ilmoitti, että laite on kunnossa. Hän ei ollut huomannut vikaa, joka oli voimansiirrossa. 
Elektroniikka oli ollutkin kunnossa. Hän lupasi palauttaa laitteen. Sain laitteeni takaisin ja 
tarvittavat varaosat sen mukana. Sain itse tehdä varsinaisen korjauksen ja maksaa “kor-
jauksesta” 100 SD.

Oleilu Singaporessa oli varsin mukavaa. Ennakkoviestit kertoivat kaupungin olevan var-
sin kalliin.  Emme tulleet  samaan lopputulokseen.  Liikkuminen oli  halpaa  käytti  sitten 
metroa, bussia tai taksia. Ruoka oli uskomattoman halpaa, vaikka se kaikki lienee tuonti-
tavaraa. Ympäristö itse on siistiä ja vaikutta valmiiksi rakennetulta. Elintaso on korkeam-
pi kuin Suomessa.

Singaporelaiset lehdet kirjoittivat päivittäin savusta ja keinoista miten vaikuttaa Indone-
sian hallitukseen, jotta asia saataisiin hoidetuksi. Uutisissa kerrottiin miten monta paloa 
on Borneolla ja Sumatralla. Muistan erään päivän tilaston: 138 paloa Borneolla ja 48 Su-
matralla. Meillä oli kuitenkin onnea niinä päivinä, jolloin oleilimme Singaporessa. Savua 
oli verrattain vähän, kiitos suotuisten tuulten.

5.11.  seuraamme  saapui  Timo  Niskanen.  Olimme  valmiita  jatkamaan  matkaa  kohden 
Thaimaata.

Mindora viivähti Singaporessa kaikkiaan 11 pv. Oleilu korkealle kehittyneessä maassa In-
donesian kokemusten jälkeen toi esiin tosi suuren kontrastin näiden välillä. Elintasoero 
Singaporen ja Indonesian välillä lienee paljon suurempi kuin Suomen ja Venäjän välillä. 
Korkean elintason maassa oli taas mukava nauttia kaikista sen tuomista mukavuuksista. 
Kaupoista löytyi tavaroita, joita emme olleet nähneet sitten Australian. Myös kaikki oli 
järjestyksessä. Siisteydestään Singapore on tunnettu. Koko valtio on yhtä kaupunkia, jon-
ka rakennukset ovat valtavan korkeita. Matalia rakennuksia ei käytännössä ole ollenkaan. 
Tavallisesti  asuinrakennukset  ovat  15-kerroksisia  ja  sitä  korkeampia.  Talot  ovat  myös 
varsin tiheässä. Itse keskustassa on 40-kerroksisia pilvenpiirtäjiä.
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Mindora oli Singaporessa vierailun aikana Raffels Marinassa. Se on verrattain uusi ja sen 
palvelut ensiluokkaisia. Marinan kupeessa on suurehko hotelli ja muutama ravintola. Ma-
rinan palveluun kuuluivat myös paikallisen hotellin palvelut, joista mainittakoon kuntosa-
li ja suuri uima-allas. Marinan alueella oli myös venealan liikkeitä, joista löytyi verrattain 
hyvin tarvittavia varaosia. 

Marina sijaitsee varsin kaukana kaupungin keskustasta. Tämä haitta oli korjattu shuttle-
-bussilla, joka ajoi lähimmälle metroasemalle. Metrolla pääsi taas vaivattomasti kaupun-
gin muihin osiin. 

5.11. Miehistöön liittyi  Timo Niskanen. Hän on innokas musiikinharrastaja,  joka koti-
oloissa soittaa pianoa ja sähköurkuja. Hän hankki sähköurut Singaporesta. Nyt meillä oli 
matkalle musiikkia omasta takaa. 
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Legi Singapore – Thaimaa 7.10. – 25.11.2006 (670 mpk)
Miehistö: Kippari

Seppo Jääskeläinen
Arne Lindeman
Timo Niskanen

7.11. olimme taas matkassa. Malakan salmessa esiintyy verrattain voimakkaita vuorovesi-
virtoja. Tuulet olivat heikkoja, kuten tällä alueella yleensäkin ja eteneminen edellytti tur-
vautumista koneeseen. Vauhti pohjan suhteen vaihteli 3 ja 9 solmun välillä aina virran 
suunnasta riippuen. Periaatteessa olisi  mahdollista edetä vain ankkuria käyttäen,  mutta 
näin hitaaseen matkantekoon emme ryhtyneet.

Liikuimme Malakan salmessa laivareittien ulkopuolella, joskin etäisyys omilla kaistoil-
laan liikkuviin laivoihin ei ollut suuri. Liikenteen ohjaaminen kaistoihin helpottaa veneili-
jää. Kuitenkin tiettyjä laivoja liikkui kaistojen ulkopuolella. Sen lisäksi joukossa oli taas 
runsaasti kalastajia, joiden liikkeet ja yöllä valot olivat arvaamattomia.
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Tulimme Port Dicksoniin ja sen Admiral Marinaan 8.11. aamupäivällä. Marinan palvelui-
hin kuului myös maahantulomuodollisuuksien hoitaminen, tietysti maksua vastaan. Täl-
laisia palveluita käytti kuitenkin mielellään, sillä tarvittavat viranomaiset olivat eri pai-
koissa noin 10 km:n päässä, missä on itse kaupunkikin.

Tutustuimme kaupunkiin ja söimme siellä lounaan intialaisessa ravintolassa hintaan 1,5 €. 
Illalla söimme päivällisen puolestaan marinan ravintolassa, mutta nyt hinta olikin jo 4 €, 
Seuraavana päivänä kiertelimme taas kaupungilla, mutta se ei tarjonnut paljoakaan uutta 
eilisen jälkeen. Illanvietto sujui rattoisasti marinan baarissa, missä oli tarjolla elävää mu-
siikkia. 

Olimme taas matkassa 10.11. Eteneminen oli taas koneen varassa. Heikot tuulet jatkuivat, 
mutta sehän oli odotettua. Matkalla näkyi myös muita veneitä. Useimmat niistä suuntasi-
vat kohden Kelangia, mikä on suuri satamakaupunki. Me puolestamme jatkoimme pidem-
mälle luoteeseen kohden Lumutia. Nyt osan matkasta voimme taittaa purjein. Koneella 
ajettaessa ihmetytti vauhdin hiatus. Olikohan potkurissa siimoja tai peräti verkkoa?

Saavuimme Lumutiin 11.11. aamupäivällä. Paikalla on suurehko sotasatama ja telakka. 
Kaupungin edustalla oli rivistössä kymmenkunta sota-alusta täydessä juhlaliputuksessa. 
Etenimme siellä olevaan pieneen marinaan. Olimme paikalla ainoa vierasvene. Kaupunki 
oli varsin pieni ja siihen tutustumiseen ei kulunut paljoa aikaa. 

Seuraavana aamuna nukutti pitkään. Edellisen yön valvominen vaikutti asiaan. Lähdimme 
jatkamaan matkaamme vasta iltapäivällä.  Aluksi saimme purjetuulta  peräti  pari  tuntia, 
mutta siteen oli taas jatkettava koneella. Yöllä alkoi ensimmäinen kunnon ukonilma. Pur-
jehdusoppaiden mukaan sellaisen pitäisi olla jokapäiväinen ilmiö, mutta olimme säästy-
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neet näiltä tähän asti. Ukkonen tarjosi tietysti tavallisen ohjelmansa: tuulenpuuskia, sala-
moita ja kaatosateen. Näkyvyys meni ehkä pariksi tunniksi olemattomaksi. Paikalla oli lu-
kemattomia kalastusveneitä, jotka liikkuivat valoitta. Joillain saattoi olla jokin vilkkuva 
valo, ehkä joulukuusen koriste tai vastaava, mutta se ei näkynyt kauas. Valon väri saattoi 
olla mikä tahansa. 

Lisäväriä matkantekoon aiheutti Autohelm lopettaessaan toimintansa. Piti ohjata käsin ja 
olla toinen apuna tähystämässä. Ukkonen kestää kuitenkin aikansa ja tilanne rauhoittui. 
Autohelmin vikaa paikallistettaessa paljastui, ettei laite ole sateenkestävä. Elektroniikka 
oli saanut vettä. Tämä ei kuitenkaan ollut ainoa syy toimimattomuuteen. Pistokkeeseen 
tulevat johdot olivat myös syöpyneet poikki. Olin asentanut johdot ja pistokkeen juuri en-
nen lähtöäni Helsingistä! Laite saatiin kuitenkin taas käyttökuntoon.

Tulimme George Towniin 13.11. Paikalla oli rakenteilla oleva marina, johon pääsimme 
kiinnittymään. Paikalla oli ennen meitä vain yksi vierasvene. Päivä kului kaupunkiin tu-
tustumiseen. Otimme myös taksin ja ajoimme sillä saaren ympäri. Matkalla näimme koru-
jen valmistusta, kankaiden värjäystä sekä käväisimme perhospuistossa. 

Seuraavana päivänä kaupungilla kiertely jatkui. Koko päivä oli ollut sateinen ja se käytet-
tiin  hyödyksi  mm.  veneen siivoukseen ja  torakoita  vastaan  suunnattuun myrkkyhyök-
käykseen. Illalla kävimme nauttimassa erinomaisen päivällisen kiinalaisessa kalaravinto-
lassa.
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15.11. herätys oli jo klo 04.30 ja olimme matkassa samaan aikaan. Tavoitteena oli saapua 
vielä päivänvalossa Langkawiin. Tuulta ei nytkään ollut juuri nimeksi ja se vähä mitä oli, 
tuli suoraan vastaan. Kone siis kävi taas. Ehdimme Langkawiin klo 17 ja siis valoisana ai-
kana. Saimme paikan Langkawi Yacht Clubin marinassa. Se on varsin suuri marina ja ai-
van täynnä veneitä, vähän vajaa 200. Matkalla olimme nähneet monia varsin korkeatasoi-
sia marinoita, joiden täyttösuhde oli ollut matala. Nyt näytti siltä, että Langkawilla on ve-
tovoimaa. 

Langkawi on poikkeuksellinen siinä suhteessa, että se tarjoaa verovapauden ainakin alko-
holijuomien suhteen. Malesiassa on vaikea saada muualta viiniä ja jos sellaista oli tarjolla, 
olivat valikoimat hyvin suppeita ja hinta korkeampi kuin Suomessa. No, verovapaus lie-
nee yksi syy paikan suosioon. Thaimaan läheisyys lienee toinen. Thaimaahan purjehtija ei 
saa kuin 30 päivän oleskeluluvan. Kapteeni ei voi sieltä poiketa ilman venettään naapuri-
maahan saadakseen taas 30 päivän oleskeluluvan. Kapteenin poistuminen maasta voi ta-
pahtua vain maksamalla 500 USD:n takuusumman. 

Langkawin Yacht Clubilla tapasimme taas Ollikaiset. Olimme olleet viestien vaihdossa ja 
saaneet heiltä arvokkaita tietoja satamapaikoista matkallamme aina Balilta saakka. Olli-
kaiset olivat osallistuneet Indonesian purjehdustapahtumaan ja oleilleet aina heinä- elo-
kuusta lähtien Indonesian vesillä siirtyen sieltä hiljalleen Langkawiin.

Vaikka meillä on ollut varsin samanlainen reitti S/Y Necessen kanssa, emme olleet tavan-
neet toisiamme sitten Uuden Seelannin Opuan. Oli mukava tavata heidät. Miehistöstäm-
me Seppo ja Timo olivat tuttuja Ollikaisten kanssa jo viime vuodelta.

Meillä oli ollut huolta potkurista. Pakittaessa kuului kummia ääniä. Sataman vesi oli arve-
luttavaa, joten en ollut innokas sukeltamaan veneen alle. Paikalta sain sukeltajan, joka 
lähti tarkastamaan potkuria. Hän viipyi pitkään matkallaan, mutta palasi mukanaan tukku 
ohutta köyttä ja verkon palasia. Nämä kyllä selittivät potkurin oudon toiminnan.
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Toisen päivän Langkawilla käytimme turismiin.  Kiersimme saarta taksilla.  Näimme ja 
koimme köysiradan, joka vei meidät lähes 800 m:n korkeuteen. Paikalta avautuivat mah-
tavat näkymät. Vierailimme lisäksi krokotiilifarmilla, jossa oli näytöksiä. Matkan varrelle 
osui vielä entisen pääministerin lahjakokoelma lahjoista, joita hän oli saanut ulkomailta. 
Kyseessä oli itse asiassa valtava rakennuskompleksi, johon mahtui tavaraa kuin tavarata-
loon. Illalla pidimme lauluillan Mindoralla. Ollikaiset yhtyivät laulantaan. 

17.11. käytimme aikaa tulevien päivien ohjelman suunnitteluun. Seuraavana päivänä oli-
sivat Kari Ollikaisen 43-vuotispäivät. Ne pidettäisiin Mindoralla. Seppo ja Timo hioivat 
ohjelmaa. Kävimme hakemassa kaupasta tarvittavia virvokkeita ja purtavaa. Kävi ilmi, et-
tei paikalta löydy kunnon ruokakauppaa. Kaikki tuoretavarat puuttuivat.  Muuta tavaraa 
saa vaikka miten. Varsinainen ruokailu olisi siten siirrettävä ravintolaan.
 
Seuraavan päivän illalla alkoivat synttäreiden juhlallisuudet.  Ohjelmaa sisältyi  puheita, 
mutta laululla oli pääosa. Päivänsankari lausui myös tekemänsä runon, josta on kopio al-
la:
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    Virta puroista
     vuolaaksi virraksi

Suvannon rauhasta
koskien pauhuun

Sateen harmaudesta
auringon paisteeseen
talvipäivän pakkasesta
kesäpäivän lämpöön
Tulvaisena yli äyräiden
uusille urille
Arvaamaton, kaunis
elämän virta

Seuraava päivä oli lepopäivä synttäreiden jälkeen. Karin kanssa suunnittelimme tulevien 
päivien purjehdusreittejä. Tarkoituksemme oli purjehtia yhtä matkaa Phuketiin. 

20.11. olimme matkassa. Lähtömuodollisuudet oli tehty heti aamulla. Matka taittui taas 
totutusti koneella vain kokeeksi purjeita käyttäen. Heikot tuulet ovat täällä vallitsevia en-
nen kuin koillismonsuuni alkaa puhaltaa. Matka ei toisaalta ollut pitkä. Pysähdyimme py-
syen edelleen Langkawin saarella. Paikka oli Telaga Marina. Se oli uusi ja varsin korkea-
tasoinen. Marina sijaitsee Langkawin lounaiskulmassa.

Syyllistyimme menettelyyn, johon säädösten mukaan ei pitäisi ryhtyä. Lähtöselvityksen 
ja seuraavan sisäänkirjautumisen välillä ei saisi olla pysähdyksiä eikä varsinkaan poistu-
mista aluksesta maihin. Kuitenkin saadun epävirallisen informaation mukaan viranomai-
set suhtautuivat asiaan joustavasti. Illalla nautimme perinteisen tavan mukaan päivällisen 
maissa. Miehistö oli sitä mieltä, ettei ole mieltä rannalla ollessa syödä veneessä näillä hin-
noilla. Veneen ruuat olivat lisäksi kovin purkkipitoisia. 

Tähän saakka koko Mindoran matkan ajan vatsavaivat ovat olleet harvinaisia. Nyt kävi 
niin, että Seppo alkoi valittaa vatsavaivoista. Tässä vaiheessa ei ollut vielä käsitystä siitä, 
oliko se lievää vai kenties pahinta laatua.
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Seuraavana aamuna 23.11. matka jatkui. Aamupäivällä saimme hieman tuulta ja etenim-
me pari tuntia purjein. Loppupäivä meni taas koneajoksi. Klo 17 pääsimme Ko Rok Noin 
edustalle. Paikalla oli kiinnityspoijuja. Alue on luonnonsuojelualuetta ja ankkurien käyttö 
vahingoittaa aina paikalla olevaa runsasta korallia. Vesi paikalla oli taas kirkasta. Kirkas-
ta vettä emme olleet nähneet viikkoihin aina Balilta lähdön jälkeen. Oli hienoa snorklailla 
kirkkaassa vedessä korallien lomassa. Myös kaloja oli kiitettävän paljon. Illalla olimme 
Necessellä nauttimassa hienosta illasta ja seurasta. Seppo kärsi valitettavasti edelleen vat-
savaivoista, mutta silti tilaisuuteen osallistuen. Sepon vatsavaivojen hoito aloitettiin laaja-
kirjoisella antibiootilla. 

Seuravana aamuna matka jatkui taas kerran heikossa tuulessa. Ehdimme klo 15 Ko Phi 
Phi Don saaren edustalle  olevalle  lahdelle.  Elämys  oli  ennen kokematon.  Lahdella  oli 
kymmenittäin  paikallisten  erikokoisia  veneitä  ja  miltei  laivoja.  Veneitä  lahdella  kulki 
määrättömästi. Useat niistä olivat nopeita moottoriveneitä, jotka kuljettivat turisteja aje-
lulle. Niissä oli 300 – 700 hevosvoimaa sijoitettuina 2 – 3 perämoottoriin. Rannasta läh-
dettiin täysillä ja samoin sinne tultiin. Lahdella ne joutuivat ohittamaan aivan rinnakkain 
olevia aluksia vain muutaman metrin eteläisyydeltä.

Liikennekaaosta täydensivät paikalliset “longtailit”. Ne ovat sutjakoita puuveneitä, joiden 
voimanlähteenä on ties mistä saatu moottori. Moottori on sijoitettu laakeroidusti veneen 
perälaitaan, siis kannen yläpuolelle. Voimansiirrosta lähtee n. 4 m pitkä akseli, joka päät-
tyy kaksilapaiseen potkuriin. Konetta kääntämällä huolehditaan ohjauksesta. Jos on tarvis 
laittaa kone vapaalle, tapahtuu tämä kohottamalla potkuri vedestä. Asiaan kuuluu, ettei 
koneessa ole minkäänlaista äänenvaimennusta. Pakoputki on n. 20 cm pitkä suora putki. 
Melutaso lahdella oli sellainen, ettei juuri omaa ääntään kuullut.
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Meillä oli suuria ongelmia löytää tilaa ankkuroinnille, niin täynnä lahti oli erilaisia aluk-
sia. Miehistössä esiintyi myös ajatuksia, että lähdetään jonnekin muuanne. Ankkuriin kui-
tenkin jäimme.

Siirryimme maihin. Paikka on varsinainen turistirysä. Siellä on omaa majoituskapasiteet-
tia, mutta valtavan paljon ihmisiä saapuu sinne päiväksi Phuketista.

Tämä oli onneksi meille. Klo 16 jälkeen suuri osa ihmisistä oli palannut tai palaamassa 
veneillä Phuketiin ja lahdelle tuli uskomattomalta kuulostava hiljaisuus. Tätä kesti n. klo 
22 asti. Silloin alkoi diskomusa jytää. Se kuului kovaa ja kauas.

Seuraavana aamuna matka taas jatkui. Nyt  tuulta  oli muutaman tunnin purjehdukseen. 
Kevyellä tuulella Mindoran oli tunnustettava Necesse nopeammaksi. Olimme jo klo 14 
Ao Chalong lahdella. Menin heti maihin tekemään sisäänkirjautumista. Se vei tunnin. Ko-
ko sen ajan sain täytellä lukemattoman määrän kaavakkeita. Virkailijat olivat kyllä hyvin 
ystävällisiä. 

Arne jätti seuramme 25.11. Hänen vaimonsa oli tulossa Thaimaahan ja he jatkavat lomai-
lua  hotellimajoituksessa.  Me jäljelle  jääneet  irrotimme  köydet  ja  läksimme  tutkimaan 
Phuketin lahdella olevia saaria. Ensimmäiseksi ankkuroiduimme Ko Yao Yain länsipuo-
lella olevalle lahdelle. Lahden rannalla oli vain muutama rakennus. Oli nautinnollista pu-
lahtaa uimaan kesken kuuman päivän. Vesi oli n. 30 asteista, joten sen virvoittava vaiku-
tus ei kestänyt pitkään. 
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Seppo ja Timo läksivät jollalla maihin ostamaan kalaa. He palasivatkin mukanaan kolme 
annoskalaa. Ennen kuin ehdimme aloittaa kalojen valmistuksen, meitä lähestyi kalasta-
javene. Se tarjosi myös kalaa. Tarjolla oli lisäksi suurikokoisia katkarapuja. Ostimme 
niitä ehkä 1,5 kg. Kaikkea tätä tänään ostamaamme ruokaa emme voisi nauttia kerralla. 
Kalat laitoimme jääkaappiin odottamaan huomista ja ravut keitimme suurimmassa kat-
tilassamme. Niiden nauttiminen kylmän valkoviinin saattelemana istuinkaukalossa aurin-
gon laskiessa oli mieleenpainuva kokemus. Rapuja oli kaikille juuri niin paljon kuin 
kukin jaksoi syödä.

Seuraava ankkuripaikka oli Ao Nang, lahti mantereen puolella. Paikalla on runsaasti ho-
telleja ja paikka elää turismista. Illalla kävimme syömässä päivällistä rannalla.  Pimeän 
koittaessa alkoi iltaelämä, mikä olikin varsin vilkasta ja värikästä. 

Seuraavan päivän vietimme samassa ankkuripaikassa. Maissa ollessamme kävimme thai-
hieronnassa. Se oli minulle samalla ensimmäinen kokemus hieronnasta ylipäätään. Käsit-
tely kesti tunnin. Hieronnassa jalkoja hierottiin kunnolla, myös varpaat. Hierojat käyttävät 
paljon koko vartaloaan hieronnassa. Varsinkin kyynärpäiden käyttö tuntui selän hieron-
nassa. Tunnin käsittely maksoi n. 5 €.

Phuketin itäpuolella olevat saaret ovat poikkeavan näköisiä. Ne lienevät useimmille tuttu-
ja ainakin postikorteista. Saaret saattavat olla vain muutaman aarin kokoisia, mutta kym-
meniä metrejä korkeita. Meri on kovertanut niiden rantoja ja ne ovat tyvestään paljon ka-
peampia kuin ylempää. Niiden rannoilla saattaa olla maalauksellisia hiekkarantoja. 
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Seuraavana päivänä siirryimme lähellä olevan Ko Yao Noin pohjoiskärkeen ankkuriin. 
Paikalla on pienehkö lahti vailla asutusta. Onnistuimme ostamaan paikalla veneellä liik-
kuvalta kalastajalta kalan. Kala oli grouper ja siitä valmistettiin kalakeittoa. Vaihteeksi 
ruoka oli vähämausteista ja siten poikkeavaa tavanomaisesta. Tulkoon mainituksi, että ul-
kona syödessämme olemme nauttineet voittopuolisesti kalaruokia. Eräät meistä eivät ko-
ko aikana ole syöneet ravintolassa liharuokia.  Merenantimien tarjonta onkin ollut lois-
tavaa koko ajan. 

