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Kommodorin mietteitä
Meneillään on marineriyhdistyksen historian 21. toimintavuosi, 
eli yhdistys täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Syksyn 
vaalikokousta on päätetty viettää hieman normaalia 
juhlavammin. 

Kokouksen lopullinen ohjelma on vielä lopullisesti 
määrittämättä. Koska yhdistys on pieni ja sen syntyminen on 
perustunut pienen ydinjoukon aikoinaan toimeenpaneman 
päätöksen seurauksena, tulee yhdistys kutsumaan 
juhlakokoukseen kutsuvieraiksi kaikki perustajajäsenet 
nykyisestä jäsenyydestään riippumatta. Sen lisäksi ovat kaikki 
nykyiset ja myös jäsenyydestään luopuneet jäsenet tervetulleita 
osallistumaan tilaisuuteen. 

Yhdistyksellä on toki tiedot nykyisistä ja aikaisemmista 
jäsenistään. Sen sijaan monien  luopuneiden jäsenten 
yhteystietoja puuttuu. Hallitus olisi hyvin kiitollinen, jos 
jäsenistö toimittaisi tietoja henkilöistä, jotka ovat olleet jäseniä. 
Tulemme ottamaan heihin yhteyttä juhlan merkeissä.

Tekeillä on myös yhdistyksen historiikki. Palautamme toisin 
sanoen mieliimme tapahtumia yhdistyksen vaiheista 
jättääksemme tuleville marinereille perinnöksi tiedon siitä, 
mistä on aloitettu, miksi ja miten on edetty. Tämän olemme 
tulevaisuudelle velkaa. 

Jokainen marineri on tervetullut kertomaan muistamiaan asioita 
ja tapahtumia. Kootaan ne yhteen. Myös valokuvat ja muut 
dokumentit ovat kiinnostavia. Yhdistyksen syntyvaiheen 
historiikin rungon laativat Allan Haarakangas ja allekirjoittanut. 
Tämä kooste on tarkoitus esittää juhlakokouksessa ja sen 
jälkeen se julkaistaan marinerilehdessä.

Oikein hyvää veneilykautta kaikille! Nähdään yhdistyksen 
tilaisuuksissa ja vesillä yleensäkin.
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Hallitus 2009 ja vastuualueet

Klaus Salkola
• Kommodori
• Tiedotus/julkaisuvastaava
• 20 v toimikunnan jäsen
• Länsirannikko

Markku Piekkola
• Varakommodori
• 20 v toimikunnan pj.
• Liput ja viirit

Maija Sankamo
• Sihteeri

Marita Piekkola
• Rahastonhoitaja

Jukka Silvennoinen
• Etelärannikko
• Nettivastaava

Kees Boss
• Sisävesi

Michael Eidam
• Perinnearkisto
• 20 v toimikunnan jäsen

Erkki Virkelä
• Erityistehtävät
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MERKITSE ALLAKKAASI JO NYT!

Marinerikalenteri 2009
28.3. Vuosikokous Kotka / Wellamo, 

Maija Sankamo ..........

20. - 24. 5. Helaeskaaderi; Tallinnanlahden saaret
Kees Bos

22.8. Kesäkokous Rosala TB Marin,  
20 -vuotisjuhlakesäkokous

Klaus Salkola

3.10. Syystapaaminen Gölisnäs tai Elisaari,
 Jukka Silvennoinen

21.11. Vaalikokous,  pääkaupunkiseudulla, 
Markku Piekkola

HUOMAA: Vaalikokous tulee samalla olemaan 
20 -vuotisjuhla. 