29.11. suunnistimme taas kohden Phuketia. Tavoitteemme siellä oli Royal Phuket Marina. 
Se sijaitsee sisämaassa ja se on kaivettu kuivalle maalle. Marinaan johtaa n. 3 mpk pitkä 
ruopattu väylä alueella, joka laskuveden aikana on kuivana. Väylä on merkitty tiheässä 
olevilla betonipylväillä.  Väylän syvin kohta kulkee kuitenkin vaihtelevalla etäisyydellä 
pylväistä. Juutuimme kiinni neljä kertaa tulomatkallamme. Lisäksi oli lukuisia pohjakos-
ketuksia. Onneksi pohja oli kuitenkin pehmeää. 

Marinassa vastaanotto oli lämmintä. Meitä loppumatkassa tuli hakemaan moottorivene, 
joka ohjasi meitä väylällä. Marinassa oli henkilökuntaa laiturilla ottamassa vastaan köy-
siä. Saimme kylmät kosteat froteiset pyyhkeet, joilla pyyhkiä kasvoilta ja käsiltä suurim-
mat hiet. Itse marina on aivan uusi ja sen allasta ympäröivät korkeatasoiset asuinraken-
nukset. Niistä näköjään suurin osa on vielä myymättä.

30.11. käytettiin Phuket Townin katseluun. Illalla nautimme päivällisen hyvin suuressa 
seafood-ravintolassa. Se ei ollut halpa ainakaan paikallisen mittapuun mukaan. Seuraava-
na päivänä oli Timon lähdön vuoro. Erkanimme haikeissa tunnelmissa. Timolle tämä oli 
toinen matka Mindoran mukana ja oleilua veneellä on kertynyt kaikkiaan n. 3 kk.

Jäimme Sepon kanssa veneelle. Emme lähteneet enää marinasta. Kulutimme aikaamme 
käymällä kaupungilla ja kävelemällä lähitienoota tutkien. 4.12. Seppo lähti kohden lento-
kenttää aamulla klo 06. Sepon oleilu Mindoralla oli hänelle toinen. Hän ehti olla veneellä 
yhteensä kaikkiaan puoli vuotta. Jäin yksin veneelle.

Yksinoloani jatkui aina vuoden vaihteeseen, jolloin sain uuden miehistön Suomesta. Vene 
oli aluksi sijoittuneena ylelliseen Royal Phuket Marinaan, jonka maksutkin olivat kunin-
kaallisia. Minulla ei ollut varaa oleilla siellä pitkään.
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Lukijaa  voinee  kiinnostaa  miten  vietin  neljä  viikkoa  Phuketissa.  Aika tuntuu  pitkältä, 
mutta itsestäni se tuntui juuri ja juuri riittävän kaikkiin niihin toimiin, joita veneen kun-
nossapito aiheuttaa. Kerron tässä muutamia niistä.

Veneen patjat olivat alkuperäiset ja niiden kunto oli sen mukainen. Kankaat alkoivat re-
peillä. Ne olivat aikojen saatossa saaneet myös paljon merivettä ja olivat siis hyvin suolai-
sia. Illan kosteuden hiipiessä patjat kostuivat. Ennen lähtöäni olin yrittänyt pestä patjoja ja 
poistaa niistä sillä tavoin suolaa verrattain heikoin tuloksin. Matkani aikana uutta merivet-
tä oli kertynyt patjoihin avoimista kattoluukuista tulevien roiskeiden muodossa. Vettä oli 
tullut myös kannen ja rungon kiinnityspulttien rei’istä. Thaimaassa käsityötaidot kukois-
tavat ja työn hinta on huomattavan halpa Suomeen verrattuna. Olin päättänyt yrittää teet-
tää uudet patjat Thaimaassa.

Sain kuulla muilta veneilijöiltä positiivisia arvioita paikallisista patjantekijöistä. Erityises-
ti eräs ruotsalainen suositteli Lek Star-nimistä yritystä. Olin ollut yhteydessä firmaan ja 
olimme sopineet tapaavamme veneellä 4.12. aamulla heti klo 08. Se aika tuli ja meni, 
mutta ketään ei kuulunut. Vasta klo 12 firman myyntiedustaja Alex tuli paikalle. Hän tut-
ki tilanteen ja otti mittoja. Tarjouksen hän lupasi toimittaa vielä samana päivänä. Se ei tie-
tenkään tullut. En saanut sitä seuraavanakaan päivänä.

Itsenäisyyspäivänä  siirsin  veneen  Phuketin  lounaisnurkassa  olevaan  lahteen  ankkuriin. 
Lahden nimi oli Nai Harn ja se on suosittu veneiden ankkuripaikka. Siellä oli n. 40 venet-
tä sinne tullessani. Veneiden joukossa oli Ollikaisten S/Y Necesse, jonka viereen ankku-
roin Mindoran. Menomatkalla Nai Harniin patjafirmasta soitettiin ja annettiin tarjous, 50 
000 bahtia koko patjaston uusiminen. Sovimme, että huomenissa menen firmaan ja valit-
sen kankaiden  värin  ja  materiaalin.  Itsenäisyyspäivä  vietin  yhdessä  Ollikaisten  kanssa 
heidän veneellään ja Nai Harn -lahden rannalla olevassa viihtyisässä ravintolassa

Seuraavana päivänä läksin yhdessä Karin kanssa kaupungille. Meillä oli tarve tilata matka 
Maynmariin. Tämä oli välttämätöntä saadaksemme lisää oleskeluaikaa Thaimaassa. Tul-
taessa maahan saimme 30 päivän oleskeluluvan. Helpoin tapa saada siihen pidennystä on 
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mennä halpamatkalle Maynmariin leimauttamaan siellä passin ja palatessa saa taas lisää 
30 pv. Näin se käy tavalliselta turistilta, mutta veneiden kipparit ovatkin eri sarjassa. Hei-
dät katsotaan kuuluvan erottamattomasti veneeseen ja he eivät saa poistua alukselta aina-
kaan ulkomaille asti. Tämä on mahdollista vain maksamalla 20 000 bahtin takuusumma, 
jonka sitten saa takaisin, ei suinkaan heti palattuaan, vaan vasta kahden viikon kuluttua 
tehdystä matkasta.

Aikaa takuusumman maksuun meni runsaasti.  Jouduimme täyttämään lukuisan määrän 
kaavakkeita, joista valtaosa oli thaikielellä ja -kirjaimilla. Ei auttanut kuin luottaa virkaili-
joihin siinä, ettei samalla vahingossa esim. myy venettään. Kävimme samalla matkalla 
patjafirmassa valitsemassa kankaan ja patjojen materiaalin. Nyt oli tarpeen saada uusi tar-
jous, koska valitut materiaalit olivat kalleimmasta päästä. Tarjous luvattiin, taas samaksi 
päiväksi. Se tuli kuitenkin vasta seuraavana päivänä. Hinta oli nyt 70 000 bahtia. Samalla 
sovimme, että tulen seuraavana päivänä Ao Chalongin lahdelle, missä on laituri. Siellä 
luovutan firmalle vanhat patjat, joita käytetään uusien malleina niitä leikattaessa. Samalla 
minun olisi pitänyt maksaa 50 % etumaksu. En suostunut tähän. Ehtoina ilmoitin, että pat-
jojen tulee olla valmiina 31.12. Sen turvaamiseksi en suostunut maksamaan kuin 10 % 
hinnasta etukäteen.

Seuraavana päivänä ajoin veneen Ao Chalongiin. Matkaan meni pari tuntia. Kellon tulles-
sa 10, joka oli sovittu aika, ei ketään ollut paikalla. Aikani odoteltuaan Alex soitti ja il-
moitti, ettei hän voi tulla tänään, koska voi huonosti. Ehdotin, että hän järjestää kuljetuk-
sen jollain muulla tavoin, esim. taksilla,  joita on Phuketissa vaikka miten..  Hän lupasi 
soittaa hetken kuluttua. Hetkiä kului. Kellon tullessa 14 minun oli lähdettävä laiturista, jo-
ka oli varattu ammattiliikenteelle ja saarilta alkoi virrata turisteja veneillä laiturille. Olin 
yrittänyt soittaa Alexille, mutta hän ei vastannut puhelimeen.

Paluumatkalla Nai Harniin Alex vihdoin soitti ja ehdotti, että tulisin kahden päivän kulut-
tua uudelleen laiturille. Minulla oli pinna hieman kireällä ja aloin epäillä voisiko toimitus-
kaan olla ajallaan, koska toistaiseksi mikään aikataulu ei ollut pitänyt. Alex antoi lupauk-
siaan ja hellyin tulemaan uudelleen kahden päivän kuluttua. Ilta kului vinssejä huoltaen ja 
päivällisellä Ollikaisten kanssa. Seuraavatkin päivät kuluivat vinssejä ja konetta huoltaen. 

Päivä, jolloin Alexin oli määrä tulla hakemaan patjoja, oli 11.12. Tällä kertaa hän tulikin 
sovittuun paikkaan ja vain tunnin myöhästyneenä. Patjat vietiin autoon ja allekirjoitin ti-
lauksen ja maksoin 10 %:n etumaksun. Samalla tuli puhe VATista. Jos maksan pankkiti-
lille, minun on maksettava VAT. Jos taas maksan käteisellä (pimeästi), ei VATia perittäi-
si.

Seuraavina  päivinä  kulutin  aikaani  tiivistämällä  rungon ja kannen pulttien  reikiä.  Työ 
vaati paljon aikaa, koska sisustusta oli purettava päästäkseni pultteihin käsiksi. Kaidetolp-
pien kiinnityksessä oli pari pulttia irrotettava poraamalla. Se ei ole ollenkaan ongelmaton-
ta, koska pultit olivat happoterästä ja sen poraaminen käytössä olevilla välineillä on tus-
kallista. Sain tässä apua Karilta ja hänen poranteriltään.

Läksimme  13.12.  yhdessä  Necessen  kanssa  kohden  Ao  Chalongia.  Meillä  oli  matka 
Maynmariin seuraavana aamuna klo 06 ja linja-auton pysäkki oli Ao Chalongissa. Lahti 
on täynnä ankkuroituneita veneitä sekä paikallisia että vierailijoita yhteensä monta kym-
mentä.
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Seuraavana päivänä ajoimme bussilla Thaimaan pohjoisrajalle ja jatkoimme sieltä vesi-
bussilla Maynmarin puolelle, missä leimautimme passimme ja palasimme välittömästi ta-
kaisin Thaimaahan ja bussilla Ao Chalongiin. Koko matka vei yli 12 tuntia. Sinä aikana 
bussin ikkunasta ei avautunut kovin merkillisiä maisemia.

Kannen ja rungon välisten pulttien tiivistämiseen käytin vielä kolme päivää. Työ oli siis 
melkoinen ja siinä oli pitänyt irrotella paljonkin kattolevyjä ja muuta sisustusta.

Sähköä  tuottava  Duogen on  osoittautunut  matkani  aikana  paljon  korjausta  vaativaksi. 
Syynä saattaa olla huoltotöissä käytetyt väärät osat. Siitä oli taas mennyt laakerit. Ne ei-
vät kulu pyörimisessä, vaan laitteeseen pääsee vettä ja laakerien kuulat eivät ole ruostu-
mattomia. Vei sen paikalliselle venealan sähkökorjauspajaan. Laitteen korjaus luvattiin 
tehdä viikossa, mutta aika oli tietysti tätä pidempi. Tällä välin olin pakotettu tuottamaan 
tarvitsemani sähkön moottorin avulla.

Kävin myös paikallisessa tullissa selvittämässä patjojen VAT-kysymystä. Paikalla ei ollut 
kovin hyvin englantia puhuvia henkilöitä. Selväksi kuitenkin tuli, että VATia ei ole tar-
peen maksaa, jos vien patjat maasta lentokoneella. Jos taas veneellä, niin VAT on makset-
tava.

Jarno Kajova  teki  vierailun  veneelle  19.12.  Jarno oli  ilmoittautunut  miehistöksi  Thai-
maasta eteenpäin. Hän oli seikkaillut Thaimaahan halki Siperian ja Kiinan junalla ja tullut 
aina Thaimaahan asti maakulkuneuvoilla. Matkallaan hän oli kohdannut tyttöystävän ja 
ilmoittanut  jäävänsä pois veneilystä  ja jatkavan matkaa  yhdessä  tyttöystävänsä kanssa 
kohden Australiaa.

Tällä välin Ollikaiset olivat tehneet matkan Bangkokiin. Syynä oli Marikan passi, jossa 
huolestuttavalla tavalla kuvallinen sivu oli murtumassa selkämyksestä. Passin voi uusia 
Suomen suurlähetystössä. Passien ensimmäisen sivun irtoaminen on tuttu tilanne kaikille 
paljon matkustaville suomalaisen passin omistajille. Ollikaisten palattua 20.12. siirryim-
me takaisin Nai Harn -lahdelle, joka on paljon suojaisempi miellyttävämpi kuin Ao Cha-
long ainakin koillismonsuunin puhaltaessa.

Seuraava  päivä kului  kaasupulloja  täyttäessä.  Pohdimme Karin  kanssa yhteistä  ongel-
maamme. Täällä jos saa toimitetuksi yhden asian päivässä, saa olla onnellinen. Usein se 
yksikin  tehtävä  jää vajaaksi.  No, läksimme aamulla  pulloinemme kaupungille  taksilla. 
Tingimme hintaa ja saimme sitä alemmaksi. Kuitenkin haittana oli se, että taksi hoiteli 
tällä alennusmatkalla omia asioitaan siinä sivussa. Kaasupullojen täyttämiseen kuluin n. 
kuusi tuntia, mutta se yksi suorite tuli valmiiksi.

Joulun aika kului venettä vahattaessa ja muutakin pientä ehostusta tehden. Jouluaattona 
olin  yhdessä  Ollikaisten  kanssa  hotelliravintolassa  syömässä  erinomaisen  jouluaterian. 
Mukana oli Karin isä naisystävineen. He olivat tulleet viettämään lomaa Phuketiin. Joulu 
ei näy Thaimaassa muuten kuin turistipaikoissa jouluaiheisina koristuksina.
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Duogen tuli aikanaan korjaamosta. Se oli nyt niin jäykkä, että tarvittiin kova tuuli ennen 
kuin se alkoi pyöriä. Ajattelin sen siitä notkistuvan pyörittyään aikansa. Niinhän se teki-
kin.

Oli 28.12.. Aamiaista syödessäni tunsin selvän reiän hampaassani. Ei mukava huomio, 
kun ottaa huomioon millaisissa maissa tulisimme käymään seuraavien kolmen kuukauden 
aikana. Menin kaupungille. Siellä on paljon mainoksia hammashoidoista kirurgiset ope-
raatiot mukaan lukien. Kävin yhdessä vastaanotossa. Tälle päivälle ei olisi paikkoja va-
paana. Seuraavat päivät aina 3.1. olisivat yleisiä vapaapäiviä, jolloin kaikki olisivat lo-
malla. Toisella asemalla tärppäsi. Sain ajan kolmen tunnin päähän. Sain ilokseni todeta 
vastaanoton olevan varsin tasokkaan ja mukana olivat kaikki tekniset apuvälineet, joihin 
Suomessakin olin tottunut.

Lääkärinä oli nuori nainen. Häntä avusti kaksi hoituria. Reikä todettiin suureksi ja kysyt-
tiin mielipidettäni paikkamateriaalista. Valitsin muovipaikan. Paikka tehtiin hetkessä ja 
sitten tuli maksun aika. Hinta oli 25 €. Iloinen yllätys. Sain myöhemmin kuulla, että mo-
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net käyvät Phuketissa tekemässä suuria hammasremontteja, implantit mukaan lukien. Sa-
malla syntyy säästöjä, vaikka ottaakin matkat huomioon.

Jätin Nai Harnin ankkuripaikan 30.12. ja suunnistin takaisin Royal Phuket marinaan. Mat-
kalla ihmettelin hiljaista nopeuttani koneella ajettaessa. Vauhtia ei saanut juuri yli 4 sol-
mun ja samalla kuului pahaa ääntä potkurista. Ajattelin, että oli saanut taas verkkoja ja 
siimoja potkurini ympäri. Tuulta ei ollut ja jouduin hiljaisella nopeudella suoriutumaan 
koneajolla koko viiden tunnin matkan.

Matkalla kohden marinaa Alex soitti. Hän ilmoitti, että vastoin odotuksia hän voisi tuoda 
patjat jo tänään. Uskomatonta. Patjat tulivat klo 20. Kaikki näytti hienolta. Alex lupasi 
tulla 3.1. mukanaan kamera, jolla hän halusi ikuistaa tuloksen. Istuinten patjoista puuttui-
vat napit, jotka olivat kuuluneet vanhoihin patjoihin. Alex lupasi tulla 3.1. ottaa kuvat, 
tuoda tarvittavat napit  patjoihin, jos olisin halukas sellaisia pitämään. Hän itse oli sitä 
mieltä, että patjat ovat parempia ilman ko. nappeja.

Uuden vuoden ensimmäisenä päivänä uuden miehistön oli määrä saapua Phuketin kentäl-
le klo 07.15 koneella. Olin heitä vastassa kentällä. Kone tuli Münchenin kautta. Ilmoitus-
taululla sanottiin,  että  kone Münchenistä  saapuu vasta 9.40. Päästin taksin menemään. 
Kuitenkin melkein heti lankoni asteli saapuvien matkustajien portista. Heidän koneensa 
oli ollut edellä aikatauluaan ja saapunut jo niin varhain, että tieto sen tulosta oli pyyhkiy-
tynyt ilmoitustaululta. Ajoimme marinaan ottamalla uuden taksin.

Majoituttuaan uusi miehistö, veljeni Antti ja lankoni Matti Lassila, olivat tietysti matkasta 
väsyneitä, mutta lähdimme kaupungille etsimään lounaspaikkaa. Saimme ihmeeksemme 
todeta kaikkien ravintoloiden olevan suljettuna. Kuitenkin marketit olivat auki. Menimme 
suurimpaan ja siellä oli useita ravintoloita, jotka olivat täydessä toiminnassa.

Olin tilannut sukeltajan selvittämään potkurin sotkuja. Se oli luvattu 2.1. Sukeltajaa ei 
kuulunut. Samalla oli  paljastunut,  että lankoni mukanaan tuomat potkurin sinkkianodit 
olivat väärät. Hänelle oli myyty väärää tavaraa. Tilanne oli hankala. Kallis potkuri ehkä 
vaurioituisi, jos olevat sinkit loppuisivat. Olin itse sukeltanut ja todennut niiden olevan 
loppuun kuluneita. Lähetin Suomeen Maritimille mailin, jossa pyysin pikaista toimitusta. 
Osoitteeksi annoin Malesian Langkawin, koska tarkoituksena oli poiketa siellä ennen läh-
töä yli Bengalin lahden.

Langkawi sijaitsee kaakkoon Phuketista. Purjehdus sinne, näennäisesti väärään suuntaan, 
oli perusteltua siksi, että siellä sai ostetuksi juomia verovapaasti. Meillä tulisi olemaan 
edessä ainakin kolmen kuukauden ajan tiukkoja muslimimaita, joissa ruokajuomien osto 
ei olisi mahdollista. 
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Phuketissa Mindora sai uudet patjat

Alexin oli määrä saapua 3.1. klo 8.30 mukanaan kamera, napit ja minun puolestani oli 
määrä maksaa hänelle koko summasta puuttuva reilun 10 000 bahtin erä. Hän ei tieten-
kään tullut. Soitin hänelle useaan kertaan. Ei vastausta. Nyt saimme paikalle sukeltajan. 
Hän oli paikallinen marinan työntekijä, joka sukelsi pelkästään snorkkelivarustuksin. Hän 
ilmoitti, että potkurissa ei ollut siimoja tai verkkoja vaan se on täynnä rokkoa. Hän puh-
disti potkurin.
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Legi Phuket – Langkawi – Malediivit 3.1. – 22.1.2007 (1800 mpk)
Miehistö: Kippari

Antti Vahala
Matti Lassila

Maksoin marinan maksut ja menimme polttoainelaiturille täyttämään dieseltankkimme. 
Tankki jäi kovasti vajaaksi, sillä saimme vain 10 l. Pumppu ei toiminut. Kello kävi. Alex 
soitti. Ilmoitin, että olemme jo lähdössä ja jos hän mielii rahojaan, on syytä kiirehtiä. Alex 
tuli klo 11.30. Hänellä ei ollut mukanaan kameraa eikä luvattuja nappeja. Samalla tein 
reklamaation. Kahdessa tyynyssä leikkaukset oli tehty väärin. Vierailija ei sitä helpolla 
huomaa. Sovimme pienestä maksun alennuksesta.  Alex sai rahansa, ja pääsimme mat-
kaan. 

Matka kohden Malesia Langkawia alkoi koneajona. Tuulta ei ollut nimeksikään. Vasta 
seuraavan vuorokauden puolella pikkutunneilla tuulta oli riittävästi purjehtimiseen. Pää-
simme Langkawi Yacht Clubin marinaan klo 15 ja samalla tehdyksi check-inin. Maritim 
vastasi s-postilla tehden sinkkien osalta tarkentavia kysymyksiä.  Lähetin vastauksen ja 
painotin, että lähetyksellä on kiire. En halunnut lähteä pitkälle matkalle ennen kuin sinkit 
olisivat paikallaan. Seuraavina päivinä meillä oli odotusta. Sen käytimme turismiin mm. 
ajamalla taksilla saaressa ja käymällä köysiradalla eräällä saaren korkeimmista huipuista, 
n. 800 m.

Aikaa käytettiin myös varastojen täydentämiseen. Hankimme ruokajuomiksi 80 l olutta ja 
40 litraa viiniä. Määrä voi tuntua suurelta, mutta sen oli määrä riittää aina Välimerelle 
saakka. Ruokaostosten suhteen Langkawi puolestaan on varsin huono paikka. Tuoretta 
ruokaa ei käytännöllisesti katsoen ole tarjolla ollenkaan. Ne hedelmät ja vihannekset, jot-
ka ovat tarjolla, ovat surkean näköisiä ja nahistuneita. 
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Odottelua  jatkui.  Kävin  päivittäin  kyselemässä  toimitusta,  turhaan.  Soitin  Maritimille. 
Kävi ilmi, että lähetys oli lähtenyt vasta 5.1 illalla. Kyllä sitä Suomessakin osataan. Kat-
soin paketin kulkua netissä. Se oli tullut Kuala Lumpuriin jo 8.1. Siitä eteenpäin ei ollut 
tietoa. Olin yhteydessä marinan toimistoon, josta he ottivat yhteyden kuljetusfirman, TNT 
paikalliseen toimistoon. Sieltä ilmoitettiin, että paketti oli heillä, mutta se toimitettaisiin 
marinaan vasta huomenna joskus iltapäivällä. Näin siis express-toimitus tehdään. Haim-
me paketin TNT:n toimistosta. Saimme paikalle sukeltajan, joka asensi sinkit paikalleen. 
Kävin tekemässä check-outin, joka tapahtuikin ennätyksellisen nopeasti. Klo 17 olimme 
matkassa. Tavoitteena oli saman Langkawi-saaren toinen marina Telug.

Pysähdys  Telugissa  tapahtui  siksi,  että  halusimme  ostaa  sieltä  dieseliä  matkallemme. 
Langkawi Yacht Clubin tarjoaman polttoaineen sanotaan olevan likaista ja likaisesta polt-
toaineesta on tullut jo tarpeeksi huonoja kokemuksia. Tulimme Telugin marinan edustalle 
pimeyden jo laskeuduttua ja asetuimme ankkuriin.

Aamulla  11.1.  ajoimme  polttoainelaituriin  ja  tankkasimme  tankkimme  täyteen.  Matka 
kohden Malediiveja alkoi klo 08.30. Matkasuunnitelmaan oli tehty muutos. Emme poik-
keaisi Sri Lankassa. Paikasta oli kantautunut huonoja viestejä: paljon byrokratiaa ja poliit-
tinen tilanne ei tarjonnut juuri helpotusta liikkumiseen eikä turvallisuuteenkaan.

Ensimmäinen vuorokausi kului heikoissa tuulissa, mutta sitten monsuuni voimistui. Hetki 
sitten huollossa ollut Duogen alkoi äännellä uhkaavasti. Jotain oli vialla sen sisällä. Laite 
tuotti kuitenkin virtaa aivan odotusten mukaisesti.  Etenimme aina Malediiveille saakka 
hyvin päivänopeuksin. Tässä on niistä lukusarja: 117,137, 177,152, 164,161, 183, 162, 
179 ja 108 mpk.

Etenimme alueella, missä on runsaasti laivaliikennettä. Yritimme sovittaa oman kurssim-
me siten, että olisimme poissa vilkkaimmilta väyliltä. Siitä huolimatta laivoja näkyi pal-
jon ja osa niistä sivuutti meidät varsin läheltä. Matkalla meillä ei ollut juuri kalaonnea. 
Saimme vain yhden keltaevä tonnikalan, joka riitti vain yhteen ateriaan. Koskaan ennen 
kalaonni ei ole ollut näin huono. Liekö syynä ylikalastus?

Merimatka sinällään oli varsin tapahtumaköyhä. Kriisin tuntua aiheutti se, että Antti kaa-
tui istuinkaukalossa ja satutti kylkensä. Se vihoitteli pahasti. Emme ensialkuun osanneet 
diagnosoida oliko kyseessä kylkiluun murtuma vai vain ruhje ja revähdys.  Seuraavina 
päivinä Antti oli kuitenkin jalkeilla ja hoiteli vahtivuoronsa mallikkaasti. 
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Saavuimme Malediivien pohjoisimman atollin Uligan-saaren taakse ankkuriin 22.1. klo 
08.30. Maledivien valtio koostuu pelkistä atolleista ja saarista, joita on yhteensä yli 2000. 
Merenpinnan yläpuolelle  nousee runsaat  800 saarta  joista runsaat  200 on asuttuja.  Ne 
kaikki ovat korallihiekkaa. Valtion korkein kohta on 2,1 m merenpinnan yläpuolella. Kui-
vaa maata koko valtiossa on vain 300 km2. Merenpinnan kohoaminen on todellinen uhka 
koko valtakunnan olemassaololle.

Saavuttuamme ja ankkuroituamme saimme monen yrittämisen jälkeen yhteyden viran-
omaisiin. He tulivat veneelle parin tunnin kuluttua. Virkailijoita oli yhteensä neljä ja li-
säksi veneen kuljettaja. Ankkurissa saaren suojassa oli ennen meitä viisi venettä. Saimme 
kuulla, että saarella käy vuosittain n. 100 venettä ja nyt oli kausi parhaimmillaan. Sisään 
kirjautuminen tapahtui  verrattain  nopeasti,  vaikka täytettäviä  kaavakkeita  oli  runsaasti. 
Virkailijat olivat asiallisia. Heidän vaatetuksensa oli silmiinpistävän siistiä: vitivalkoiset 
paidat,  poleteissa virkamerkit,  mustat housut ja nauhakengät. Lenitakaan ei voisi tehdä 
parannusehdotuksia heidän habitukseensa.

Uligan on pieni saari. Sen pituus pohjois-eteläsuunnassa on 1,5 km ja leveys parhaimmil-
laan n. 500 m. Saarella asuu n. 400 henkeä. Oli yllättävää havaita, että saarella oli ruutu-
asemakaava ja kaikki rakennukset yhdessä aitoineen muodostivat umpikortteleita. Raken-
nukset olivat kaikki tehdyt kivestä.

Tullessamme meille oli jaettu materiaalia, missä oli mm. ohjeet käyttäytymiselle. Koros-
tettiin, että paikan ihmiset ovat muslimeja. Pukeutumisen tulee olla asiallista. Luulen, että 
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tämä ohje koski erityisesti naisia. Saaren naiset olivat pukeutuneita väljiin varpaisiin asti 
ulottuviin pukuihin, ja luonnollisesti päätä peitti vain kasvot paljastava huivi. Meillä oli 
lupa tulla saarelle vain klo 06-22 välisenä aikana. Asukkailla ei ollut lupa tulla veneisiim-
me. Emme saisi antaa asukkaille mitään lahjoja ilman tullilta saatua lupaa.

Kaikki tämä vaikutti varsin tiukalta. Kuitenkin maissa käydessämme asukkaat tulivat ko-
vasti mielellään juttelemaan kansamme. Pakkomyymistä ei esiintynyt ollenkaan. Ympä-
ristö oli hyvin siistiä. Päivittäisiin askareisiin näytti kuuluvan paikkojen haravointi.

Saarella oli pari “kauppaa”. Näistä suurempi, Sailor’s Choice” tarjosi laajimman palvelu-
valikoiman. Sen omistaja ilmoitti, että parin päivän toimitusajalla he voivat toimittaa huo-
mattavan paljon erilaisia tuotteita. Tämä olikin tarpeen, koska kaupassa itsessään ei ollut 
juuri mitään näytillä.

Tilasimme ensi hätään dieseliä, vettä ja leipää. Dieselin osto oli pitkähkö prosessi, koska 
ensin minun oli tehtävä anomus tullille, jotta toimitus voitaisiin tehdä. No, se hoitui muu-
tamalla rivillä. Tässä vaiheessa emme vielä tilanneet ruokia seuraavalle legille. Kauppias 
kertoi mahdollisuudesta illallistaa “ravintolassa”. Tilasimme sen samaksi päiväksi. Tilai-
suus alkoi klo 18.30. Paikalla oli erilaisia riisiruokia sekä pieniä paistettuja kaloja. Kalois-
ta sanottiin, että nyt on tarjolla vain pieniä kaloja, mutta perjantaina on barbeque, jolloin 
tarjotaan grillattuna suurempia kaloja.

“Ravintola” oli sisäpiha. Meille oli tarjolla muovituolit. Pöydän virkaa teki kunkin edessä 
ollut pystyyn nostettu tiili. Ruokajuomana oli hyvin makeaa teetä. Tarjoilusta huolehti yli 
tusinaa nuorta miestä ja naista, joista valtaosa lähinnä seurasi syömistämme. En voi sanoa 
ruokaa kovin herkulliseksi, mutta tropiikin yössä nautittuna ja tällaisessa ympäristössä sil-
lä oli kuitenkin melkoisesti erityisarvoa.

Toisena päivänä Uliganissa tuli ankkuripaikalle viereemme S/Y Necesse. He olivat lähte-
neet lähes viikkoa aiemmin Phuketista kuin me Malesiasta, mutta olivat pysähtyneet ja 
oleilleet usean päivän Sri Lankassa.

Seuraavina  päivinä  snorklailimme todella  kirkkaassa vedessä.  Ankkuripaikallamme oli 
vettä 20m, mutta pohja oli silti näkyvissä. Valitettavissa saaren korallit olivat miltei kaik-
ki kuolleet.  Saarelaisilta saamamme tiedon mukaan syynä on ollut meritähtien joukko-
esiintyminen. Ne syövät koralleja.  Ilmiö tapahtui  samaan aikaan Suurella Valliriutalla, 
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josta oli paljon tietoja suomalaisessakin lehdistössä. Uusia pieniä eläviä koralleja alkoi 
kuitenkin näyttäytyä. Kaloja oli olosuhteet huomioon ottaen varsin paljon.

Perjantaina oli luvattu BBQ. Sinne ilmaantui lisäksemme tusinan verran muita veneilijöi-
tä. Veneitä oli nyt ankkuripaikalla 19, kun tullessamme niitä oli ollut vain viisi. BBQ oli 
edellisen illallisemme toisinto tarjottavien ruokien suhteen. Poissaololla loistivat nyt suu-
ret ja pienet kalat. Isännät valittivat, ettei kalaa ollut tullut. Itseäni ihmetytti kalastuksen 
tehottomuus. Atolli oli nimittäin täynnä kalaa, myös suurta. Sen toteamiseen ei tarvittu 
kuin vilkaisu veneestä.

Tutkimme saarta myös jalkaisin kävellen sen hiekkarantoja. Hienoin tekemämme luonto-
havainto oli kilpikonnan jäljet rantahiekassa. Se oli käynyt  edellisenä yönä munimassa 
rantahiekkaan. Ankkurissa ollessamme näimme useita kilpikonnia uimassa vedessä. Täy-
tyy toivoa niiden munien saavan kehittyä rauhassa.
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Legi Malediivit – Oman 28.1. – 6.2.2007 (1280 mpk)
Miehistö: Kippari

Antti Vahala
Matti Lassila

Lähdimme yhdessä Kari Ollikaisen kanssa tekemään uloskirjautumista 28.1. Olimme var-
hain aamulla liikkeellä ollaksemme ensimmäisiä tätä tointa tekemässä. Meille oli annettu 
hyvät ohjeet missä järjestyksessä kävisimme satamakapteenin, immigraation-, terveys- ja 
tulliviranomaisten luona. Kaavakkeita oli täytettävä taas suuri määrä ja papereihin tuli lu-
kematon määrä leimoja. Koko prosessi kesti kaksi tuntia, mutta klo 9.45 pääsimme mat-
kaan. Tarkoituksenamme oli purjehtia samaa tahtia Necessen kanssa Omanin Salalahiin.

Matkalla tuuli oli aluksi vakiosuunnassa, koillisessa, niin kuin monsuunilta voi odottaa. 
Tähän tuli jo toisena päivänä muutos, jonka aiheutti jokin säähäiriö. Tuuli kääntyi itään ja 
edelleen jopa kaakkoon. Saimme sateita parina päivänä. Sitten oli taas normaalia. Yöpur-
jehdukset olivat mahtavia. Sää oli riittävän viileää niin, ettei tarvinnut hikoilla. Vahdilla 
oli yllään shortsit, paitaa ei tarvittu. Kaikkea tätä valaisee kirkas kuutamo tasaisen tuulen 
kuljettaessa purtta.
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Kalaonni ei matkalla nytkään ollut sanottava. Kuuden päivän kuluttua lähdöstämme saim-
me ensimmäisen kalan, doradon. Heti sen perään toisen samanlaisen n. 3kg painavan yk-
silön. Meillä oli kala-ateria kahtena päivänä.

Viikon etenemisen jälkeen tuulet alkoivat heiketä. Jouduimme turvautumaan koneeseen, 
koska tavoitteena oli saapua Salalahiin tiistaina 6.2. vielä valoisana aikana. Tulimme yh-
dessä Necessen kanssa satamaan klo 15.30. Check-in tapahtui siten, että n. klo 18 venee-
seemme tuli tullin edustaja, jonka kanssa täytimme tarvittavat dokumentit. Immigraatio 
hoitui taas menemällä heidän toimistoonsa satama-alueella.

Virkailijat olivat erittäin kohteliaita ja asiallisia. Koko prosessi jätti hyvän mielikuvan vi-
ranomaisten toiminnasta. Samalla koko sataman alue oli selvästi hyvässä järjestyksessä. 
Alue oli aidattu ja hyvin vartioitu. Parempaa en muista tavanneeni. Seuraavat päivät ku-
luivat veneiden varustamisessa seuraavalle legille ja myös turismiin. 

Olimme tulleet Omanin Salalahiin 6.2. Satamassa meitä palveli agentti nimeltään Muha-
mad. Hän oli afrikkalaistaustainen, mutta hänellä oli saksalainen vaimo. Hän oli pukeutu-
nut aina puhtaanvalkoiseen arabikaapuun ja päässä oli valkoinen fetsi. Hän oli hyvin huu-
morintajuinen ja vitsaili kaiken aikaa. Hän oli siinä suhteessa epätavallinen, että hänen 
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noudatti  aikatauluja.  Olisikohan  saksalaisella  vaimolla  ollut  vaikutusta  asiaan?  Myös 
kaikki hänen meille tekemänsä palvelut olivat moitteettomia.

Oleilimme Salalahissa kaupallisessa satamassa. Sitä oltiin laajentamassa varsin mittavasti. 
Satama oli aidattu ja vartioitu tiukkaan. Meillä oli oltava mukana kaiken aikaa passit, jot-
ka tarkastettiin mennen tullen. Passeista tarkastettiin paitsi henkilöllisyys,  myös se että 
siihen oli merkitty viisumi. Sisään- ja uloskirjautuminen olivat asiallisia mutta tiukkoja. 
Sen sai kokea myös paikalle tullut australialainen vene.

Kyseinen vene oli ostettu Välimereltä ja värvätty miehistö oli purjehtimassa sitä kohden 
Australiaa. Sisään kirjautumisen he olivat tehneet asianmukaisesti. He lähtivät jatkamaan 
matkaa varsin pian tulonsa jälkeen. He eivät tehneet uloskirjautumista. Satamaviranomai-
set hakivat lähteneen veneen mereltä takaisin. Veneen kippari tuohtui asiasta ylenpaltti-
sesti ja haukkui viranomaiset pataluhaksi. Viranomaiset vastasivat tähän tavallaan. Vaa-
dittiin veneen luovutuspaperit alkuperäisenä ja kipparille määrättiin usean sadan dollarin 
sakko. Vene ei poistuisi maasta ennen kuin kaikki ehdot olisivat täyttyneet. Arvaan ve-
neen miehistön tunnelmat tapahtuman jälkeen, mutta mielestäni on anteeksiantamatonta 
lähteä maasta ilman uloskirjautumista. Se kostautuu viimeistään seuraavassa satamassa, 
missä vaaditaan aina edellisen sataman uloskirjautumistodistus.

Tutustuimme maahan tekemällä autoajelun rannikkoa myöden kohden itää. Matkalla kä-
vimme vähäisissä turistikohteissa. Matkalla näimme myös runsaasti kameleita, jotka kul-
kivat aavikolla vapaina. Aitoja ei ollut niiden kulun esteenä. Kävimme myös Marbat-ni-
misessä kylässä tai kaupungissa. Se on ilmeisesti Omanin kehitysaluetta. Vanhan kaupun-
gin taloista noin puolet oli autioina ja osittain tai kokonaan sortuneina. Kaupungin ympä-
rillä oli rakennettu uusia varsin tasokkaita taloja. Olennainen piirre Omanissa sekä haja-
-asutusalueilla että kaupungissa on tontteja ympäröivät korkeat muurit. Ne ovat tavallises-
ti kivisiä ja yli kaksi metriä korkeita. Niiden rakentamiskustannukset lienevät melkoiset. 
Ilmeisesti koti halutaan pitää hyvin suljettuna sekä kuvannollisesti että konkreettisesti.
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Salalahin kaupunki on varsin moderni. Elintason korkeus ilmenee usealla tavalla. Kaup-
poja on hyvin runsaasti ja sieltä löytyy miltei mitä vain. Autokanta on varsin runsas ja uu-
si.  Paikallinen ostoskeskus ylitti  odotukset  ja supermarketin  tuotevalikoimassa ei  ollut 
huomauttamista.  Merkille pantavaa oli myös paikan yleinen siisteys,  joka lähenteli  eu-
rooppalaisia normeja. Ihmiset pukeutuivat varsin siisteihin asuihin, jotka olivat arabialais-
tyylisiä.  Naisia näkyi  katukuvassa hyvin vähän ja he olivat pukeutuneita mustaan bur-
kaan, joka useimmiten peitti myös silmät.

Iltaisin kävimme nauttimassa päivällisen lähellä satamaa olevalla Oasis-klubilla. Se oli 
poikkeama omanilaisesta kaavasta siinä suhteessa, että siellä oli paitsi paljon ulkomaalai-
sia myös alkoholitarjoilu. Olut hyvin valmistetun aterian yhteydessä ilmastoidussa tilassa 
maistui aavikolla todella nautittavalta.

Muhamad oli ottanut huolekseen hoitaa Duogenin laakerien vaihdon. Hän toikin laitteen 
korjattuna  ennen lähtöämme.  Samalla  kuitenkin  paljastui,  että  voimansiirto  potkurissa 
vaatii uusia varaosia laitteen valmistajalta. Tein sellaisten tilauksen sähköpostilla. Pyysin 
lähettämään osat Adeniin, jonne tulisimme reilun viikon kuluttua.
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Legi Omanin Salalahista Jemenin Adeniin 10.2.  - 17.2.2007 (330 mpk)
Miehistö: Kippari

Antti Vahala
Matti Lassila

Olimme matkassa taas 10.2. Monsuuni oli  nyt  sammunut.  Se lienee syynä  siihen, että 
saimme vastaamme myös noin 1 solmun vastavirran. Saimme taittaa matkaa koneen voi-
min.

Merirosvous on ollut uhkana veneilijöille Adenin lahdella iät ja ajat. Viime aikoina siihen 
ovat  syyllistyneet  erityisesti  somalit,  mutta  eivät  jemeniläisetkään  ole aivan viattomia. 
Meillä oli hieman pelkoja merirosvouden suhteen. Luoksemme tuli hyvin monta kalastus-
venettä. Tavallisesti ne olivat kerjäämässä tupakkaa ja olutta. Annoimmekin niitä jonkun 
kerran. Vierailijoita oli kuitenkin sellainen määrä, että kaikille oli mahdotonta antaa hei-
dän haluamiaan hyödykkeitä. Ihmetystä herätti se, että vain ani harva oli tarjoamassa vas-
tapalvelukseksi kalaa.

Joka kerta kun vene lähestyi, kävi mielessä sen lähestymisen tarkoitus. Harmia he aiheut-
tivat meille myös siinä mielessä, että ajamalla takaa läheltä venettämme
 he katkaisivat siimamme. Siimaa meillä oli varalla, mutta vieheet olivat käyneet vähiin.

Tulimme 14.2. Jemenin Mukallaan, jossa viivähdimme pari päivää. Paikka oli aivan toi-
senlainen kuin Salalah. Ero elintasossa näkyi tavattoman selvästi. Samalla ero siisteydes-
sä oli valtava.  Jemenissä yleensä kaikki roskat heitetään kaduille,  missä niiden yli  saa 
kahlata.
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Olimme ankkuripaikassa, jonka lähellä oli kolme moskeijaa. Niillä oli varsin hyvätehoiset 
kovaääniset. Ne aloittivat rukouskutsunsa jo 04.20 aamulla ja ne kutsut eivät olleet suin-
kaan lyhyitä. Ne pitivät huolen heräämisestämme aamulla. Rukoushetkiä heillä on tunne-
tusti viisi vuorokaudessa.
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Meillä oli taas apunamme agentti, mutta hänen toimistaan meillä ei ole paljon hyvää sa-
nottavana.  Tosin  hän  pystyi  toimittamaan  meille  tarvitsemamme  polttoaineen,  mutta 
muista palveluista ei juuri voi puhua. Kuitenkin hän velotti toimistaan sikamaisesti.

Olimme taas matkassa 15.2. Päivän kuluessa saimme huomata, että kaksi kalastusvenettä 
alkoi  seurata  meitä.  Siirryimme  kauemmas  rannikosta,  mutta  veneet  seurasivat  samaa 
vauhtia lähellä rannikkoa.  Illan tullen emme enää heitä nähneet.  Ajoimme yöllä ilman 
kulkuvaloja. Matka taittui kohden Adenia aluksi koneajona olemattoman tuulen vuoksi. 
Loppumatka puolestaan sujui jo purjein. Adenin satamaan saavuimme 17.2.

Seuraavina päivinä harrastimme hieman turismia. Mitään suuria muinaismuistoja emme 
nähneet. Merkittävin niistä oli 2000 v vanhat vesisäiliöt. Ne olivat suuria muurattuja altai-
ta, joihin sadeajan vesi aikanaan kerättiin.

Olin tilannut Duogenin varaosat Adenin postiin. Kävin tiedustelemassa niitä päivittäin, 
mutta turhaan. Erään kerran liikkuessa taksilla oli taksissa kuljettajan lisäksi toinen henki-
lö, joka puhui hieman englantia. Postissa taas käydessämme hänelle valkeni mistä on ky-
symys. Hän lupasi ottaa asian hoitaakseen. Hän aloitti laajan soittokierroksen, jonka tu-
loksena hän sanoi paketin olevan huomenna perillä. Paljastui, ettei hän tiennyt postin ku-
lusta mitään, mutta tarkoituksena lienee ollut näyttää kovaa aherrusta ja vaatia siitä vas-
taava summa. Sanoin yhteistyömme irti.