Juhannuksen osalta Marita Piekkola 
kuulostelee netillä onko halukkuutta 
yhteiseen juhlan viettoon, jonka jälkeen 
sovitaan mahdollinen tapaaminen.
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Vuosikokous 2009 Kotkassa
Kotka oli valittu kokouspaikaksi etupäässä juuri valmistuneen Suomen 
Merimuseon johdosta. Kokouspäivä aloitettiinkin kiertämällä museo op-
paan johdolla. Itse museorakennus on mahtipontinen ja tyyliltään var-
masti ainutlaatuinen. Kiilamaisesti maasta ylös huipulle nouseva raken-
nus tuo mieleen ilmaisun, että arkkitehti on laskettu irti. Sisällä on mitta-
vasti tilaa monille merellisille esineille ja samaan taloon ovat mahtuneet 
myös merivartiomuseo ja Kymen maakuntamuseo. Talo on uusi ja sisäl-
lä on vielä runsaasti tilaa monien tulevien vuosien aikana saapuville esi-
neille. 
Hylkysaaresta on paikalle siirretty eräitä esineitä kuten Ariadnen hytti, 
jonka kommodori muisti lapsuudestaan. Moni hylkysaaren vene odottaa 
vielä pääsyään sisälle. Moottoreita ja venevarusteita siellä ei myöskään 
liiemmin  ollut  eikä  Kymenlaakson  perinteistä  puuveneen  veistoa  ei 
näytetty  rekonstruoidulla  verstaalla  vaan  muutamalla  paikan  päällä 
tehdyllä veneellä - ei kuitenkaan summalaisella kalastajaveneellä. 
Museosta  siirryttiin  hotelliin,  missä pidettiin  lyhyt  ja  selkeä vuosiko-
kous.  Tämä päälle  kommodori  näytti  matkakuviaan Kuurinlahdelta  ja 
Bos saaristosta otettuja upeita kuvia, jotka herättivät jälleen kaipuun ve-
sille. Marineripäivällinen nautittiin hyvässä seurassa.
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Trygve Österman 

Utön hautausmaa
Rantauduttuamme Utössä seisomme laiturilla, jolla on värikäs historia. 
Se on venäläisten rakentama silloin, kun Utötä linnoitettiin. Laiturilla oli 
kapearaiteinen rautatie tykinammusten ja varusteiden kuljettamista 
varten. Tienhaarassa, laiturin päässä, oli kääntölevy jolla vaunut 
käännettiin kulkemaan joko itään tai länteen. Rantatie on myös 
erikoinen, se on mukulakivillä päällystetty katu. Sen ovat rakentaneet 
kiinalaiset sotavangit ensimmäisen maailmansodan aikoihin.   

Seuraamme tietä itään, harmaakivistä rakennetun rukoushuoneen ohi, 
alas kivivallia ”urheilukentän” yli ja saavumme hautausmaalle. Se on 
ympäröity jykevällä kivimuurilla.   Kävelemme sisään takorautaportista 
ja näemme suoraan edessä muistomerkin, joka on pystytetty merellä 
menehtyneille. Tästä muistomerkistä tulee ehkä ensin mieleen Estonian 
onnettomuus. Ennen Estoniaa on kuitenkin satoja aluksia 
haaksirikkoutunut Utön edustalla ja tämä muistomerkki kunnioittaa 
kaikkia näissä turmissa menehtyneitä.  
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Tarkempi vilkaisu hautakiviin osoittaa, että vanhin kivi on lokakuulta 
1962 ja kuuluu Sven Bergmanille. Toiseksi vanhin kivi on huhtikuulta 
1963 ja kuuluu Fridolf ja Anni Öhmanille. Tulemme palaamaan näihin 
henkilöihin vielä. 

Aina vuoteen 1962 utöläiset haudattiin Jurmossa. Kelirikko ja muut 
hankaluudet aiheuttivat useita kiperiä tilanteita, kun arkkua piti 
kuljettaa, usein heikoilla jäillä, Jurmoon. Kesällä 1962 alkoi Utön 
hautausmaan rakentaminen. Paikka oli Österäng. Korppoon seurakunta 
vastasi kustannuksista ja urakoitsijana toimi Valter Laakso Korppoosta. 
Kuorma-auto ja traktorikaivinkone lastattiin Galtbyn laiturilla jaalaan. 
Valter Laakso, Osvald, Trygve (17) ja Gottfrid (15) Österman, Ove 
Karlström (kuorma-auton omistaja) sekä Risto Rosberg muodostivat 
työporukan. Jaala oli Kemiöstä ja sen miehistö koostui kipparista ja 
hänen vaimostaan (joka herätti Valter Laaksossa romanttisia tunteita). 
Sää oli aurinkoinen ja tyyni joten matka Utöseen meni ilman vaikeuksia. 
Koneet purettiin jaalasta laiturille ja työväki majoittui Anni ja Fridolf 
Öhmanin piharakennukseen. 