Jemen on tiukka muslimimaa siinä, missä Omankin. Alkoholia siellä sai Sailor’s clubilla 
ja eräässä motellissa. Sieltä oli mahdollista myös ostaa sitä. Kuitenkin alkoholin vieminen 
veneelle oli kiellettyä. Meidän kantamuksemme tarkastettiin aina veneelle mentäessä ran-

198

Matti huolehti koko ajan tiskeistä veneellä

Antti tekee muistiinpanoja



talaiturilla. Jäi sellainen kuva, että ko. alkoholin myynti oli luvatonta, mutta viranomaiset 
lahjottavissa maan tavan mukaan.

Korruptiosta saimme esimakua maahan kirjautuessamme. Siellä vaadittiin, että passeista 
on oltava kopiot annettaviksi. Meillä ei ollut. Puutteen poistaminen edellytti meidän mak-
savan 10 $ ja kaksi askia tupakkaa. Viranomaiset voivat aivan pokkana kysyä mitä lahjaa 
olemme hänelle ajatelleet. Tavallisesti aski tupakkaa on ollut riittävä.

Runsaan koneajon seurauksena meillä oli taas tarve tankata. Se ei olekaan aivan yksinker-
taista Adenissa. Siellä on asema, joka toimittaa polttoainetta varsinkin laivoille. Pienve-
neitä varten on ponttonilaituri, josta myynti veneille hoidetaan. Menimme ko. laiturille. 
Aikanaan sinne saapui mies, joka kertoi, että tulkaa huomenna uudestaan. No, me menim-
me seuraavana aamuna. Kiinnittyminen oli hankalaa. Meidän oli kiinnityttävä betonilaitu-
riin, josta törröttivät betoniraudat. Joitakin autonrenkaita oli laitettu suojaamaan veneitä, 
mutta siten, että niiden kiinnitysketjut jättäisivät pahat naarmut veneeseen. Pääsimme kui-
tenkin suuremmitta naarmuitta kiinnittymään.

Minun oli mentävä ensi paikan yli-insinöörin puheille. Sain istua siellä verrattain kauan 
keskustellen maailmaa syleilevistä asioista. Vihdoin sihteeri toi lapun, jonka kanssa mi-
nun oli mentävä seuraavaan rakennukseen. Siellä minun oli maksettava tilaamani määrä 
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dieseliä. Saamani lapun kanssa menin uudelleen toimistoon, josta annettiin lupa itse tank-
kaukseen. Nyt pääsin rantaan, jossa tankkaus suoritettiin. Tämän jälkeen minun oli uudes-
taan mentävä toimistoon tekemään kuittaus saamastani polttoaineesta. Näin noin puolen-
toista tunnin kuittausten jälkeen olin saanut 50 l dieseliä.
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Legi Aden -   Suez 22.2. – 21.3.2007 (1970 mpk)
Miehistö: Kippari

Antti Vahala 
Matti Lassila

Teimme uloskirjautumisen yhdessä Necessen kanssa 22.2. Ensin oli käytävä immigratio-
nissa. Sen jälkeen satamakapteenin luona ja taas uudelleen immigrationissa. Pääsimme 
matkaa klo 10.30. Purjehdimme myötäisessä tuulessa parikymmentä mailia ja menimme 
ankkuriin. Siinä oleilimme aina illan tuloon asti, kunnes jatkoimme matkaamme. Ankku-
rissa ollessamme kävin sukeltamassa ja puhdistamassa potkurin. Siihen kasvaa uskomat-
toman nopeasti rokkoa ja leviä. Ne vievät potkurin tehon miltei kokonaan.

Syy pysähdykseemme oli se, että halusimme tulla Bab el Mandebin salmeen valoisaan ai-
kaan. Tämä ajoitus onnistuikin varsin hyvin. Olimme salmessa aamulla klo 08. Takaam-
me puhalsi varsin kova tuuli. Vuorovesivirta oli vastaamme. Se tiesi erittäin hankalaa aal-
lokkoa salmessa. Eteneminen salmen jälkeen oli hyvän myötäisen tuulen ansiosta vauhdi-
kasta vahvasti reivatuin purjein.

Edetessämme kohden luodetta tuuli heikkeni tasaisesti, mikä oli odotettua. Matkalla ko-
keilimme kalaonneamme. Muutaman epäonnistuneen tärpin jälkeen saimme n. 7 kg pai-
navan wahoon. Jo toisen kerran kävi niin, että hai tuli apajallemme. Hai oli puraissut ka-
lan pyrstön pois ja sillä oli myös puremahaavoja. Saimme siitä kuitenkin enemmän kuin 
tarpeeksi fileitä talteen.

Saavuimme Eritrean Massawaan 25.2. Yritimme kirjautua sisään, mutta se ei onnistunut, 
koska oli sunnuntai. Massawan satamassa oli neljä muuta vierailevaa venettä. Veneellä 
valmistimme kalapäivällisen, johon myös Ollikaiset osallistuivat. Seuraavana päivänä si-
säänkirjautuminen onnistui puolestaan ongelmitta.
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Massawan kaupunki on suurelta osin slummia. Merkittävissä rakennuksissa näkyy sodan 
jäljet. Runsaasti rakennuksia on tuhottu kokonaan tai osittain. Korjaustoimiin ei oltu ryh-
dytty, vaikka taisteluista on aikaa jo yli kymmenen vuotta. Yllättävää oli puolestaan se, 
että kadut olivat siivottuja. Lakaisijoita näkyi useita ja sorapintaisia katuja kasteltiin as-
tioista vettä pirskottamalla pölyämisen estämiseksi.

Kiertelimme kaupungilla.  Kuten sanottu suurin osa siitä on pelkkää aaltopeltislummia. 
Kaupoissa, jos niitä voi edes sillä nimellä kutsua, ei löytynyt juuri mitään myytävää. Au-
toja oli liikkeellä hyvin harvoja.
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Kaikissa edellisissä maissa oli näkyvissä paljon kalastajia. Niitä emme tavanneet merellä. 
Kuitenkin merellä näkyi runsaasti lintuja ja delfiinejä. Meressä on varmasti paljon kalaa. 
Eritrean väestö on samaan aikaan suuresti riippuvainen ulkomaisesta ruoka-avusta.

Teimme uloskirjautumisen 28.2. Tällä kertaa virkailija tuli veneeseen ja tarkasti passien 
avulla veneessä olevien henkilöllisyyden ja sen ettei veneessä ollut muita. Hän jäi myös 
seuraamaan lähtöämme rannalta käsin. Etenimme koneajoa yhdessä Necessen kanssa n. 
25 mailia. Ankkuroiduimme riuttojen ympäröimälle laguunille. Oli taas aika sukeltaa kat-
somassa potkuria. Nyt siellä oli takertuneena paljon vahvaa rakkolevää.

Seuraavana päivänä jatkoimme matkaamme nytkin koneeseen turvautuen. Rakkolevää oli 
paljon vedessä ja jouduin kesken matkaa taas sukeltamaan ja puhdistamaan potkurin. Päi-
vän kuluessa tuuli nousi ja oli reivattavakin. Menimme taas yöksi ankkuriin tällä kertaa 
Difnei-saaren suojaan. Hetken kuluttua meitä lähestyi vene, jossa oli asein varustautuneita 
miehiä. He vaativat passeja nähtäväkseen. He ilmoittivat, että paikka on sotilasaluetta ja 
meidän on poistuttava. Ilmoitimme haluavamme nukkua paikalla yön ja jatkaa matkaam-
me sitten. Saimme olla paikalla yön. Yö oli kovatuulinen ja maininki pääsi kiertämään 
saaren.

Seuraavana aamuna matka jatkui. Tuuli oli pohjoisesta, siis suoraan vastaan. Seuraavana 
yönä tuuli heikkeni ja koneajo alkoi taas. Meidän oli siirrettävä dieseliä varatankista ajo-
tankkiin.  Siirtopumppu ei suostunut toimimaan. Vaikutti,  että sen moottori on palanut. 
Onneksi tuuli taas heräsi ja pääsimme etenemään purjein. Juuri ennen pimeän tuloa pää-
simme ankkuroitumaan 3.2. Gazirat Irin laguuniin. Paikka on jo Sudanin puolella.
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Laguunia ympäröivät saaret ovat vain metrin pari vedenpinnan yläpuolella. Ne ovat miltei 
pelkkää paljasta hiekkaa, josta sieltä täältä pilkistää pieni varpu- tai ruohotupsu. Seuraa-
vana aamuna menimme tutustumaan rantaan. Purjehdusoppaat tietävät kertoa, että Ptole-
maiosten aikaan siellä on ollut egyptiläinen asutus ja jotain raunioiden tapaista olisi vielä 
nähtävissä. Mitään raunioita emme nähneet, mutta kuitenkin joitakin kumpuja, joista löy-
tyi vanhoja ruukun palasia. Lisäksi siellä oli kaikkialla isoja kasoja simpukan kuoria. Ha-
vaintojemme mukaan simpukoita on käyty keräämässä merestä ja ne on syöty keitettyinä. 
Tämä toiminta tuntuu jatkuvan edelleen ja tuoreita nuotiopaikkoja oli nähtävillä.

Ankkuripaikassa Kari sähkömiehenä halusi tutkia siirtopumppumme ongelmia. Hän avasi 
sen ja paljastui, että oikosulun aiheutti pumppuun joutunut diesel ja hiilistä irronnut pöly. 
Puhdistamalla moottori  se alkoi jälleen toimia. Katsoimme olleemme paikalla riittävän 
kauan ja jatkoimme matkaamme klo 16.50, ts. juuri ennen pimeän tuloa.

Aluksi tuuli oli hiljainen, mutta voimistui yöllä, jolloin oli aloitettava reivaaminen. Tu-
limme Sudanin Sawakinin satamaan 5.3. Olimme jo tulomatkalla saaneet yhteyden pai-
kalliseen agenttiin nimeltään Muhamed. Hän otti haltuunsa veneemme paperit ja lupasi 
meidän saavan tilalle huomenna klo 09 rantapassit, joilla voisimme vierailla maissa.

Sawakinin vanha saarella sijaitseva kaupunki on täysin raunioina. Se on perua sata vuotta 
sitten Egyptiä vastaan käydystä taistelusta. Myös rannalla olevista rakennuksista osa on 
tuhottu samaan aikaan. Vaikutti siltä, että mitään niistä ei ole korjattu. Kaupungin muuta 
historiaa on orjakauppa, joka kukoisti siellä aina toisen maailmansodan loppuun saakka.

Seuraavana aamuna Muhamed ilmaantui rantaan mukanaan kolme muuta miestä. He oli-
vat poliisista. Miehet tulivat veneelle ja tutkivat siellä joka sopen. He eivät ilmoittaneet 
mitä he olivat etsimässä, mutta itse päättelin sen koskevan aseita. Tarkastuksen jälkeen 
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saimme  rantapassimme  ja  pääsimme  tutustumaan  maaelämään.  Rannalla  on  asutusta, 
mutta se tuskin ansaitsee kaupunkinimitystä. Sata vuotta sitten tuhotut rakennukset ovat 
sellaisia kuin ne tuhon jälkeen jäivät. Puoliksi sortuneissa rakennuksissa kuitenkin asut-
tiin. Lisäksi oli pystytetty aaltopellistä hökkeleitä. Autoja ei juuri näkynyt.  Kuljetukset 
hoidettiin aaseilla,  joita olikin liikkeellä  paljon. Yllättävää oli  todeta paikalta löytyvän 
varsin laajan torin. Siellä myytiin  kaikenlaisia elintarvikkeita.  Kuten Afrikassa yleensä 
paikalla oli loputtomasti kärpäsiä. Tarjolla oli myös tuoretta lihaa, joka oli myös kärpäs-
ten mieleen.
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Torilla kohtasimme ilmiön, joka jätti huonon vaikutelman. Ostaessamme meille ilmoitet-
tiin hinta, joka oli aivan pilvissä. Paljastui, että hintapyyntö oli jopa 10-kertainen muiden 
maksamaan nähden. Opimme toki nopeasti tinkimään, mutta siitä huolimatta jouduimme 
kyllä maksamaan huomattavasti eurooppalaisuudestamme. Meitä ihmetytti ihmisten pas-
siivisuus. Mitään ei tunnuttu tehtävän oman hyvinvoinnin lisäämiseksi. Esimerkiksi lan-
koni Matti ihmetteli kalastajien työtapoja. He perkasivat kaloja kyykkien rantakivillä. Tä-
mä toistui tietysti päivittäin. Mikseivät he tee muutamasta laudanpätkästä työpöytää, jol-
loin voisi työskennellä pystyasennossa?

Port Sudan sijaitsee Sawakinista n. 50 km pohjoiseen. Päätimme käydä siellä bussilla. 
Bussimatka oli kokemus sinällään. Bussi oli pieni ja se oli viimeistä paikkaa myöten täyn-
nä. Yllätykseksemme se oli kuitenkin verrattain uusi paikallisen mittapuun mukaan. Tie 
Port Sudaniin oli erittäin hyvä.

Port Sudan oli hieman paremmassa kunnossa kuin Sawakin. Siellä tapasimme kolmannen 
suomalaisveneen kippari Paul Suomisen. Paul on yksinpurjehtija iältään 78 vuotta. Hän 
on matkassa 26-jalkaisella puukosterilla. Tiesimme hänen liikkeistään, koska olimme ol-
leet hänen yhteydessä sähköpostilla. Hänellä on sama reitti kuin meilläkin. Kävimme yh-
dessä juomassa mangomehut paikallisessa baarissa.

En ehtinyt saada Duogenin varaosia Adenissa. Olin järjestänyt  paketin jatkolähetyksen 
Port Sudaniin, jossa toivoin sen saavani. Kävin satamakapteenin toimistossa kysymässä 
sitä, koska olin osoittanut sen sinne. Paketista ei siellä tiedetty mitään.

Kirjauduimme ulos 8.3. ja jatkoimme kohden pohjoista. Aluksi tuuli oli heikkoa, mutta 
voimistui jatkuvasti edetessämme kohden pohjoista. Antin vatsa alkoi antaa oireita. Niitä 
emme osanneet diagnosoida bakteeripohjaiseksi, mutta sellaisen lääkitys kuitenkin aloi-
tettiin. Oireita, varsin pahojakin, esiintyi kolmen päivän ajan, kunnes vatsa taas rauhoit-
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tua. Matkan kuluessa päätimme yhdessä Necessen kanssa jatkaa niin pitkälle pohjoiseen 
kuin mahdollista niin kauan kuin tuulet ovat verrattain heikkoja.

Matkalla sattui pieniä häiriöitä. Koneen polttoaineen syöttöön tuli tukkeutuma, joka kor-
jattiin pienellä vaivannäöllä. Potkuriin meni vahva muovisäkki, mikä edellytti taas sukel-
tamista. Genoa rullauslaite sotkeentui pahanpäiväisesti 12.3. ja siitä irtosi suojalevy. Purje 
oli laskettava. Jatkoimme kovassa vastaisessa nyt kutteripurjeen ja 2-reivatun ison turvin. 

Pääsimme 13.3. Ghaliksen satamaan pimeän jo laskeuduttua. Paikalla on monta muutakin 
nimeä kuten Mubarak ja Marsa Alam. Paikka sijaitsee Egyptin rannikolla leveyspiirillä 25 
astetta 31 min pohjoista leveyttä keskellä ei-mitään. Paikka oli muutama vuosi sitten vain 
pieni ankkuripaikka vailla mitään asutusta. Nyt paikalle on rakennettu ja rakenteilla on 
monta  usean  korttelin  kokoista  hotellikompleksia.  Rakennustoiminta  jatkui  vilkkaana. 
Asiakkaita näkyi kuitenkin varsin vähän.

Marina on kaivettu kuivalle maalle kustannuksia säästämättä. Se on itse asiassa kanava-
verkosto ja veneet kiinnitetään kanavien reunoihin pitkittäin; erittäin paljon tilaa tuhlaava 
järjestely. Marinan palveluita ei ole mietitty kovinkaan hyvin. Vesijohtoja ei esim. ole ve-
detty veneille, vaikka se on ehkä tärkein marinoiden tarjoamista palveluista. Paikalla ei 
ole pyykkikoneita ja suihkutiloina käytetään sukellusyrityksen tiloja, ehkä luvatta.

Oli kuitenkin varsin mukavaa saapua kahden ja puolen kuukauden jälkeen marinaan, josta 
löytyivät siistit suihkut ja tasokas ravintola. Rannalta sai sähköä ja pitkillä letkuilla vettä. 
Marinaan kuuluu myös polttoaineen jakelu laiturilta. Kohtuullisesti varustettuja kauppoja 
löytyy pienen automatkan päässä. Tällaisia palveluita oppii arvostamaan oltuaan riittävän 
kauan niiden ulottumattomissa.
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Paikallisten ihmisten kanssa ei juuri päässyt tekemisiin. Ainoita paikalla olijoita olivat ho-
tellin työntekijät, jotka kaikki olivat miehiä. Meni päiviä ennen kuin näimme ensimmäi-
sen paikallisen naisen. Hänkin oli sitten turistin roolissa. Olimme arvuutelleet millainen 
on naisten pukukoodi Egyptissä verrattuna edellisiin muslimimaihin. 

Oleilimme Marsa Alamissa odotellen meille edullista tuulta. Tunnetusti Punaisella merel-
lä ja erityisesti sen pohjoisosassa tuulet ovat pohjoisen puolelta ja yleensä kovia. Kuiten-
kin sääennusteet lupasivat 18.3. heikompaa tuulta kuin tavallisesti, jolloin päätimme läh-
teä yhdessä Necessen kanssa. Odotellessamme teimme veneellä pientä huoltotyötä ja kä-
velimme ympäristön erämaata katsellen.

Sääennusteet osuivat verrattain hyvin kohdalleen ja pääsimme Necessen kanssa parissa 
päivässä yötiseen aikaan Suezin lahden suulle. Nyt tuulet päättivät olla meille todella suo-
siollisia. Tuuli kääntyi jo ennen päivän koittoa kaakkoon ja voimistui nopeasti. Vauhti 
nousi ajoittain 9 solmuun. Jatkoimme yhdessä Necessen kanssa pienellä palalla genoaa ja 
kohtuullisemmalla nopeudella kohden Suezia. Ajoittain tuulen voima saavutti 20 m/s lu-
kemia. Lahden kapeuden vuoksi aallokko ei kuitenkaan noussut kovinkaan korkeaksi ku-
ten se olisi tehnyt suuremmilla vesiaukeilla. 

Suezin lahti on varsin kapea. Siinä on runsaasti öljynporauslauttoja ja laivaliikenne on to-
della vilkas. Vastatuulessa purjehtiminen siellä on todella haasteellista laivoja ja esteitä 
väistellessä. Meille edullinen tuuli tosin heikkeni pimeän tullen, mutta olimme edenneet 
pitkälle. Jouduimme turvautumaan taas koneeseen klo 21. Koneajoa kesti koko yön. Tuuli 
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tuli hiljaisena lännestä. Se oli varsin kylmä. Yöllä nukkuessa täkin alla tuli vilu. Emme 
tosiaan olleet enää tropiikissa. 

Tulimme Suezin kaupungin satamaan puolilta päivin. Kari oli ollut yhteydessä aiemmin 
satamaan ja hommannut meille agentin, jonka tehtävänä oli hoitaa muodollisuudet. Sata-
maan tullessamme meitä  vastassa olivat  agentin  miehet,  joiden tehtäviin  kuului auttaa 
meitä kiinnittymään “marinan” poijuihin. Siitä avusta oli tosin enemmän haittaa kuin hyö-
tyä, koska he eivät osanneet ottaa huomioon tuulen ja virran yhteisvaikutusta. Agentti lu-
pasi, että huomenna tulee mittamies. Veneiden mittaus on edellytys kanavaan pääsylle.

Agenttien käyttö monessa maassa ihmetyttää. Valtaosalta matkaa purjehtijat hoitavat pa-
perisodan tullin ja muiden viranomaisten kanssa. Vaikuttaa siltä, että viranomaiset vastus-
tavat tällaista toimintaa tehden sen veneilijälle todella vaikeaksi. Agentit puolestaan liene-
vät kimpassa viranomaisten kanssa ja jakavat potin, joka asiakkaalta kiskotaan. Emme 
kokeilleet, mutta tarinat kertovat, etteivät ilmoittautumiset suju käytännössä ilman agent-
tia. 

“Marina” oli alue satamassa, jossa oli kiinnityspoijuja veneitä varten. Rannalla oli alkeel-
linen WC ja vielä alkeellisempi suihku. Kulku maihin onnistui porttien kautta. Mennen 
tullen oli näytettävä passi. Poliiseja oli vartioimassa meitä koko liuta. 

Suezin kaupungissa suunnilleen joka risteyksessä seisoi poliisi vartiokopissaan. Tärkei-
den rakennusten edustalla on myös poliisit, joiden varusteisiin kuuluu pyörillä liikuteltava 
oven  kokoinen  luodinkestävä  panssari.  Nämä  kertonevat  jotain  poliittisesta  tilanteesta 
maassa.

Mittamies tulikin seuraavana päivänä. Mitattavia kohteita olivat veneen kannesta nouse-
van ruffin korkeus ja moottoritilan koko! Voiko naurettavampaa olla? Seuraavaksi mei-
dän piti odotella satamakapteenin tuloa. Hänen tehtävänään oli tarkastaa veneen turvalli-
suusvarusteiden kunto. Vene tuli veneemme vierelle. Itse satamakapteeni ei puhunut eng-
lantia, vaan sen teki tulkki. Hän luetteli pitkän rimpsun erilaisia laitteita ja kysyi: “ovatko 
nämä kunnossa”. Vastasin, että ovat ja itse tarkastus oli näin suoritettu yhtään laitetta kat-
somatta. Seuraavaksi tulkki kysyi: ”Minkä lahjan annan satamakapteenille?” Olin hieman 
ihmeissäni, jos kohta olin kuullut Egyptin korruptiosta paljonkin. Tulkki tuli hätiin ja sa-
noi, että 10 $ olisi sopiva summa. Jouduin sellaisen kaivamaan esiin. 

23.3.  odottelimme  luvattua  luotsi,  joka  luotsaisi  meidät  kanavalla.  Paikalle  tuli  vain 
agenttimme lähetti, joka ilmoitti, ettei tänään päästäisi kanavalle. Tämän jobinpostin il-
moitettuaan hän alkoi kovaäänisesti vaatia juomarahaa. En antanut. Agenttimme itse saa-
pui myös ja hän esitti meille laskun, joka oli kuulemma aivan erityisen edullinen meille. 
Hän oli kuulemma tinkinyt omista menoistaan. Laskun suuruus oli 498 USD. 

Päivä oli varsin myrskyinen. Se merkitsi hiekkamyrskyä. Vene oli yleisväriltään nyt vaa-
lean ruskea. Hienonhienoa pölyä oli myös veneen sisusta täynnä. Näkyvyys oli kuin su-
mussa ja hiekka tunkeutui silmiin haitaten näköä.
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Legi Suez – Kreeta 24.3. – 2.4.2007 (530 mpk)
Miehistö: Kippari

Antti Vahala
Matti Lassila

Pääsimme kanavalle 24.3. Agentti toi luotsin veneeseemme. Samalla hän teroitti minulle, 
että minun pitää tehdä luotsi onnelliseksi. Se tapahtuisi sopivan lahjan muodossa. Vasta-
sin hänelle, että luotsin pitää tehdä minut onnelliseksi. Samalla venettä kuljettanut nuori 
mies alkoi taas vaatia kovaäänisesti tipsejään. En antanut. 

Matkaan lähdettäessä tuulta ei ollut juurikaan, mutta ilma oli varsin viileä. Suezin kanava 
kulkee läpi hiekka-aavikon, jonka korkeus merenpinnasta ei liene montaa metriä. Kana-
van reunat eivät kohoa korkealle ja on otettava huomioon, ettei kanavalla ole ainuttakaan 
sulkua ja sen vesi on siis koko matkan merenpinnan tasolla. Kanavalla voivat nyt liiken-
nöidä varsin suuret alukset. Sen kulkusyvyys on 25 m. 

Kanavan kahta puolta oli sotilaita asemissa noin 500 m:n välein. Luotsimme oli yhteydes-
sä koko ajan ranta-asemiin raportoiden kulustamme. Terrorismin pelko on ilmeisen suurta 
ja jos kanavaan tule sota-aluksia, on koko sinä aikana pienveneiden liikkuminen siellä 
kiellettyä. 

Pienveneiden läpikulku vie kaksi vuorokautta, koska pienveneet eivät saa käyttää kanavaa 
yötiseen aikaan. Kanavan keskikohdalla on Ismailian kaupunki, jossa tapahtuu yöpymi-
nen. Koska lähtömme oli tapahtunut varsin myöhään, tuli pimeä vastaan ennen Ismailiaan 
saapumistamme.  Luotsit  sanoivat,  että heidän työpäivänsä päättyy.  Luotsimme olisivat 
kuitenkin valmiita jatkamaan sopivaa lahjaa vastaan. Olimme yhteydessä Necesseen ja 
sanoimme, että pysähdytään vaan tähän ja jatketaan aamulla. Luotsit halusivat kuitenkin 
jatkaa.
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Tulimme pimeässä Ismailian satamaan. Nyt luotsimme alkoi vaatia lahjaansa. Ajattelin 
valita helpoimman tien ja tarjosin hänelle 100 paikallista puntaa. Luotsi kimpaantui ja sa-
noi, ettei se riitä. Ilmoitin hänelle, että olen maksanut kanavan läpimenosta ja niin ollen 
myös hänen palkkansa. Jos 100 puntaa ei hänelle kelpaa niin sopii antaa takaisin. Luotsi 
istui kuin tatti veneen kajuutassa eikä halunnut poistua. Pitkän suukopun jälkeen annoin 
hänelle vielä pari dollaria ja tällä sain hänet veneestä. 
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Kiinailmiö näkyy kanavalla

Moskeija Ismailiassa



Ollikaisilla ja myöhemmin muilla veneilijöillä on ollut samanlaiset kokemukset. Sinällään 
mikään ei luotseille tunnu riittävän. Korruptio kulkee läpi koko yhteiskunnan. Samalla 
olojen epävakaisuudesta kertoo poliisien määrä. Heitä oli kaikki paikat täynnä. Ismailias-
sa jouduimme poistuessamme satamasta kulkemaan turvatarkastuksen läpi. Passit katsot-
tiin joka kerta. Tullessamme kassien sisältö tutkittiin. 

Ismailiasa meillä oli aikaa myös turismille. Teimme matkan Kairoon ja pyramideille. Py-
ramidit olivat komeita, mutta se kaikki toiminta siinä ympärillä ei ollut mieltä ylentävää. 
Kävimme myös Kairon museossa. Käytimme siihen aikaa kolmisen tuntia, mutta emme 
nähneet siitä kuin pienen osan. Sen läpikäyntiin olisi mennyt päiviä. 

Yleiskuva Kairosta oli ankea. N. 90 % taloista on keskeneräisiä. Arvelen syyn tähän löy-
tyvän ehkä verotuksesta. Kenties keskeneräisiä rakennuksia ei vielä veroteta. Pihat olivat 
usein avoimia kaatopaikkoja. Liikenne oli hurjaa. Autoissa ei käytetä jarruja, vaan ääni-
merkkiä. Jalankulkija on luvallista riistaa. 

Olimme täyttäneet dieselvarastomme Suezissa. Agenttimme kertoi, että näin pitää tehdä, 
koska Ismailiassa se olisi paljon kalliimpaa. Necesse täytti tankkinsa vasta täällä hintaan 
10 centtiä/litra. Olimme maksaneet 4-kertaisen hinnan Suezissa. Pettäminen on maan ta-
pa. Sen huomaa mm. rahan takaisin annossa. Miltei joka kerta siinä yritetään jymäyttää. 

Meillä oli tarkoitus jatkaa Ismailiasta Port Saidiin, jossa voisimme odotella sopivaa säätä 
purjehtiaksemme Kreetalle. Olimme tilanneet luotsin lähteäksemme 28.3. Ihmeeksemme 
luotsi oli paikalla aamulla jo klo 06. Lähtö tapahtui siis vauhdissa. Necesse päätti jäädä 
tekemään vielä shoppailua seuraavaksi päiväksi. Sääennusteet olivat Välimerelle kuiten-
kin varsin suotuisia. 

Tulimme Port Saidin sataman kohdalle jo klo 13.30. Pysähtyminen Port Saidiin ei tuntu-
nut houkuttelevalta. Veneille tarkoitettu paikka oli satamassa korkea laituri. Palveluja sii-
nä ei ole ja ohi kulkevat luotsi- ym. veneet aiheuttavat korkean aallokon. Erilaiset maksut 
olisivat olleet yhdeltä päivältä n. 100 USD Päätimme siis jatkaa suoraa kohden Kreetaa. 

Osasyynä lähtömme nopeuteen oli se, että yksinkertaisesti  emme viihtyneet Egyptissä. 
Tällaista tunnetta itse en ollut aiemmin kokenut minkään toisen maan kohdalla. Pettämi-
nen ja kerjääminen alkoivat käydä voimille. 
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Pyramidit olivat yhtä vakuuttavia  
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Meillä oli pohjoisen ja koillisen välisiä tuulia parin ensimmäisen vuorokauden aikana. 
Sää oli viilentynyt kaiken aikaa. Yöllä vahdissa piti olla yllä pitkät kalsarit ja villapaidat 
tuulenpitävän asun alla. Päivällä auringossa oli toki kesäisen tuntuista. Kari lähetti Neces-
seltä  sähköpostilla  tietoja  tulevasta  säästä,  joka  lupasi  tuulen  kääntyvän  luoteeseen  ja 
muuttuvan kovaksi. Meillä oli ongelmia purjeissa. Genoasta oli yksi sauma lähellä etu-
liikkiä revennyt puolen metrin matkalla. Emme voineet käyttää sitä kuin rullattuna, mutta 
tuulet olivat sen verran reippaita, ettei se menoa haitannut. 

Pääsimme lähelle Kreetan koillisnurkkaa 31.3. Silloin tuuli oli kääntynyt luoteeseen ja oli 
nyt  varsin kova. Kryssäsimme, mutta tuuli alkoi olla liikaa.  Menimme hetkeksi piihin. 
Päätimme mennä ankkuriin Kreetan etelärannalle. Sopivaan paikkaan pääsemiseen meni 
tovi ja ankkuri laskettiin vasta 1.4. klo 02.30. Olimme kohtalaisen hyvin suojassa tuulelta, 
mutta lahteen pääsi n. 2 m korkea maininki, mikä keinutti venettä melkoisesti. 

Saimme aikaa nukkua muutaman tunnin, mutta jo 06.45 olimme taas matkassa. Meni tun-
teja ennen kuin olimme paikassa, mistä olimme kääntyneet ankkurimatkalle. Saimme taas 
nousta tiukasti tuuleen, mutta Kreetan itäranta suojasi meitä suuremmilta aalloilta. Tulim-
me saaren koillisnurkkaan. Tuuli ja aallokko sen jälkeen olisivat varsin kovia. Olisi jat-
kettava vielä Kreetan koillisnurkasta Aghios Nikolaukseen vastatuuleen kymmeniä maile-
ja. Totesimme, ettei meillä ole kiirettä, vaan mennään taas ankkuriin. Tällä keralla ja päi-
väsaikaan meillä oli mahdollisuus löytää ankkuripaikka lähempää.  Se oli pienen kylän 
edustalla ja siinä oli kalastussatama aallonmurtajan takana. Tosin satama oli liian matala 
meille ja jäimme ankkuriin sataman suulle. Loppupäivä kului lepäillen ja lukien. 

Matkassa olimme taas seuraavana aamuna, 2.4. Tuuli oli ehkä hieman hellittänyt eilisestä, 
mutta tarpeen oli edelleen 3-reivi. Tällä purjeyhdistelmällä pääsimme edelleen luoteistuu-
lessa Kreetan koillisnurkkaan ja sieltä lähdimme tiukasti tuuleen nousten kohden Aghios 
Nikolausta. Perille pääsimme hyvissä ajoin iltapäivällä. Paikalla oli uudehko suuri mari-
na, jossa olivat kaikki marinalle kuuluvat palvelut. 

Mindora oli purjehtinut Langkavilta saakka miltei koko matkan Sueziin Necessen kanssa. 
Necesse ei  lähtenyt  peräämme lähtöämme seuraavana päivänä säätiedotusten luvatessa 
kovia vastatuulia, joista olimme saaneet esimakua. He valitsivat myöhemmin reitin, joka 
vei heidät Kyprokselle ja myöhemmin Turkkiin. Purjehtiminen länteen itäiseltä Välime-
reltä ei ole helppoa tähän aikaan vuodesta, jolloin luoteistuulet ovat vallitsevia ja pääsään-
töisesti varsin kovia. Jäimme koko miehistö kaipaamaan Ollikaisten seuraa. 

Seuraavat  päivät  kuluivat  turistina  Aghios  Nikolauksessa.  Saimme  myös  purjeemme 
huoltoon. Genoan repeämien lisäksi isossa oli paljonkin pientä korjattavaa. Tosin lasku 
(700 €) oli aika hurja korjausten määrään nähden, mutta tällä kertaa ei ollut vaihtoehtoisia 
korjaajia.

Juuri tultuamme Aghios Nikolaukseen lakkasi jääkaappi toimimasta. Kysyin korjausmah-
dollisuutta marinan toimistossa. He ilmoittivat, että muillakin on samoja ongelmia. Kor-
jaaja tulisi  ja ottaisi  meihin yhteyttä  puhelimitse,  milloin olemme paikalla.  Seuraavina 
päivinä kyselin asiaa, mutta ei siitä valmista tullut. 

Sää oli kaiken aikaa varsin viileä. Tuuli oli jatkuvasti luoteesta ja ajoittain lähes myrskyi-
nen. Minulle sattui syödessä, että hampaasta irtosi suuri pala. Seuraavana päivänä sain 
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marinan toimistosta hammaslääkärin puhelinnumeron. Soitin aamulla ja sain ajan heti klo 
11. Korjaus kesti ehkä puoli tuntia ja lasku oli 50 €. Hampaiden paikkaus ei tunnu olevan 
ongelma  tällaisella  matkalla.  Edellisen  kerran  jouduin  turvautumaan  hammaslääkäriin 
Thaimaassa ja sitä ennen Tahitilla. 

Aika kului rattoisasti turistina. 11.4. vuokrasimme auton neljäksi päiväksi. Ajoimme kat-
somaan ympäristöä ja erityisesti vuoristoa. 12.4. menimme Helleviä vastaan lentokentäl-
le.  Hän  tulikin  aivan  aikataulun  mukaisesti.  Seuraavana  päivänä  ajoimme  katsomaan 
Knossoksen raunioita ja palasimme vuoristotietä takaisin. 
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Legi Kreeta-Sisilia 14.4. – 19.4.2007 (580 mpk)
Miehistö: Kippari ja Hellevi

Antti ja Matti lähtivät 14.4. varhain aamulla lentokentälle. Vuokrattu auto oli tässä paikal-
laan. Palasin jo ennen klo 08 takaisin veneelle. Säätiedot lupasivat edullisia tuulia matkan 
jatkamiseksi kohden Sisiliaa. Kävimme pikaisesti Hellevin kanssa hankkimassa matkalle 
tarvittavat ruokavarat. Auto luovutettiin ja klo 12.30 olimme matkalla. Oli luvattu pohjoi-
sen ja koillisen välisi tuulia, mutta matkamme alkoi vastaisessa lännen ja luoteen välises-
sä tuulessa, joka oli navakka. Matka alkoi siis kryssäten. Onneksi yöllä tuuli heikkeni. 
Seuraava aamuna oli jo täysin tyventä ja matka taittui koneella. 

Purjehdimme pitkin Kreeta pohjoisrantaa. Vuoret olivat vielä kauttaaltaan lumen peittä-
miä. Meille oli luvattu idänpuoleisia tuulia päiväksi (13.4.), mutta ne saapuivat vasta lä-
hellä puolta yötä. Tuuli voimistui nopeasti ja nousi 30 solmuun ja aamun tullen yli 40 sol-
mun. Etenimme ilman purjeita, mutta silti yli 6 solmun nopeudella. Tuulta jatkui koko 
päivän.  Windpilot  ei enää suoriutunut ohjaamisesta.  Aallot  käänsivät veneen poikittain 
tuuleen nähden ja Windpilotin liikkeet olivat liian pieniä korjatakseen kurssin muutoksen. 
Ohjasin  koko päivän  käsin.  Illan  tullen  tuuli  osoitti  hieman  heikkenemisen  merkkejä. 
Windpilot alkoi taas suoriutua tehtävistään. 

Nämä päivät olivat Helleville rankkoja. Hän oli pitkän ajan jälkeen tottumaton meren-
käyntiin  ja merisairaus vei hänet vuoteen pohjalle.  Olin kaksi vuorokautta yhtä  mittaa 
vahdissa.  Laivoja oli  Kreetan ja Peloponnesoksen välillä  hämmästyttävän paljon.  Heti 
sään parannuttua Hellevin tunnettu tarmo kuitenkin palasi kiitettävällä nopeudella ja pää-
sin minäkin nukkumaan. Idempänä jatkunut myräkkä lähetti kuitenkin korkeita maininke-
ja, jotka tekivät ohjauksen hankalaksi. 

Ukkosmyrskyistä varoitettiin 17.4. Kohdallemme ei sellaista sattunut vaikka yöllä sala-
mat valaisivat taivaan usean tunnin ajan. Yöllä tuuli sammui kokonaan. Samalla yö oli 
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kylmin tähänastisista. Aamulla 18.4. tuuli oli taas voimissaan ja pohjoisen ja luoteen vä-
lillä. Sitä jatkui aina iltapäivään saakka, jolloin oli taas otettava kone avuksi. Koneajoa 
jatkui koko yön. Sama jatkui miltei myös koko seuraavan aamun. Torstaina 19.4. klo 12 
saavuimme Siracusan satamaan viiden vuorokauden purjehduksen jälkeen. Maileja Kree-
talta Sisiliaan kertyi 600. 

Kiertelimme Hellevin kanssa Siracusassa ja ympäristössä turisteina. Aikaa kului melkoi-
sesti varsinkin Helleviltä hänen selvitellessään veneen telakoinnin kustannuksia. Saimme 
todeta hintatason olevan todella korkean. Tavallisesti veneen nostosta ja laskusta veloite-
taan jo helposti yli 1000 €. Tämän päälle tulee luonnollisesti maksu maissa oloajalta. Mo-
nien soittojen jälkeen Siracusan pohjoispuolella olevalta telakalta ilmoitettiin noston, las-
kun ja kolmen kuukauden säilytyksen maksavan 1300 €!! Se oli halvin tarjous. Tarkoitus 
oli nimittäin palata veneelle heinäkuun lopussa ja Purjehtia Italian ja varsinkin Kroatia 
rannikoilla. 

Itse selvittelin talvitelakoinnin mahdollisuuksia ja hintoja Kroatiassa. Talvisäilytys mak-
saisi n. 3000 €.  täällä Välimerellä. Välimeri ei tosiaan ole halpa paikka purjehtijalle. Hy-
väksyin kolmen kuukauden telakoinnin Siracusassa. Vene nostettiin maihin kuun vaih-
teessa ja jatkoin turistina Sisiliassa Hellevin ja sinne tulleiden tyttäreni sekä lastenlasteni 
Rafaelin ja Alvinan seurassa vielä toista viikkoa.
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Sisiliaan saapui myös Rafael.  
Tässä hän Hellevin kanssa 

kahlaa rantatyrskyssä



Palasin veneelle Siracusaan heinäkuun 22 päivänä 2008. Tarkoituksenani oli tehdä ve-
neessä huoltotöitä viikko ennen kuin muu miehistö saapuisi. Minun oli mm. tehtävä poh-
jan myrkkymaalaus ja veneen kylkien vahaus. Varsinkin nämä tehtävät olivat huomatta-
van vaikeita. Sattui nimittäin, että päivälämpötilat kohosivat aina 440 C asti. Telakalla toi-
miva Giuseppe (ainoa englantia puhuva telakalla) lohdutti minua kertoessaan, että edelli-
sellä viikolla lämpöä oli ollut jopa 530 C. Telakasta voi mainita lisätietona, että sen turval-
lisuus oli turvattu panssariaidalla. Sen lisäksi portit olivat suljettuina illalla klo 18 jälkeen 
ja alueella partioi isokokoinen doberman jatkuvasti ja yövartija silloin tällöin. Veneestä ei 
ollut asiaa jalkautua siis klo 18 jälkeen. Turvallisuus oli riittävä ainakin kohdallani. Vene 
sai olla rauhassa mainitut kolme kuukautta.

27.7. saapuivat tyttäreni Annina ja Seppo Koski Sisiliaan. Hain heidät vuokraamallani au-
tolla  Catanian  kentältä.  Auton vuokraus  Sisiliassa  oli  jo  kolmas.  Voin  vain  ihmetellä 
vuokrien korkeaa hintaa. Se oli n. kolme kertaa sen minkä autot maksoivat Kreetalla. Vai 
mitä olette itse mieltä pienimmän mahdollisen auton, Renault Clion, 100 €:n päivähinnas-
ta.  Autolla  kiertelimme  Sisiliaa  sen  historiallisia  kohteita  katsellen.  Iltaisin  nautimme 
erinomaisia italialaisia illallisia veneellä Sepon toimiessa kokkina. 

Auton luovutuksessa oli ongelmia. Vuokratessani jouduin tietysti antamaan 300 €:n ta-
kuusumman  visalla  mankeloituna  ja  allekirjoitettuna  kuittina.  Autoa  palauttaessani  en 
saanut sitä takaisin vaikka vaadin sitä sinnikkäästi. Soitin firman pääpaikkaan, mutta  asia 
ei sillä korjaantunut. Mainittu allekirjoitettu dokumentti jäi heille edelleen. Pelkäsin pa-
hinta. Aiemmin keväällä minua oli vastaavalla tavalla höynäytetty tosin vain 45 €:n edes-
tä. No, tähän mennessä lasku ei ole langennut, mutta vielä pelko elää.

Kieliongelmat telakalla olivat valtavat kuten kaikkialla Sisiliassa. Englantia ei osata pu-
hua edes turistipaikoissa. Suurempia kieliongelmia en ollut kohdannut missään muualla 
koko matkani aikana. Tämä tuntui tosiaan ihmeelliseltä.  Suomalaiset usein yliarvioivat 
englannin merkitystä varsinkin eteläisessä Euroopassa. 

Turistipäivien jälkeen läksimme 2.8. veneellä Cataniaan. Matka ei ollut pitkä ja se tapah-
tui vain koneen voimin. Meri oli aivan tyyni. Catanian satamassa olevasta marinasta löy-
tyi  helpolla paikka meille. Kiertelimme kaupungilla sataman lähistöllä. Kaupunki näyt-
täytyi tavattoman epäsiistiltä eikä arkkitehtuurikaan häikäissyt. Ei innostanut edes lähteä 
etsimään  ruokapaikkaa  kaupungilta.  Nautimme illallisen  veneellä  nauttien  Sepon erin-
omaisista taidoista italialaisten ruokien valmistuksessa.  Valitettavasti jo seuraavana aa-
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muna Annina ja Seppo jatkoivat junalla pohjoiseen jatkaakseen turismia siellä. Jäin ve-
neelle odottamaan seuraavia miehistön jäseniä.

Olin havainnut Suomen lipun eräässä veneessä samassa marinassa kuin missä itse majai-
lin. Kävin ottamassa selvää asiasta ja ilokseni havaitsin veneen olevan Paul Suomisen S/
Y Ellen. Olin nähnyt sen edellisen kerran Port Sudanissa. Huhuilin Paulia ja hän ilmaan-
tuikin veneestä katsomaan kutsujaa. Vietimme yhdessä seuraavat päivät Catanian histo-
rialliseen keskustaan tutustuen. Paul kertoi elämästään ja suunnitelmistaan. Hänellä oli ta-
voitteena jatkaa yksinpurjehdusta Kanarialle asti. Silloin mukaan tulisi hänen poikansa ja 
he jatkaisivat Venezuelaan. Sinne Paul kertoi myös jäävänsä, ja siellä vaimo ja lapsi odot-
tivat. Aikamme kuluin nopeasti ja sain paljon opastusta tältä entiseltä teatterikorkeakou-
lun lavastustaiteen osastonjohtajalta arkkitehtuurista.
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Legi Siracusa – Split  6.8. – 30.8.2007 (708 mpk)
Miehistö: Kippari

Eero Vahala
Kai Virkki

Eero ja Kiffe tulivat 5.8. myöhään yöllä veneelle. Seuraavana aamuna kiertelimme Cata-
nian historiallisessa keskustassa sen rakennuksia ihailemassa. Jo puolilta päivin irrotimme 
köydet ja läksimme merelle. Suuntasimme kohden Italian saappaan kärkeä. Italian ranni-
kolla vierailimme Rocella Ionicon, Leucan ja Brindisin satamissa. Yleishuomiona näistä 
satamista voi sanoa niiden hintatason olevan hyvin korkean ainakin saataviin palveluihin 
nähden. Esimerkkinä tästä voin mainita, että Leucassa vuorokauden hinta 500 veneen ma-
rinassa maksoi 50 €. Tarjolla oli yksi WC. Suihkussa ei ollut suutinta, vaan vesi tuli put-
kesta ja suihku olisi toiminut kolikolla, jos olisi toiminut. Brindisissä viivähdimme hie-
man pidempään ja vuokrasimme siellä auton, jolla kiertelimme Puglian kohteita katsellen.