Työt aloitettiin, ensimmäinen työ oli laiturin vahvistaminen. 
Hautausmaan paikka mitattiin ja kulmapaalut lyötiin kiviseen maahan.
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Olisi ollut kova työ kaivaa haudat sellaiseen kivikkoon. Kaivinkone 
aloitti kamppailunsa kiviä vastaan ja vähitellen syntyi hautausmaan 
kokoinen kuoppa, jonka syvyys oli se klassinen 6 jalkaa. Kun kuoppa oli 
valmis, aloitettiin muurin rakentaminen. Kiviä kipattiin kuopan laitoja 
pitkin ja niistä ladottiin tukeva perusta. Kuoppa täytettiin hiekalla, jota 
tuotiin jaalalla Paraisilta. Jaala oli sama, jolla koneet oli kuljetettu 
saareen. Kuorma sisälsi noin 110m3 hiekkaa. Kuorma purettiin käsin ja 
ajettiin kuorma-autolla hautausmaalle.  Jaala saapui Utöseen kymmenen 
aikaan illalla ja klo 7.00 aamulla aloitettiin purkaminen. Ruumassa 
työskenteli kolme Östermanin poikaa.  Purkauksen ajaksi oli palkattu 
lisäksi kolme utöläispoikaa, joten meitä oli kaksi työporukkaa, jotka 
vuorottelivat ruumassa. Utöstä olivat mukana lapioimassa Bo Lindholm, 
Jonny Forsell ja Bror-Erik Sjöberg. Tehtävänämme oli täyttää 200 l 
tynnyri mahdollisimman nopeasti. Tynnyri vinssattiin ylös ja 
tyhjennettiin auton lavalle.  
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Käytössä oli kaksi tynnyriä; kun toinen oli matkalla tyhjennykseen, 
täytettiin toista. Tahdin määräsi vinssi.  Kolme lapiollista poikaa kohti ja 
tynnyri oli täynnä. Lapio oli ns. viljalapio ja noin kolme kertaa tavallista 
lapiota isompi. Kun auto oli lastattu ja ajoi tyhjennykseen, meille jäi 20 
minuutin lepotauko. Tämä aika käytettiin uimiseen, köyttä pitkin ylös 
ruumasta ja suoraan mereen. Merestä tultiin samaa köyttä pitkin ja 
takaisin alas ”suolakaivoksiin”. 

Purkaustyön piristykseksi sattui silloin tällöin pieniä välikohtauksia. 
Utöläiset olivat nopeita kritisoimaan toisten työtä ja antoivat mielellään 
hyviä neuvoja. Kerran, kun luotsivanhin tuli laiturille mennäkseen 
suorittamaan luotsaustehtäviään, hän joutui odottamaan luotsikutterin 
kuljettajaa. Hän käytti tilaisuutta hyväkseen ja alkoi neuvoa meitä 
poikia. 

Hän suhtautui myös skeptisesti vinssin vanhaan kuulamoottoriin ja 
laiturin vahvistuksetkin oli huonosti tehty. Laituri olisi kyllä entinen 
meidän käytön jälkeen. (Tosiasiassa samat vahvistukset kelpasivat vielä 
15 vuotta sen jälkeen, kun olimme lähteneet saaresta). 

Luotsivanhin ei huomannut, että hän seisoi tämän vanhan 
kuulamoottorin pakoputken alla. Joka kerta, kun vinssi lähti käyntiin, 
tippui pakoputkesta sitkeää mustaa öljyä suoraan herran valkoiselle 
lakille. Meillä oli naurussa pitelemistä ja herra lähti luotsaamaan 
mustapilkullisella lakilla. Tynnyri toisensa jälkeen vinssattiin ruumasta 
ja kymmenen aikaan illalla jaala oli tyhjä. Seuraava kuorma saapui 
kolmen päivän päästä. Näin jatkettiin kunnes kuoppa oli täynnä.