13.8. läksimme kohden Kroatiaa ja Sen Dubrovnikiä. Siellä joutui normaalien muodolli-
suuksien lisäksi hankkimaan cruising permit’in. Se edellytti, että kaikkien Kroatiassa mie-
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histön jäsenten henkilötiedot pitää olla mainittuna siinä. Mahdollisessa tarkastuksessa vie-
raiden läsnäolo voi johtaa koviin sanktioihin. Tämä lupa oli ensimmäinen askel siinä ra-
hastuksessa, mikä sittemmin oli kohtalonani Kroatiassa oloaikana.  Seuraava päivämme 
oli omistettu Dubrovnicin vanhan kaupungin katseluun. Voi sanoa kaupungin olevan kau-
niin ja kiinnostavan, mutta turistien määrä on lohduttoman suuri.

15 –30.8. Kiersimme läheisillä saarilla. Kartalla saaristo näyttää tosi upealta. Kuitenkin 
saaret  ovat todella karuja. Ilmeisesti metsien hävittämisen ja sen takia voimakas eroosio 
on vienyt kaiken irtomaan mereen ja jäljellä on pelkkää kivikkoa. Joitain poikkeavia saa-
ria oli kuitenkin nähtävissä, jotka olivat säästyneet eroosiolta. Nämä olivat suojelun piiris-
sä ja antoivat aavistuksen siitä millaiselta saaret joskus ovat näyttäneet. 

Saaret tarjoavat suojaisia ankkuripaikkoja, joita Välimerellä osaa arvostaa. Kuitenkin nii-
denkin käytöstä peritään maksuja. Joissain tapauksissa lahdissa on poijuja, joihin voi kiin-
nittyä, mutta silloin maksut ovat korkeampia. Melkein jokaisessa lahdenpohjukassa, joka 
soveltuu ankkurointiin,  on taverna.  Ruoka sellaisessa paikassa ei  useinkaan ole paljon 
mistään kotoisin, mutta lasku varsin suolainen. 

Oman lukunsa ansaitsevat marinat. Niitä Kroatian rannikolla on kymmenittäin. Ne ovat 
uusia ja ehdottomasti  korkealuokkaisia kaikilla mittareilla arvioituina.  Suihkuissa kim-
meltelevät marmori ja kromi ja siivous tapahtuu parin tunnin välein. Kaikesta tästä saa to-
sin maksaa. Vuorokausimaksut ovat 50 €:sta ylöspäin. Marinoista löytyy boutiqueita, yö-
kerhoja, ravintoloita, keilahalleja jne.

Kroatiassa olen nähnyt  enemmän charter-veneitä  kuin missään muualla.  Laskin kerran 
purjehtiessamme saarten välissä olevan yli 80 venettä näkyvissä kerralla. Näiden tuoma 
raha Kroatialle ei liene vähäinen ja palveluista otetaan korkeampi hinta kuin muualla Eu-
roopassa, näin vaikka yleinen kustannustaso Kroatiassa on verrattain alhainen. Kroatialai-
set osaavat siis varsin tehokkaasti hyödyntää erinomaisia purjehdusvesiään. 

Kiertelin Eeron ja Kiffen seurassa saaria pari viikkoa ja voimme saaneemme varsin hyvin 
kuvan maan tarjoamista purjehdusvesistä ja rantojen palveluista.  Kokemuksen mukaan 
voisin tiivistää kokemukset seuraavasti. Kroatia saaristo tarjoaa suojaiset vedet, runsaasti 
ankkuripaikkoja ja loistavasti varustettuja marinoita.  Myös veneilijöille tarjottavat palve-
lut ovat ensiluokkaisia.  Hintataso todennäköisesti tulee olemaan kävijöille kuitenkin mel-
koinen yllätys.
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Kroatian saaret ovat
karuja



Risteilyä Splitin lähistöllä 2.8. – 14.8. 2007 (126 
mpk)

Miehistö: Kippari
Hellevi
Hilkka  Valmunen
Markku Valmunen

Hellevi sekä Hilkka ja Markku Valmunen saapuivat 31.8. veneelle. Tällä kerralla miehis-
tön tarkoituksena oli viihtyä pari viikkoa lomatunnelmissa. Lähtösatamana oli Split ja sin-
ne myös päädyttiin. Maileja ei tullut paljoa eikä se ollut tarkoituskaan. Nautimme tois-
temme seurasta, maisemista ja paikallisesta ruuasta ja juomasta. Saimme todeta, että ruo-
ka on varsin laadukasta ravintoloissa ja myös kallista. Paikalliset viinit eivät yllä juuri 
pöytäviinien yläpuolelle, mitä voi pitää vahinkona, koska ulkolaista tarjontaa ei juuri ol-
lut.
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Hellevi, Markku ja Hilkka
tutustumassa paikalliseen
kylään
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Skradinin näyttävät
vesiputoukset



Toinen risteily Splitin lähivesillä 15. –26.9.2007 (190 mpk)
Miehistö: Kippari

Hellevi
Riikka Lempiäinen
Marko Saari

Marko ja Riikka saapuivat veneelle 15.9 ja samalla Valmuset lähtivät kotimatkalle. Tä-
mänkin matkan tarkoituksena oli katsella saaristoa hitaalla tempolla.  Kävimme useissa 
minulle jo edellisillä kerroilla tutuiksi käyneissä kohteissa.  

          

 Marko ja Riikka läksivät veneeltä 27.9. ja Hellevi 30.9. Itse jäin Splitiin odottamaan seu-
raavaa miehsitöä. Siihen kului aikaa. Käytin ajan hoitamalla kaasupullon täytön, pyykit, 
tiivistin vuotavia ikkunoita, tein uusia sähköliitoksia jne. jne. 
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Marko ja Riikka
reippaassa tuulessa



Legi Split – Siracusa 7.10. – 12.10.2007 (526 mpk)
Miehistö: Kippari

Ville Koivuniemi

Ville saapui 6.10. Hänellä tulo veneelle oli jo kolmas kerta matkani aikana. Läksimme 
matkaan heti seuraavana päivänä. Tavoitteenamme oli Bari Italian itärannikolla. Syksy oli 
jo saapunut Välimerelle. Säät olivat jo oikukkaita ja aurinko näyttäytyi harvoin ja sadetta 
oli luvassa miltei päivittäin. Tyypillistä olivat usein toistuvat ukkoset. Matkan aikana sai 
reivata tuon tuostakin ja sitten taas hetken kuluttua oli tyyntä. 

Barilla on suuri kaupallinen satama. Vieraileville veneille ei ole mitään tarjolla. Yritimme 
saada viranomaisilta tietoa siitä, mihin voisimme kiinnittyä. Kesti kauan ja monen viran-
omaisen pähkäilyä ennen kuin saimme luvan kiinnittyä laivalaituriin.

10.10.  jatkoimme kohden Siracusaa.  Kiertäessämme ”saappaan korkoa” saimme tuulta 
varsin runsaasti yhdessä kera sateen ja ukkosen. Tuuli kuitenkin tyyntyi aikanaan ja oli 
taas turvauduttava koneeseen. Konetta oli käytetty sen verran, että oli siirrettävä dieseliä 
tankista toiseen. Oikutteleva siirtopumppu teki nyt täydellisen lakon. Sen sähkömoottori 
oli palanut. Jouduimme tekemään dieselin siirron käsipumpulla, mikä tietysti oli likaista 
puuhaa. 

Kalabrian rantaa edetessämme saimme niskaamme jatkuvia ukkosia. Laskimme saaneem-
me niitä niskaamme viisi yhden vuorokauden kuluessa. Saavuimme Siracusan satamaan 
12.10 klo 03.30. Menimme ankkuriin marinan ulkopuolelle. Seuraavana aamuna tuli herä-
tys tullin toimesta. He olivat kiinnostuneita vierasmaalaisesta veneestä. Saatuaan selvyy-
den  siitä,  että  olemme  suomalaisia  riitti  heille.  Suomen  lippu  oli  tietysti  tuntematon. 
Ajoimme saman tien marinaan, jonne mahduimme sopivasti. Otimme purjeet alas ja mitta-
simme ne. Purjeiden kunto oli luvalla sanoen heikko ja mittausten perusteella voisi tilata 
uudet. Tosin se maksaisi valtavasti eikä siihen minulla olisi mahdollisuuksia. No, purjeet 
tulivat kuitenkin mitatuksi ja viikatuksi siististi. 
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14.10. oli hyvin sateinen ja tuulinen päivä. Läksin satamasta ja Ville läksi kohden koti-
maata. Itse menin taas ankkuriin pienen matkan päähän marinasta. Siellä oli taas aika teh-
dä pieniä huoltotöitä. Tarkoituksenani oli viedä vene samalle telakalle, missä se oli oleillut 
alkukesän. Olin nimittäin saanuit telakalta Kroatian telakoita edullisemman tarjouksen tal-
visäilytyksestä.  Vienti  telakalle  edellytti  varsin  tuuletonta  aikaa,  koska nostopaikka  oli 
täysin avoin pohjoisenpuoleisille tuulille ja aallokolle. 

Tuulisia päiviä jatkui. Avasin Duogenin, koska tuntui, että laakerit olivat taas ruosteessa. 
Se ei tavallisen tavan mukaan työ ei sujunut lyhyen kaavan mukaan, koska jotkin ruuvit 
olivat jumiutuneet ja piti turvautua poraan. Laakerien vaihto rannalla eräässä autoverstaas-
sa sujui kuitenkin vain parissa tunnissa.

Vasta 18.10. tuuli oli helpottanut sen verran, että pääsin ajamaan telakalle ja nosto sujui 
ongelmitta. Läksin vasta 24.10. kohden kotimaata Kööpenhaminan kautta. Huoltotöitä riit-
ti kuitenkin telakalla ihan riittävästi. Vene saisi nyt talvehtia yksikseen aina ensi kevää-
seen saakka. Nyt veneellä oli ensi kertaa tilaisuus olla telakalla masto pystyssä. Telakalla 
näet eivät mitenkään voineet ymmärtää ajatusta laskea masto talveksi kuten on tapa Suo-
messa. 
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Legi Siracusa – Alghero 5.5. – 16.5.2008 (565 mpk)
Miehistö: Kippari

Seppo Jääskeläinen
Timo Niskanen

Palasin veneelle 21.4.2008. Vene oli talvehtinut mainiosti. Ongelmia alkoi kertyä siitä, et-
tä Giuseppe, telakan ainoa englantia puhuva henkilö, ei enää ollut telakan palveluksessa. 
Nyt paikalla ei ollut ainuttakaan, joka olisi puhunut edes hiukan englantia. Marco-niminen 
herra  oli  nyt  telakan johdossa.  Kommunikointimme tapahtui  elekielellä.  Tekniikka  tuli 
avuksi netin muodossa. Google tarjoaa käännöspalvelua. Kirjoittamalla tekstin italiaksi tai 
englanniksi Google kääntää sen toiselle kielelle. Hankalaa, mutta ainoa tilaisuuteen kek-
sitty keino. 

Veneellä oli taas, kuten aina, paljonkin huollettavaa. Syksyllä oli paljastunut septitankin 
vuoto. Onneksi se oli asennettu eräänlaiseen ”ammeeseen”, joten vedet eivät päässeet pils-
siin muuten kuin äärimmäisillä kallistuskulmilla. Irrotin septitankin ja vuotokohta paljas-
tui varsin suureksi. Ehdotin telakalla, että vuotokohta paikattaisiin. Ammattimiehet kui-
tenkin elehtivät tankin olevan niin syöpynyt, ettei paikkaus onnistuisi. Ainoa keino oli teh-
dä uusi tankki. Vanha tankki oli 1,5 mm-vahvasta materiaalista, mutta uusi tehtiin nyt 3 
mm:n rosterista hintaan 1500 €.
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Muita uusimistarpeita oli uuden verkkolaturin hankkiminen. Tullessani veneelle sain huo-
mata, että akut olivat varsin tyhjät, vaikka laturi ollut kytkettynä verkkoon koko ajan. Ky-
selin mahdollisuutta saada se korjatuksi,  mutta se ei  tietenkään ollut  mahdollista.  Olin 
hankkinut laturin Uudesta Seelannista, joten se oli varsin uusi. Onnistuin tilamaan uuden 
laitteen, tällä kertaa Ctec-merkkisen. Sen pitäisi olla roisketiivis, joten toivon sen kestä-
vän edellisiä kauemmin. Yritin monien muiden töiden ohella kokeilla koneen käynnistä-
mistä. Ei onnistunut. Akku oli tyhjä. Sen lataaminen ei tuottanut tulosta. Oli hankittava 
uusi, mikä löytyikin n. 3 km:n päässä olevasta marketista. Sen jälkeen ei ollut starttion-
gelmia. 

Miehistöni oli määrä saapua 2.5. Sen päivän aamuna uusi septitankki oli vielä valmistu-
matta ja vene tukevasti maissa. Klo 10 sain uuden septitankin, jonka sain asennettua yllä-
tyksekseni parissa tunnissa. Sitten alkoi tietenkin pyhä siesta. Sen päätyttyä vene kuljetet-
tiin lukki-mallisella nosturilla veteen. Sen ohjaaja oli aloittelija ja törmäsi etustaagiin. Tör-
mäys oli varsin raju. Koska staagin ympärillä oli genoa, en nähnyt että staagi vahingoittui 
pahasti. Sen havainnointi tapahtui vasta lähdettyämme Siracusasta kohden Maltaa. 

Pääsin kuitenkin veteen n. klo 15 ja klo 16.30 olin jo Siracusan marinassa. Sinne saapuivat 
hetken kuluttua Seppo Jääskeläinen ja Timo Niskanen molemmat jo kolmatta kertaa. Ilta 
kului paikalliseen ruokakulttuuriin tutustumalla. Seuraava päivä kului turismin merkeissä 
vuokrattuamme auton. Kävimme Augustassa, missä tietojen mukaan piti olla suomalainen 
vene, joka oli joutunut merihätään muutama päivä aiemmin. Emme kuitenkaan tavanneet 
heitä, koska he olivat ehtineet lähteä. 
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    Vanha vuotava säiliö                  ja              uusi sekä sen tekijät

Vahingoittunut profiili Malta mereltä nähtynä



Lähdimme matkaan kohden Maltaa 4.5. mutta vasta iltapäivällä, koska halusimme ajoittaa 
tulomme valoisaan aikaan. Se onnistuikin ja olimme seuraavana päivänä klo 10 Maltan sa-
tamassa. Sisäänkirjautuessa paljastui, että minulta puuttui venetodistus. Se oli jäänyt Sira-
cusan marinaan, missä tapana on tullessa luovuttaa venetodistus marinaan pantiksi. Mak-
saessani ko. todistusta ei palautettu. Sähköpostilla pyysimme lähettämään ko. dokumentin 
mitä pikimmin ja he lupasivat toimittaa sen meille UPS:n välityksellä Bizerteen, seuraa-
vaan satamaamme. Yritin etsiä korjaajaa, joka olisi voinut korjata profiilin, mutta se oli 
vaikeaa. Sain vihdoin lupauksen, että korjaaja tulisi huomenna aamulla tutkimaan tilan-
teen.

Aamulla 6.5. tulikin paikalle mekaanikko tarkastamaan profiilia. Hän itse ei ehtisi sitä teh-
dä, mutta lupasi lähettää iltapäivällä miehen, joka korjaisi profiilin. Tuli ilta mutta vasta 
klo 20 kaivattu henkilö saapui. Hän kiipesi profiilin mutkaan asti ja yritti ruuvipuristimilla 
suoristaa mutkan. Se ei onnistunut toivotulla tavalla. Kuitenkin mutka suoristui hieman. 
Korjaajamme mukaansa voisimme jatkaa matkaamme ja korjata vian myöhemmin. Hän 
antoi veneliikkeen osoitteen, mistä voisi saada uuden pätkän profiilia. 

Seuraavana aamuna lähdimme etsimään kyseistä liikettä ja monien mutkien kautta se löy-
tyikin ja sieltä haluttu osa. Aikataulumme kireyden vuoksi emme enää yrittäneet saada sitä 
paikoilleen, vaan läksimme jatkamaan matkaa kohden Tunisiaa nautittuamme tosin tuhdin 
lounaan sitä ennen. 

Matka Bizerteen sujui hyvässä myötäisessä tuulessa. Saavuimme 9.5. klo 07.30 Bizertren 
satamaan. Maahantulomuodollisuudet tapahtuivat veneessä. Samalla sain venetodistuksen, 
joka oli saapunut Bizerten satamaan Siracusasta. Olimme saapuneet hyvään aikaan, sillä 
iltapäivällä, tuuli oli gale-luokkaa. Huono sää jatkui myös seuraavana päivänä. Kulutimme 
nämä päivät lepäämällä ja liikkumalla vain niukasti kaupungilla. 

Kaupungilla ei kovin paljoa tarjottavaa olutkaan. Se oli suomalaisen mittapuun mukaan 
huonosti siivottu ja hoidettu, mutta arabialaisen mittapuun mukaan taas hyvinkin siisti ja 
hyvinvoiva.  Islamilaisessa  maassa  alkoholin  tarjoilua  ravintoloissa  ei  ollut,  mutta  olen 
saanut huomata, että joka paikassa on jostain syystä joku ”klubi” tai vastaavalla statuksel-
la toimiva paikka, josta juotavaa saa. Näin oli täälläkin. 

Olimme taas matkassa 11.5. tavoitteena Sardinian lounaisnurkassa oleva Carloforte. Mat-
ka taittui vaihtelevissa tuulissa, mutta myös koneajoa kertyi runsaasti. 12.5. tulimme klo 
12 satamaan. Emme jääneet tänne pidemmäksi aikaa, vaan lähdimme matkaan jo varhain 
seuraavana  aamuna.   Halusimme  tankata  ennen  lähtöämme,  koska  polttoaineen  siirto-
pumppu, jolla varatankista siirretään dieseliä ajotankkiin oli edelleen toimimatta. Paikalli-
sessa satamahuoltamosta diesel oli loppu. Vieressä oli tavallinen autoille tarkoitettu ase-
ma, mistä saimme kanistereilla dieseliä tankkiin.

Näine hyvinemme lähdimme kohden pohjoista. Tuuli ei suosinut meitä ja illan tullen se 
oli täysin vastainen ja matkaa Algheroon oli vielä runsaasti. Yöllä sateessa kryssääminen 
ei kiinnostanut. Italian Waters Pilot tiesi kertoa kohdallamme olevasta Bosa Marinasta, 
jonne suuntasimme. Marina nimitys ei ole oikea tälle satamalle, koska siellä ei ole mitään 
palveluita eikä laitureitakaan. Jäimme lahdelle ankkuriin yöksi sateen ropistessa kannelle. 

14.5. oli aurinkoinen aamu. Aurinkoa emme olleetkaan nähneet aikoihin. Ajoimme tuulen 
puuttuessa  koneella  loppumatkan  Algheron  marinaan.  Illalla  liikuimme  kaupungilla  ja 
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nautimme hyvän neljän ruokalajin päivällisen kohtuulliseen hintaan à 18 €. Seuraava päi-
vä kului samoin turismin merkeissä.  16.5. Seppo ja Timo suunnistivat kohden kotia. 
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Kaverukset Sardinia rannikolla



Legi Alghero – Lissabon 18.5. – 6.6.2008 (1305 mpk)
Miehistö: Kippari

Eero Vahala
Jari Kupiainen
Pekka Miettinen

Eero ja Jari saapuivat hyvin myöhään 17.5. rankkasateessa. Seuraavan päivän aamuna kä-
velimme vanhan kaupungin ympäri. Tein lähtöselvityksen ja suuntasimme merelle tavoit-
teena Menorca. Vasta illalla tuuli voimistui, mutta vastaisena. Huomattava osa matkasta 
jouduttiin tekemään koneella tuulen puuttuessa. 

Saavuimme Marina Deportiva de Menorcaan 19.5. kellon näyttäessä vähän vajaata puolta-
yötä. Vapaa paikka löytyi helposti. Seuraavana päivänä pojat kiertelivät kaupungilla. Minä 
liikuin taas veneliikkeessä. Hankin yhdet uudet pelastusliivit. Siracusassa olin ollut pako-
tettu  heittämään roskikseen kahdet liivit,  koska ne eivät pitäneet  riittävän hyvin ilmaa. 
Molemmat raakatut olivat Baltic-merkkisiä. En suosittele tätä merkkiä muille. Nyt minulla 
oli käytössäni neljät toimivat paukkuliivit ja näiden lisäksi parit perinteiset. 
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Eero ja Jari Algheroon tutustu-
massa



Satamassa riitti huoltotöitä myös pojille. Siracusasta lähtien ankkurivalo ei olut toiminut. 
Pojat kiipesivät mastoon korjauksen vuoksi yhteensä kolme kertaa. Syynä olivat ongelmat 
tricolorin avaamisessa. Se oli juuttunut tosi tiukkaan. Kuitenkin valmista tuli. 

22.5. läksimme taas matkaan tankattuamme. Se kesti odotettua kauemmin, koska saimme 
odotella pitkään aseman aukeamista ja lisäksi jouduimme jonottamaan vuoroamme. Me-
rellä tuuli oli taas vastainen. Pääsimme Ibizalle 23.5. klo 17.30. Meillä oli tiukka aikatau-
lu, joten jo seuraavan päivän iltana jatkoimme matkaamme. Saimme 25.5. kunnon tuulen 
vastaamme. Myöhemmin saimme kuulla, että sama tuuli oli tehnyt suurta vahinkoa Ibizal-
la. Tuulta ei onneksemme jatkunut kovin kauaa ja pääsimme etenemään rauhallisemmassa 
merenkäynnissä.  Laivoja  oli  runsaasti  liikkeellä.  Yleensä  ne  väistivät  meidät  kaukaa. 
Poikkeuksena oli eräs, joka sihtaili meitä pitkään tosi kirkkailla valonheittäjillään. Jonkin-
lainen mielenosoitus, uskoisin.