Seuraavaa hiekkakuormaa odottaessa rakensimme kivimuurin. 
Asiantuntijana ja määrätietoisena työnjohtajana toimi eläkkeellä oleva 
luotsi Fridolf Öhman. Kivet otettiin hautausmaan ympäristöstä sekä 
kappelin takana olevasta kivivallista. Muuriin kului aikamoinen 
kivimäärä. ”Raaka-ainevarasto” oli kuitenkin valtava. Ulkopuolinen ei 
tänään pysty erottamaan paikkoja mistä kivet on otettu. 
Luonnonsuojelijat olivat huolissaan siitä, että kivivalliin jäisi ikuiset 
arvet. Nyt, melkein 50 vuotta myöhemmin, voidaan vain todeta että 
luonto on luonnonsuojelijoita viisaampi. Maanpäällinen osa muurista on 
rakennettu seuraavalla tavalla. Sen ulko- ja sisäpuoli ladottiin tarkasti 
valikoiduista kivistä ja keskelle jäävä tyhjä tila täytettiin pienemmillä 
kivillä ja vahvistettiin betonilla. Fridolf Öhman valitsi kivet ja näytti 
mihin kohtaan kukin kuului. Hän oli niin tarkka, että yhden kiven 
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asetteluun meni jopa puoli tuntia ennen kuin hän oli tyytyväinen. Veljeni 
Gottfridin kanssa nostimme hiki otsassa näitä kiviä ja sovitimme ne 
paikoilleen. Vielä tänään, kun kävelen pitkin muuria, voin osoittaa kiviä, 
jotka olivat erityisen hankalia. Fridolfin huolellisuus on kuitenkin 
osoittautunut hyväksi, muuri seisoo muuttumattomana tänään ja tulee 
kestämään vielä satoja vuosia.  

Vapaa-aika.

Teimme pitkiä päiviä. Työn piti olla valmiina syksyllä. Toinen syy oli 
niukat harrastusmahdollisuudet saarella. Me nuoret saimme tietysti 
ystäviä saaren nuorista. Suosituin tapa viettää vapaa-aikaa oli television 
katselu. Saaren ainoa televisio sijaitsi luotsiaseman kellarissa. Se sai 
sähkönsä (tasavirta) majakkarakennuksen pohjakerroksessa olevasta 
generaattorista. Tämä generaattori palveli saaren koko siviiliväestöä, 
majakkaa ja luotsiasemaa. Puolustusvoimilla oli oma sähkölaitoksensa. 
Luotsiaseman kellariin kokoontui suurin osa saaren väestöstä 
seuraamaan senaikaisia saippuasarjoja. Ainoastaan yksi kanava oli 
käytettävissä, eli riitaa siitä, mitä kanavaa piti katsella, ei syntynyt. Me 
nuoret istuimme tietysti takapenkillä saaren tyttöjen kanssa. Kun 
tyttöjen kikatus kasvoi liian kovaksi Sjöbergin muori karjasi etupenkiltä 
matalalla altollaan: ”Hiljaa siellä, metelöitte kuin turkkilaiset”. 
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Työn  jälkeen peseydyimme Öhmanin saunassa, joka sijaitsee tien 
toisella puolella. Se kesä oli varsinainen sammakkokesä. Niitä oli niin 
paljon, että oli täysin mahdotonta ylittä tien astumatta niiden päälle. Ei 
niitä iltahämärässä pystytty erottamaan ja oli aika niljakasta kävellä 
paljain jaloin saunaan ja takaisin.  

Ruokailu tapahtui puolustusvoimien ruokasalissa. Ruoka oli hyvää ja 
sitä oli riittävästi, niinkuin armeijassa pruukataan sanoa. Kerran ruoka 
jäi aika yksipuoliseksi. Nousi kova myrsky, joka kesti melkein kaksi 
viikkoa ja ruoka pääsi loppumaan. Ainoa, jota varastosta löytyi, oli 
herneitä ja näkkileipää. Myrsky oli niin kova, että aallokko rikkoi 
Lillharun majakan lasit 12m korkeudella merenpinnasta. Tuntui siltä kun 
olisi satanut, mutta sade maistui suolalle. Merivesi lensi yli koko saaren. 
Aamiaisen ja iltapalan valmistimme itse. Tämä oli se ajankohta jolloin 
lopetin maidon käytön kahvissa. Kaikki maitotuotteet piti kauppiaan 
tilata etukäteen Turusta. Me tietysti unohdimme tilata ja ei ollut muuta 
vaihtoehtoa kuin olla ilman ja juoda kahvi mustana. Kun palasimme 
kouluun ja arkielämään, hautausmaa oli melkein valmis. Portti ja portin 
pylväät puuttuivat. Pylväät tilattiin kivihakkaamosta ja Korppoon 
kyläseppä Rafael, ”Raffu” Wikström takoi portit. Kaikki oli valmista 
kun Porvoon piispa Karl-Erik Forsell vihkii hautausmaan käyttöön 
syksyllä 1962. 
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Kirjoittaja ja kiviaidan rakentaja poseeraa hautausmaan portilla.