Meillä oli koko ajan tuuli vastainen ja kova. Pojat ehdottivat, että menisimme johonkin lä-
heiseen satamaan ennen Malagaa, joka oli tavoitteemme. Siinä vaiheessa elimme aikaa 
26.5. ja matkaa Malagaan oli vielä 160 mpk. Sopivaa satamaa ei olut aivan lähellä ja otim-
me tavoitteeksi Almerimar Marinan. Sinne saavuimme iltapäivällä 27.5. Sinne tullessam-
me tuuli oli voimistunut kovaksi ja oli tietysti suoraan vastainen. Saimme pitkään kryssätä 
yli 3 m korkeassa terävässä aallokossa. Marinassa ihmeteltiin tuloamme ja sitä, että tulim-
me aina Ibizalta saakka.

Pojat kävivät 28.5.vuokraamassa auton, jolla lähtivät tutustumaan ympäristöön. Itse jäin 
veneelle taas tekemään huoltotöitä. Sähköliittimien kansa oli ongelmia. Yritin ja sain täy-
tetyksi uusiseelantilaisen kaasupulloni. Se tapahtui tietysti laittomasti, koska kenties EU-
-säännösten mukaan pulloja saa täyttää vain tietyillä täyttöasemilla. Muuten kaasu toimite-
taan vaihtopulloilla. Olen huomannut sen, että lähes joka maassa on omat liitäntästandar-
dinsa. Tästä syystä kaasupullojen täyttäminen on usein hyvinkin aikaa vievää.

Auton vuokrausta  jatkettiin  29.5.  ja läksimme ajamaan kohden Malagaa,  minne Pekka 
Miettisen oli määrä saapua. Matkalla katselimme nähtävyyksiä mm. mahtavaa tippukivi-
luolaa. Pekan kone saapui ajoissa ja palasimme veneelle keskiyöllä. Seuraavana päivänä 
läksimme jatkamaan purjehdusta jo aamupäivällä. Tuuli oli taas vastainen ja oli sitä myös 
seuraavana päivänä. Tuuli oli voimakas ja kaksi reiviä oli jatkuvasti käytössä. 

Saavuimme Gibralttarille vasta 1.6. klo 10. Suihku maistui. Sen jälkeen tutustuimme paik-
kaan taksin kuljettamana. Matka ei paljoa tarjonnut. Kävimme vuoren huipulla katsomas-
sa apinoita, tutustuimme historiallisiin linnoituslaitteisiin ja lisäksi vierailimme täälläkin 
tippukiviluolassa,  mikä  olikin  varsin  näyttävä.  Illalla  siirryimme  marinan  ulkopuolelle 
ankkuriin. Tämä siksi, että marinasta ei pääse ulos ennen 08.30. Öinen liikkuminen oli es-
tetty sisäänajoaukon sulkevalla puomilla. 
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Seuraavana aamuna herätys oli varhainen. Gibralttarin läpiajo ei ole helppoa. Vesi virtaa 
voimakkaammin Atlantilta Välimerelle kuin päinvastaiseen suuntaan vuorovesivirtauksis-
sa.  Olin selvitellyt  oikukkaita  virtoja kirjallisuuden valossa.  Ne olivat  todella  vaikeita, 
koska keskellä  salmea saattaa kulkea tiettyinä  aikoina voimakas virta toiseen suuntaan 
kuin rannassa jne.

Läksimme matkaan 2.6. klo 06. Olin laskenut, että näihin aikoihin vastavirta rannassa olisi 
loppumassa. Saimme kuitenkin edetä vastavirrassa. Käytimme konetta, koska tuulta ei ol-
lut. Vauhti pohjan suhteen oli vaatimattomat 3 s. Klo 10 vauhti oli jo yli 7s pohjan suhteen 
hiljaisessa vastatuulessa. Vastatuuli voimistui päivän mittaan, mutta silloin virtaukset ei-
vät enää haitanneet etenemistä. Iltaan mennessä oli taas otettava kaksi reiviä ja kryssimme 
luoteistuulta vastaan.

Seuraavana aamupäivänä tuuli heikkeni nopeasti ja jouduimme ajamaan pari tuntia ko-
neella  ennen tuloamme Olhãoon, joka on sitä suuremman kaupungin Faron naapurina. 
Olhãoon tulo oli vaikeaa. Paikalla on marina, mutta siellä ei ole tilaa vierailijoille. Pitkän 
sovittelun  ja  kielivaikeuksien  jälkeen  saimme  kuitenkin  veneen  paikalliseen  laituriin. 
Otimme taksin, jolla ajoimme Faroon, mistä Pekka sai varatuksi itselleen lentolipun huo-
misaamuksi Lissaboniin. Nautimme myös maittavan kala-aterian Farossa. Palasimme ta-
kaisin Olhãoon, missä Pekka ja minä menimme heti nukkumaan poikien puolestaan läh-
tiessä tutkimaan Faron yöelämää.

Seuraavana aamuna oli aikainen herätys meille vanhoille, klo 03.30. Pekka lähti taksilla 
kohden Faron lentokenttää. Pojat tulivat veneelle vasta tämän jälkeen. Ilmeisesti paikka-
kunnalla on yöelämää. Poikien nukkuessa pitkälle päivään kävin kaupungilla hankkimassa 
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                       Apina ja Eero                Gibralttarin tippukiviluola

Jari, Pekka ja Eero
Espanjan rannikolla



ruokatarpeita. Pääsimme matkaan klo 16.30, mutta emme saaneet ostetuksi dieseliä ennen 
lähtöämme. 

Olhão ja Faro ovat suuren ”laguunin” rannalla. Merta vasten on hiekkaisia saaria. Laguu-
nin sisäosat ovat hyvin matalia ja vuorovesi välillä peittää ja välillä paljastaa valtavan laa-
jan laguunin pohjan. Se on erinomaista simpukoiden elää ja se on ainakin Euroopan suurin 
simpukan tuotantoalue.  Vuorovesi pääsee virtaamaan ahtaista aukoista laguuniin ja arvata 
saattaa, että virtaukset ovat voimakkaita. 

Yöllä tuuli taas voimistui ja oli aika ottaa toimen reivi. Kierrettyämme San Vincentin tuuli 
tietysti kääntyi suoraan pohjoiseen ja matkanteko edistyi huonosti. Samaa vastatuulta riitti 
aina Lissaboniin saakka, minne saavuimme 6.6. klo 18. Nautimme paikallisessa ravinto-
lassa päättyneen kovan legin kunniaksi tuhdit entrecôtet.

Seuraavana aamuna poikien piti lähteä varhain kohden lentokenttää. Jäin veneelle ja kor-
jailin tuntitolkulla saumastaan auennutta genoaa. Seuraavina päivinä kuljeskelin turistina 
kaupungilla. Internet cafet olivat harvassa. Muualla sellaisen löytäminen ei tuota tuskaa, 
mutta täällä ne olivat tosi harvassa. Paikalliset tiesivät hyvin harvoin neuvoa tietä sellai-
seen. Itse löysin sellaisen vasta tuntien harhailun ja kyselyiden jälkeen aivan keskustasta. 
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Legi Lissabon – Falmouth 10.6. – 19.6.2008 (896 mpk)
Miehistö: Kippari

Markku Nykänen
Juuso Nykänen
Roope Nykänen

9.6. saapuivat Nykäsien isä Markku ja pojat Juuso ja Roope. Markku tarjosi meille loista-
van  kalaillallisen  paikallisessa  rantaravintoloiden  keskittymässä.  Seuraavana  aamuna 
suunnistimme markettiin, mistä hankimme runsaasti ruokaa tulevia päiviä varten. Pääsim-
me matkaa keskipäivällä. Aluksi saimme nauttia hetken myötätuulesta, mutta sitten tuuli 
kääntyi pohjoiseen ja siis meille vastaiseksi. Yöllä tuuli tyyntyi ja etenimme yön koneajol-
la. Aamulla tuuli nousi, mutta totutusti vastaisena. Kryssimme ja pääsimme Figuera da 
Fozin satamaan klo 14. Lepäilimme täällä seuraavan yön ja aamulla jatkoimme taas mat-
kaa. Välillä oli tuuletonta ja välillä kun tuuli heräsi, se oli vastainen. Pääsimme 13.6. klo 
16 Bayonan marinaan. 

14.6. olimme koko päivän maissa ja tutkimme innolla tulevien aikojen säätietoja. Meillä 
oli  huomiseksi  luvassa eteläistä  tuulta,  joka kuitenkin kääntyisi  vastaiseksi  ja  kovaksi. 
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Olimme matkassa klo 09. Etelätuulta oli tarjolla vain muutaman tunnin ja se alkoi kääntyä 
länteen ja edelleen pohjoiseen. Yöllä oli otettava jo toinen reivi tuulen kääntyessä edelleen 
koilliseen. Tuuli oli jo yli 18 m/s ja aallot sen mukaisia. Isossa oli kolme reiviä (n. 10 m2) 
ja mitätön pala genoaa tuulessa. Tätä jatkui aina 16.6. yöhön asti, jolloin voitiin ryhtyä 
purkamaan reivejä. 

17.6. tuuli alkoi kääntyä länteen ja välillä se loppui. Säätiedot lupasivat kovaa lounaistuul-
ta seuraavaksi yöksi ja aamuksi (gale warning). Ennuste pitikin paikkansa osittain. Yöllä 
ja aamulla oli tosiaan tuulta luvatulla voimalla, mutta sitä jatkui aina iltaan ja yöhön saak-
ka. Parhaimmillaan purjeina oli vain n. 3 m2  genoan kulmaa, mutta vauhti oli kuitenkin 8+ 
solmua. 

19.6. yön ja aamun kuluessa tuuli kääntyi lounaaseen ja heikkeni hieman. Etenimme edel-
leen pelkän reivatun genoan avulla vauhdikkaasti. Saavuimme klo 17.30 Falmouthin sata-
maan. Ongelmana oli vapaan paikan löytäminen; kaikki laituripaikat olivat käytössä. Sata-
massa oli kyltti, jossa mainostettiin Falmouth Yacht Marinaa, joka sijaitsee reilun mailin 
päässä sisämaahan päin. Menimme sinne ohjeen mukaan. Palvelua ei tähän aikaan mari-
nassa ollut,  mutta kylläkin puhelin ja puhelinnumero. Siihen soittamalla saimme tiedon 
paikasta, johon veneemme kiinnittää. Se olikin marinan viimeinen vapaa paikka. 

Kävimme suihkussa ja nautimme päivällisen paikallisessa ravintolassa.  Se oli  loistava, 
myös hinnaltaan. Se nautittiin jäähyväisten merkeissä, sillä seuraavana aamuna Nykäset 
pakkasivat tavaransa ja lähtivät kohti Suomea. Itse jäin taas veneeseen tekemään huoltoa 
ja siivoamaan. Päivät 24.6. saakka olivat sateisia ja kylmiä. Ne kuluivat huoltojen ja han-
kintojen ohella lukien.

Lissabonista lähdettyämme emme saaneet yhtään kalaa, vaikka yritys oli hurja. Roope oli 
todellinen kalamies ja hänellä oli mukanaan ainakin neljä vetovapaa ja rajattomasti erilai-
sia valtamerikalastukseen sopivia vieheitä. Vedimme tavallisesti neljää siimaa. Koko mat-
kan aikana saimme vain yhden tärpin. Tämä oli suuri pettymys meille ja erityisesti Roo-
pelle. 
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Legi Falmouth – Hanko 25.6. – 12.7.2008 (1396 mpk)
Miehistö: Kippari

Jussi Miettinen
Pekka Miettinen
Sakari Perkola

Uuden  miehistön jäsenet Jussi Miettinen ja Sakari Perkola saapuivat 24.6. pitkän bussi-
matkan jälkeen Lontoosta Falmouthiin klo 19. Tekemieni ruokaostosten ansiosta pääsim-
me matkaan seuraavana aamuna jo 08.30. Meillä oli hyvä myötäinen tuuli aina yöhön asti, 
jolloin tuuliperäsin ei enää jaksanut pitää suuntaa. Aamun tullen tuuli taas virkistyi ja mat-
ka jatkui vauhdikkaasti. Iltapäivällä tutkin Navtexin ilmoituksia ja ennusteet olivat muut-
tuneet hetkessä. Nyt luvattiin ”gale soon”. Otimme suunnan Brightoniin, joka oli lähin sa-
tama. Tuuli nousi todella nopeasti. Ajo marinaan näytti vaaralliselta tyrskyjen yltäessä yli 
n. 10 m korkean aallonmurtajan ja sisäänajoaukon ollessa vain ehkä 30 m leveän. Onneksi 
kaikki meni nappiin ja pääsimme suojaan. Paikkakin löytyi pienen etsiskelyn jälkeen. 
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Gale warning oli edelleen voimassa seuraavana päivänä. Pysyttelimme marinassa. Huoltoa 
löytyi tällekin päivälle. Meillä oli ollut ongelmia kompassin valon kanssa. Mittausteni mu-
kaan ruorikoneiston läpi kulkeva johto pitää vaihtaa. Vedettäessä vanhan johdon avulla 
uutta johtoa viallinen johto katkesi. Nyt uuden paikoilleen laitto oli varsinainen urakka. 
Oli saatava uusi johto kulkemaan ruoripylvään kautta, kun sen molemmissa päissä oli vain 
mitättömät reiät, joiden kautta johto juuri mahtui kulkemaan. Näin kului rattoisasti monta 
tuntia. 

Tuuli oli hiljentynyt 28.6. ja läksimme matkaan kohden Ranskaa klo 10.30. Matkaa ei ol-
lut kovin kaksisesti ja ennen pimeän tuloa olimme Boulogne Sur Merin satamassa. Seu-
raavana  aamuna  keskustelimme  matkasuunnitelmista  ja  päädyimme  pikaiseen  lähtöön. 
Olimme taas merellä aamulla ja mukanamme hyvä myötätuuli, jonka avulla pelkällä 2-rei-
vatulla isolla etenimme yöhön saakka runkonopeutta. Hyvää etenemistä jatkui aina 30.6. 
pikkutunneille saakka. Silloin tuuli heikkeni, mutta etenimme kuitenkin purjein aina aa-
mupäivään saakka. Sen jälkeen oli turvauduttava koneeseen ja siten ajoimme Den Helde-
rin marinaan klo 17. Miehistöömme liittyi samana iltana Pekka Miettinen.  

1.7. käytettiin turismiin. Seuraavana päivänä hidastelimme lähtöä odottaen  lämpimän rin-
taman ylitystä. Klo 14 läksimme merelle. Saimme aluksi niskaamme sadetta, mutta tuuli 
loisti poissaolollaan. Tätä jatkui myös seuraavana päivänä, joten koneelle tuli käyttötunte-
ja. Ylitsemme kulki taas rintama, joka toi mukanaan mm. sumua. Lähestyimme Elbeä ja 
saimme vastavirran. Sadetta tuli samalla rankkana. Navigointi oli hankalaa laivaliikenteen 
ollessa todella vilkasta. Olimme ajaa matalikoille. Elben suisto muodostuu hiekasta. Hiek-
kasärkät olivat muuttaneet muotoaan sitten kartanteon. Onneksi Jussi oli tarkkana ja poh-
jakosketus vältettiin peräti kahdesti.   Pääsimme ankkuroitumaan Brunsbüttelissa lähelle 
kanavan suuta kellon ollessa 24.

Yöllä 4.7. oli alkanut kova läntinen tuuli ja rankkasade. Pääsimme kanavalle klo 08. Sul-
kujen jälkeen oli huoltoasema, jossa tankkasimme. Jatkoimme rankkasateessa kanavaa pit-
kin. Pysähdyimme Rensburgissa. Jatkoimme seuraavana aamuna kohden Kieliä. Sää oli 
nyt parantunut melkoisesti ja kuivattelimme vaatteitamme mantoogilla. Klo 13 olimme jo 
Kielissä, mistä rantaboulevardilta löytyi  laituripaikka meille. Loppupäivä kului turismin 
merkeissä.

Läksimme 6.7. aamulla jatkamaan matkaa. Matkaamme siivitti kohtalainen itätuuli, jolla 
pääsimme aina Langelandin eteläkärkeen saakka. Loput matkasta Svendborgiin taittui ko-
neella ja saavuimme sinne klo 18. Seuraavana päivänä Muut miehistön jäsenet läksivät ju-
nalla Odensseen, mutta minä puolestani vietin päivän tyttäreni perheen luona.
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Seuraavan aamun, 8.7., ohjelmaan kuului pistäytyminen läheisessä marketissa täydentä-
mässä ruokavarastoja ja sitten taas jatkamaan matkaa. Päästyämme vapaille vesille saim-
me myötätuulen. Suotuisat tuulet jatkuivat aina Visbyhyn saakka, jonne saavuimme 11.7. 
klo 02 yöllä. Satama oli aivan täynnä eikä vapaita paikkoja missään. Kiinnityimme viran-
omaisten laituriin,  mikä kieltotaulun mukaan oli ehdottomasti  kiellettyä.  Nautimme aa-
miaisen jo klo 08 ja mietimme jatko-ohjelmaa. Sää ei ollut turismia suosivaa ja meidät 
varmasti kohta häädettäisiin paikastamme. Päätimme jatkaa matkaa.  Meillä oli myötäinen 
tuuli ja etenimme vauhdikkaasti, usein 8 solmun vauhtia. Tuuli heikkeni 12.7. mutta oli 
kuitenkin riittävä purjehtimiseen. Saavuimme Hangon itäsatamaan klo 22.

Yhteenveto ja huomioita

Veneestä ja sen suunnittelusta

Minulla oli ennakkoasenne, jonka mukaan katsoin kolmen hengen miehistön olevan optimaali-
nen tällaisella matkalla. Tämä lukumäärä syntyi sitä, että se tarjoaa mahdollisuuden riittävään 
yöuneen pitkillä ylityksillä. Suuri osa pallonkiertäjistä purjehtii avioparin voimin. Ratkaisu on 
kuitenkin  varsin  raskas  kummallekin  silloin,  kun keli  on  kova  tai  vilkkaasti  liikennöidyillä 
osuuksilla. 

Kolmen hengen miehistö vaatii varusteilleen, ruualleen ja juomalleen jo runsaasti tilaa. Lisäksi 
olisi hyväksi, jos hyttejä olisi riittävästi jonkinlaisen yksityisyyden saavuttamiseksi. Tästä tul-
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laan nopeasti vaatimukseen, että veneen koon tulee lähennellä 40 jalkaa. Toisaalta se koko on 
vielä riittävän pieni, mikä mahdollistaa helpohkon käsittelyn merellä myös yksin.

Veneen on syytä olla riittävän merikelpoinen. Olen itse tyytyväinen valintaani tässä suhteessa. 
Merikelpoisuuteen  kuuluvat  myös  ehdottomasti  hyvät  kryssiominaisuudet.  Veneen  on  syytä 
pystyä nousemaan tuuleen myös myrskytuulilla. Valtamerellä tällä ei ole juurikaan merkitystä, 
mutta rannikon läheisyydessä on kyse vakavasta asiasta. 

Valtamerillä pisimmät ylitykset kestävät kolme viikkoa. Käsiohjaukseen kyllästyvät innokkaim-
matkin purjehtijat viimeistään toisena vuorokautena. Autopilotit ovat välttämättömiä. Miten ne 
suoriutuvat tehtävästään riippuu paljon sitä, miten suuntavakaa vene on. Ruorin tasapainotus on 
myös tärkeää. Kovassa merenkäynnissä myötäiseen purjehdittaessa tarvitaan suuria ohjausvoi-
mia ja verrattain suuria ohjausliikkeitä. 

Valtaosa pallonkiertäjistä  purjehtii  veneillä,  joissa on toppiriki.  Tämä lienee lujuusopillisesti 
varmaan oikea valinta. Kuitenkin matkalla purjehditaan paljon myötäiseen. Genoan käyttö on 
silloin hankalaa, koska iso peittää sitä varsin tehokkaasti ja toppirikatuissa veneissä iso on suh-
teellisen pienikokoinen. Genoan voi tietysti saada vetämään spinnun puomilla, mutta ei se toimi 
läheskään niin hyvin kuin voisi luulla. Merenkäynti hankaloittaa tilannetta koko paljon.

Itse en käyttänyt spinnua siksi, ettei minulla sellaista ollut. Toiseksi pienellä ja usein myös tot-
tumattomalla miehistöllä purjehdittaessa se on turhan vaativaa. Genaakeri olisi varmasti  hel-
pompi ratkaisu. Kuitenkin lisäpurjeiden ottaminen varusteisiin on myös tilakysymys. Itselläni 
oli vain iso, genoa, kutteri, myrskyfokka. Itse asiassa en kaivannut juuri enempää. 

Matkalla saa reivata usein. Minulla oli isossa yhden narun reivit. Kokemuksesta voin sanoa, että 
reivaus onnistuu verrattain hyvin ilman, että on tarpeen mennä mastolle. Kuitenkin varsin usein, 
ja erityisesti otettaessa kolmatta reiviä, joutuu miltei aina menemään mastolle. Se johtuu reivi-
narujen suuresta pituudesta. Ne tahtovat takertua erilaisten esteiden taakse. Reivejä purettaessa 
on aivan välttämätöntä mennä mastolle. Reivinarut kulkevat niin monen mutkan kautta, että il-
man erillistä avustusta ne eivät luista. Itse olisin nyt suosittelemassa mastolta tapahtuvaa rei-
vausta. Ison rullaus voisi olla toinen mahdollisuus, mutta itsellä on tullut negatiivinen ennakko-
asenne sitä kohtaan nähtyäni joidenkin vaikeudet niiden kanssa. Keep it simple.

Genoassa oli tietysti rullareivi. Siinä esiintyi kuitenkin vaikeuksia muutaman kerran. Pari kertaa 
tapahtui, että mastossa oleva fallin ohjausploki, joka ohjaa fallia riittävässä kulmassa genoan 
kiinnityksen yläkulmaan, rikkoontui. Silloin purjetta ei saanut enää kiinni tai auki. Kannattaa 
kiinnittää asiaan huomiota pitkillä matkoilla. 

Sirena-Pedrickissä levanki kulkee istuinkaukalon poikki. Se estää tarpeellisen biminin pitämi-
sen purjehdittaessa. Tropiikissa kaipaa biminin tuomaa varjoa purjehduksen aikana. Ankkurissa 
asiaa voidaan kyllä ratkaista useallakin eri tavalla. 

Purjehtiminen etelässä lisää veneelle rasitusta ennen kaikkea galvaanisen korroosion muodossa. 
Rikissä tämä ei  ole ongelma ollenkaan Suomen ilmastossa.  Etsiessäni vakuutusta  veneelleni 
kiinnitti huomiotani, kun eräät vakuutusfirmat edellyttivät, ettei seisovassa rikissä saa olla ai-
nuttakaan osaa, joka olisi yli 7 vuotta vanha. Siksi pyysin ennen matkaan lähtöä rikin tarkastuk-
sen. Se ei kuitenkaan ollut millään muotoa ammattitaitoista. Matkalla tapasin veneitä, jotka oli-
vat menettäneet mastonsa. Syynä näihin oli juuri mainittu korroosio puristepäätteiden sisällä. It-
se uusin seisovan rikin Uudessa Seelannissa.
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Moottorit
Matkalla tarvitsin moottoria huomattavasti enemmän kuin olin kuvitellut. Se on välttämätön tie-
tysti marinoissa ja kanavilla. Käytin kuitenkin konetta tuulen laantuessa vauhdin pudottua alle 
kolmen solmun. Olen huomannut, että useimmat muut toimivat aivan samalla tavalla.  Usein 
pääkonetta käytetään myös sähkön tuotantoon. Itse käytin konetta tähän tarkoitukseen varsin 
vähän, kiitos Duogenin. Kuitenkin koneelle (vanhalle ja uudelle) tuli käyttötunteja yhteensä lä-
hes 2000. Vastaavasti naftaa käytin matkalla n. 4000 l. Itse kukin voi miettiä sitä, miten pitäisi 
mitoittaa polttoainesäiliöt. 

Lähtiessäni minulla oli moottorina Volvon 2003. Se oli vain 28 hv:n tehoinen. Minulla ei kui-
tenkaan kertaakaan tullut vastaan tilannetta, jolloin olisin ehdottomasti tarvinnut enemmän voi-
mia. Apuna tässä oli veneeni hyvät kryssiominaisuudet. Uudessa Seelannissa jouduin hankki-
maan uuden koneen (Volvo D2-40, 40 hv), joka sekin nykymittapuun mukaan on alimittainen.

Jollan moottorina oli 8 hv:n Yamaha. Se on kaksitahtinen. Kaksitahtisuutta puoltaa kevyempi 
paino,  mitä ei  sovi väheksyä.  Merenkäynnissä moottorin  nostaminen jollasta ei  ole helppoa. 
Toinen puoltava seikka koskee mahdollisuutta säilyttää moottoria myös vaaka-asennossa. Itse 
pidin konetta kannen alla pitkillä ylityksillä ja myös jättäessäni veneen pitkähköksi aikaa seiso-
maan telakalle tai marinaan. 8 hv:n teho on riittävä liikuttelemaan jollaa plaanissa kahden hen-
gen kuormalla. Pitkiä jollamatkoja oli matkallani useita. 

Varusteet

En lähde kuvaamaan kaikkia niitä varusteita, jotka kuuluvat katsastusvarusteisiin valtamerive-
neillä. 

1. Ankkuri, joka on paras mahdollinen pitoa ajatellen. Minulla oli 23 kg:n CQR, johon olen 
varsin tyytyväinen. Mahdollisimman raskas ja pitkä ankkurikettinki on toinen välttämättö-
myys. On muistettava, että matkallani marinat olivat Euroopan jälkeen harvinaista herkkua 
ja kului kuukausia, jolloin ankkurointi oli ainoa mahdollisuus. 10mm:n ankkurikettinki pai-
naa 2,2 kg/m, joten toimiva sähkökäyttöinen tai muuten motoroitu ankkurivinssi on välttä-
mättömyys. Minulle kertyi huonoja kokemuksia kannella olevista ohjauspainikkeista. Ne ei-
vät olleet vesitiiviitä. Usean vaihdon jälkeen siirryin kaukosäätimeen, joka aina käytön jäl-
keen sijoitetaan sisätiloihin. 

2. Autopilotit. Hankin Windpilotin, joka toimi matkalla moitteettomasti. Sen haittapuolena on 
sen vaatimat herkät säädöt. Tämä koskee erityisesti  vedessä olevan lavan kulmaa kulku-
suuntaan nähden. Windpilot ei toimi hyvin heikolla tuulella. Koska purjehdin paljolti myö-
tätuuleen, oli suhteellinen tuuli heikko ja vene ei pysynyt kurssissa.

Tämän tilanteen varalle olin hankkinut pienen sähkökäyttöisen Autopilotin 2000+, jonka 
kytkin Windpilotiin. Se käänteli lapaa, jota muuten tuuli kääntelee. Ratkaisu toimi varsin 
mallikkaasti  myös  koneajossa.  Autopilot  oli  kuitenkin  laadultaan  harvinaisen  huono.  Se 
vuosi sateella vettä näppäimistönsä kautta. Mahdollisesti tästä johtui vika niin, etten päässyt 
muuttamaan pilotin asetuksia. Koneajossa se kyllä piti suunnan aivan tarkkaan. Välimerellä 
se lopetti toimintansa tyystin. Asiantuntijan arvion mukaan sitä ei kannattanut korjata. Han-
kin uuden Navman-merkkisen laitteen. 
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3. Tuuli- ja vesigeneraattori Duogen. Minulla ei ollut ollenkaan aurinkopaneeleja. Sähkön 
tuotanto oli pääosin Duogen varassa. Purjehdittaessa se hoiti helposti tarvittavan sähköntuo-
tannon. Tarve oli 100 – 150 Ah/vrk. Laite tuotti 8 A nopeuden Ollessa 6 s ja 12 A nopeudel-
la 7 s. Laite on myös varsin tehokas tuuligeneraattori. Valitettavasti on vain niin, että ankku-
ripaikat ovat miltei aina tuulelta suojassa. Näissä tapauksissa on turvauduttava myös moot-
toriin.

Käyttöakkuina minulla oli 6 kpl trukeissa käytettäviä 2 V:n akkuja, joiden varauskyky on 
400 Ah. Käytettäessä tavallista 14 V:n jännitettä, kestää akkujen täyteen latautuminen hyvin 
kauan. Booster auttaa tässä aika paljon. Suurista latureista ei ainakaan minulla ole ollut pal-
jon hyötyä. Ainakaan käyttämäni akut eivät ota vastaan suuria virtamääriä, vaikka latausjän-
nite oli 14,8 V. 

Duogenissa oli matkan varrella paljonkin huoltotarvetta. Potkurin laakerit ja tuuliturbiinin 
rattaat kuluivat vaihtokuntoon. Useaan kertaan korjaamoilla huonosti tehdyn huollon vuoksi 
itse laturiin pääsi vettä, mikä tuhosi laakerit kolme kertaa. Itse laitteen konsepti on mielestä-
ni erinomainen. 

4. Iridium. Pitkällä matkalla on tarve olla yhteydessä kotijoukkoihin. Kännykät eivät toimi 
tietenkään merellä muuten kuin aivan rannikon tuntumassa. Lisäksi GSM-verkot ovat harvi-
naisia kolmannessa maailmassa. Jos verkkoja on, eivät kaikki suomalaiset operaattorit omaa 
roaming-sopimuksia paikallisten operaattoreiden kanssa. 

Matkalle lähtiessäni olisin kovasti mielelläni hankkinut SSB:n. Siihen aikaan ei ollut sopivia 
laitteita tarjolla. EU-määräykset edellyttivät DSC-ominaisuutta laitteilta ja markkinoilla oli 
vain hyvin kalliita laitteita, jotka lisäksi toimivat 24 V:n jännitteellä. Sähköpostin hoitami-
nen edellyttäisi lisäksi arvokkaan modeemin hankintaa. SSB on lyömätön, kun on tarve pi-
tää yhteyttä muihin veneisiin pitkillä etäisyyksillä. Se kuuluu myös SOLAS-järjestelmään, 
millä  hoituu  hätäkutsut.  Mielenkiintoinen  yksityiskohta  on  että,  DSC-kutsut  eivät  toimi 
Oseaniassa ainakaan rannikkoasemien suuntaan.

Hankin satelliittipuhelimen, jolla hoitui myös dataliikenne. Pääasiallisena yhteystapana mai-
hin oli sähköposti, joka hoitui totutusti PC:n tukemana. Toisena olivat puhelut. Iridium on 
toiminut moitteettomasti,  mutta dataliikenteen saaminen toimintakuntoon on vaikeaa mo-
nien asetusten takia. Myös operaattorien kanssa on erilaisia käytäntöjä. Kannattaa hankkia 
atk-asiantuntemusta avuksi dataliikenteen avaamisessa, ellei omaa sitä itse. Iridiumin käyttö 
ei ole suinkaan ilmaista (n. 1 €/min), mutta useissa tapauksissa halvempaa kuin GSM-puhe-
lut. Sähköpostin lähettäminen ja/tai lukeminen vievät n. 1 min/kerta. Tästä menee n. 90 % 
yhteyden muodostamiseen. 

5. Tutka, karttaplotteri, GPS. Ostin kokonaisuuden Raymarine 70 SRC, jossa mukana ovat 
nämä kaikki komponentit.  Laite oli  kaikkiaan onnistunut ostos. Se on toiminut häiriöttä. 
Tutkalla on paljonkin merkitystä Euroopan rannikoilla, missä sumut ovat yleisiä. Myöhem-
min sumuja ei esiintynyt muualla kuin Indonesiassa, missä syynä ei suinkaan ollut tiivistyvä 
vesihöyry, vaan savu. Tutkan yhdistäminen karttaplotteriin on hieno ominaisuus. Valitetta-
vasti kaikki kartat, eivät myöskään digitaaliset, ole WGS:ssä. Tämän eron huomaaminen ja 
korjaaminen onnistuu kuitenkin helpolla tutkakuvan näytöllä karttakuvan päällä. 

6. Aktiivinen tutkaheijastin Seame. Laite ottaa vastaan tutkasignaalin ja lähettää sen takaisin 
voimistettuna. Saamani tiedon mukaan laivat eivät havaitse veneitä kuin aikaisintaan. 4 mai-
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lin etäisyydeltä. Konttilaivat kulkevat n. 25 solmun vauhtia. Toivoa sopii, että niillä pide-
tään vahtia. Seamen avulla pitäisi laivojen havaita minut jo hyvin kaukaa. Ainakin sain huo-
mata, että laivat väistivät minua jo hyvin etäältä. Toinen ominaisuus, joka laitteeseen liittyy, 
on sen antama signaali, kun tutkan säde osuu siihen. Signaali annetaan sekä valolla että ää-
nellä. Pidän Seamen hankintaani hyvin onnistuneena. Se helpotti myös vahdinpitoa merellä 
varoittaessaan laivoista jo paljon ennen kuin ne ilmestyvät horisonttiin. Yksinpurjehdittaes-
sa sitä voi pitää välttämättömyytenä.

7. Kylmäkalusteet. Elämiseen veneellä ja sen laatuun vaikuttaa erittäin paljon ruoka. Ruokai-
lut ovat matkalla päivän kohokohtia. Jonkinlaisen tason savuttamiseksi tulee olla käytettä-
vissä tuoretta ruokaa kuten: vihanneksia, juustoja, leikkeleitä. Matkalla voi kalastaa ja kalat 
yleensä ovat niin suuria, ettei niitä syödä kerralla. Kaiken tämän ruuan säilyttäminen edel-
lyttää kylmätiloja. Hyvä jääkaappi on miltei välttämättömyys. Käytössäni oli päältä täytettä-
vä n. 100 l:n kokoinen jääkaappi. Se jaksoi toimia koko matkan ajan. Jäähdytys tapahtui il-
malla.  Ilmeisesti  vesijäähdytyksellä pääsisi parempaan hyötysuhteeseen.  Kaapin lämmön-
eristeet olisivat saaneet olla paksummat, millä olisin säästänyt sähköä, mutta toisaalta pak-
sut eristeet pienentävät säilytystilaa. Pakastetila olisi tietysti ollut myös toivottava, mutta sii-
hen minulla ei ollut mahdollisuuksia tilojen takia. 

Laitteiden rikkoontumiset

Sain huomata, että kulumisia ja rikkoontumisia matkalle mahtui paljon. Tätä tietysti osasin en-
nakoidakin. Kuitenkin varsinkin sähkölaitteiden suuri hävikki oli yllätys. Tässä tyydyn luettele-
maan menetyksiä matkan varrella aikajärjestyksessä.

Euroopan vesillä
- tuulimittari lopetti toimintansa lopullisesti
- genoan skuutti repäisi keulan kulkuvalon mereen
- Seame putosi mereen maston huipusta kovassa kryssissä
- Seame vei mennessään myös trikolorin
- kaksi Volvon laturia paloi
- Navtex lopetti toimintansa
- Mastervolt-verkkolaturi rikkoontui, mutta saatiin korjatuksi korjaamossa

Atlantilla ja Karibialla
- Mastervolt-verkkolaturi rikkoontui lopullisesti
- Etustaagi irtosi kierteiltään
- genoan falli katkesi

Oseaniassa
- Duogenin potkurin laakerit ruostuivat
- Duogenin tuuligeneraattorin rattaat kuluivat loppuun
- Duogenin laturin laakerit oli uusittava (veden pääsy laakereihin)
- Vara- GPS rikkoontui 
- Duogenin laturin laakerit uusittava toistamiseen
- Uusi Navtex lopetti toimintansa
- Loki lopetti toimintansa
- Volvo 2003 tärveltyi makeavesipumpun lopetettua toimintansa
- Duogenin voimansiirtoakseli katkesi törmättyään tukkiin
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Intian valtamerellä
- Duogenin potkurin laakerit loppu
- Käyttöakut hiipuivat

Välimerellä
- Uusi Mastervolt akkulaturi rikkoontuivat lopullisesti
- FM-radio ja CD-soitin lopettivat toimintansa 
- Autopilot 2000+ korjauskelvottomaksi

Edellä olen kertonut rikkoontumisista. Lisäksi tapahtui valtavasti eri kohteiden kulumista ja osia 
piti korvata uusilla. Huomattakoon että purjehdus, 45 000 mpk tapahtui samoilla purjeilla. To-
tuuden nimessä tulee sanoa, että purjeet ovat kypsät. Erityisesti niiden muoto on niin pahasti de-
formoitunut, ettei niillä ole asiaa kilpailuihin. Huoltoon satamissa tuhraantui valtavasti aikaa ja 
rahaa.

Navigointi

Navigointini perustui pitkälti digitaalisiin karttoihin. Standardinani oli C-map NT+. Minulla ei 
ollut koko matkalla kuin muutama ostettu paperikartta. Ne olivat miljoonakaavoissa. Monessa 
paikassa ei tarvita paljoakaan karttoja. Minulla ei kaikilta alueilta ollut digitaalisiakaan karttoja. 
Esim. Espanjassa ja Kanarialla vain paperikartta n. 1:1 milj. Purjehdusoppaat, kuten Reed’s Al-
manac,  antavat  seikkaperäiset  tiedot  satamista.  Näillä  eväillä  pärjäsi  oikein  hyvin  selkeillä 
alueilla. 

Milloin saaristoja, riuttoja ym. esteitä oli edessä, olin varustautunut digitaalisilla kartoilla, jotka 
toimivat  tutka/karttaplotterissa.  Oseaniassa  kartat  ovat  varsin  epäluotettavia.  Niitä  on  osin 
muunnettu WGS:iin. Työ on tehty paikoin hutiloiden. Fidžillä paljastui, että jotkin saaret olivat 
aivan kohdallaan,  mutta muutaman mailin päässä oleva saari poikkesi oikeasta puoli mailia. 
Näiden virheiden paljastamiseen oli karttaplotterin, GPS:n ja tutkan yhteistyö todella tehokasta. 
Ilman tutkakuvan päällenäyttöä tilanne olisi ollut paljon vaikeampaa. Tulin moneen ankkuri-
paikkaan täysin pimeässä, mikä olisi jäänyt tekemättä, ellei olisi ollut käytössä em. laitekoko-
naisuutta. 

Vaikka olen sanonut, että minulla oli niukaksi paperikarttoja, olin varautunut mahdollisiin Ray-
marin teknisiin ongelmiin tulostamalla digikartoista paperitulosteita kriittisiltä paikoilta. Lisäksi 
minulla oli toinen setti digikarttoja PC:llä. Varalla oli lisäksi erillinen GPS ja kolmantena käsi-
GPS.

Tällaisella teknisellä varustuksella navigointi oli niitä helpoimpia asioita matkallani. 

Miehistö

Minulla valitettavasti ei ollut vakiomiehistöä. Tästä oli monia haittavaikutuksia. Useimmat mie-
histöni jäsenistä olivat vielä työelämässä. Se merkitsi tiheitä miehistönvaihtoja. Nämä oli tietys-
ti aikataulutettava. Tiukkojen aikataulujen pitäminen tekee matkasta vähemmän rentouttavan. 
Se lisää paineita saapua satamaan tiukasti aikataulussa. Joskus aikataulut olivat turhan tiukkoja. 

Minulla oli vaikeuksia miehistön värväyksessä. Vaikeimpia tapauksia syntyi, kun useatkin pe-
ruivat osanottonsa viime hetkillä. Uusien hankkiminen oli vaikeaa. Aina se ei edes onnistunut. 
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Yhden legin, Tahitilta Rarotongaan, purjehdin yksin. Uudesta Seelannista lähtiessäni minun oli 
turvauduttava nettiin, josta sainkin gastit Vanuatulle saakka.

Korvaamattomana apuna gastien värväämisessä oli vaimoni, joka paitsi hankki heitä, huolehti 
myös heidän matkalipuistaan ja muista käytännön paljon työllistävistä töistä. 

On tietysti jossain riskaabelia lähteä pitkille ylityksille sellaisten henkilöiden kanssa, joita ei en-
nestään tunne. Minulla oli onnea kaikkiaan. Omalta puoleltani voin sanoa, etten kokenut suuria 
sopeutumisvaikeuksia ja toivon, ettei kukaan gasteista myöskään sellaista kokenut. 

Viranomaiset

Kipparilta kuluu monessa tapauksessa paljonkin aikaa sisään- ja uloskirjautumisissa. Eri maiden 
käytännöt vaihtelevat paljonkin. Euroopassa on helppo liikkua Kreikkaa ja varsinkaan Portuga-
lia lukuun ottamatta. Ko. maat edellyttävät vielä kirjautumista jokaisessa satamassa. Schengen-
-sopimus ei taida koskettaa niitä. 

Viisumeista ei ole kovin paljon vaivaa. Yleensä sellaisen sai maahan tullessa vaihtelevaksi ajan-
jaksoksi.  Indonesia  ja Eritrea  olivat  paikkoja,  joihin oli  hankittava  viisumi  ennalta.  Muuten 
maassa voi oleilla vain 48 tuntia. Australiaan ei pääse olekaan ilman ennalta hankittua viisumia. 

Useassa maassa viranomaiset ovat hyvin omanarvontuntoisia. Tämä on syytä ottaa huomioon. 
Muuten on vaarassa, että asiat mutkistuvat. Vaikka kuinka heidän tärkeilynsä joskus sapettaa, 
on parasta vain niellä kiukku. Oman lukunsa muodostavat maat, joissa korruption on keskeinen 
osa kansan kulttuuria. Tällaisia maita ovat esim. Sudan, Jemen ja eritoten Egypti. Näissä vaadi-
taan avoimesti  ja uhkaillen lahjuksia.  On tietysti  mahdollista  kieltäytyä  antamasta  lahjuksia, 
mutta silloin on syytä varautua ainakin päiviä kestäviin prosesseihin. 

En tullut varustautuneeksi matkalle lähtiessäni veneen leimalla. Sillä olisi ollut käyttöä. Varsin-
kaan Aasiassa viranomaiset eivät tahtoneet uskoa todeksi sitä, ettei veneellä ollut omaa leimaa 
asiakirjojen leimaamiseksi. Uskottavuuteni joutui koetukselle. 

Torakat

Tropiikissa liikuttaessa ei voi olla törmäämättä torakoihin. Niitä tulee veneeseen munina ostos-
ten mukana.  Tältä voi tuskin välttyä.  Saatuaan kerran jalansijan on torakoista todella vaikea 
päästä eroon. Tein turhaa työtä Karibialta aina Thaimaahan saakka. Kulutin litrakaupalla kau-
poissa myytäviä suihkeita. Niillä asiaa ei ratkaista. Kari Ollikainen kehotti käyttämään ”torak-
kahotelleja”. Ne ovat piskuisia rasioita, joissa on sisällä myrkkysyötti. Syötti sisältää torakoille 
tarkoitettua hermomyrkkyä. Torakat eivät voi vastustaa syötin tuoksua. Ostettuani näitä hotelle-
ja kymmenkunta loppuivat torakat hetkessä. Sen koommin en ole niitä veneessä nähnyt.

Budjetti

Budjettiani koettelivat eniten rikkoontuneiden laitteiden korvausinvestoinnit. Ruokamenot oli-
vat yleisesti ottaen kohtuulliset tai pienet, vaikka satamissa ollessa kävimme yleensä ravinto-
loissa syömässä. Kalliita paikkoja olivat vain Karibia ja Ranskan Polynesia sekä ruokatavaroi-
den että ravintoloiden osalta. 
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Marinoita oli harvassa ja rahaa niihin kului kaikkiaan varsin vähän. Marinoiden maksut olivat 
kuitenkin yleisesti aika korkeita maiden yleiseen kustannustasoon verrattuna. 

Kanavamaksut olivat merkittäviä Panamalla USD 600, Suezilla USD 500, mutta vain 30 € Kie-
lillä mennessä, mutta vain 18 € palatessa. Myös viranomaiset vaativat eräissä tapauksissa mak-
suja sisään- ja uloskirjautumisista sekä terveystarkastuksista. Ne olivat kuitenkin vain muutamia 
kymmeniä euroja kukin. Purjehduslupa sitä vastoin saattoi maksaa jopa satoja euroja. Sellainen 
käytäntö oli onneksi vain harvoissa maissa. 
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