Vanhin hauta on Sven Bergmanin. Hän lahjoitti maa-alueen 
hautausmaata varten. Toiseksi vanhin hauta on Fridolf Öhmanin hänen, 
joka rakensi muurin. Isäni, Osvald Österman, menehtyi myrskyssä Utön 
ulkopuolella. Häntä ei ole koskaan löydetty, joten hautausmaalla olevan 
muistomerkin voidaan katsoa olevan hänen hautakivensä.  

Kuvat Trygve Österman ja Trygven arkistosta
                 _________________________________________
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Sinikka Lallukka

Vuosi vaihtui Utössä
Mitenkäs olisi uusi vuosi Utössä?! Eräs Keilalahden venekerholainen 
heitti ilmaan tämän ajatuksen alkukesästä - ja siihen tartuttiin heti. 
Muutama puhelinsoitto ja suusta suuhun kulkenut viesti, ja niin vuoden 
2008 viimeisen päivän aamuna bussiin nousi Espoosta nelisenkymmentä 
keilisläistä. Osa, mm. bändiläisiä soittimineen, taittoi matkan Pärnäisiin 
omilla autoillaan.
Pärnäisissä kaikki 48 nousivat yhteysalus Eivoriin ja matka Utöseen 
alkoi laivan emännän keittämän herkullisen lohikeiton siivittämänä. 
Neljän tunnin matka sujui mukavasti seurustellen ja musiikkia 
kuunnellen - olihan meillä oma orkesteri mukana, eivätkä sentään kaikki 
soittimet olleet auton peräkärryssä autokannella.  
Matkalla laiva poikkesi Berghamniin, Nötöön ja Jurmoon, ja illan jo 
pimentyessä olimme vihdoin Utössä. Oli kylmää ja tuulista, luonto 
näytti aivan toisenlaiset kasvot kuin kesän lämpiminä ja aurinkoisina 
päivinä.

Puolustusvoimilta tyhjiksi jääneissä tiloissa toimii nyt hotelli ja majatalo 
- ja hyvin toimiikin. Pian oli joukkomme kuoriutunut toppatakeista ja 
-housuista ja pukeutunut juhla-asuihin siirtyäkseen viettämään vuoden 
2008 viimeistä iltaa syöden hyvin, tanssien ja hyvässä seurassa viihtyen.

Juhlaillallisemme oli erinomainen ja suussa sulava, keittiö oli pannut 
parastaan. Ja se meidän bändi, se oli mahtava! Aluksi herrat soittivat 
tummissa asuissa, mutta illan mittaan he ilmestyivät entistäkin 
tyylikkäämpinä vaaleissa takeissa rusetit leuan alla. Kyllä heitä oli 
mukava katsella, ja ennen kaikkea, kuunnella. Musiikki pani jalat 
vipajamaan ja veti jatkuvasti innokkaita tanssijoita lattialle.
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Puolenyön aikoihin pantiin taas toppatakkia ylle ja siirryttiin ulos 
katsomaan rakettien lentoa öiselle taivaalle. Kuohuviinipullot aukaistiin 
ja kohotettiin maljat - tietenkin lämpimien halausten kera - entistä 
paremmalle vuodelle 2009. Planeetta Venus katseli meitä ystävällisesti 
kirkkaalta taivaalta. Vuoden vaihtumisen jälkeen tanssi ja ilonpito jatkui 
pitkälle…

Aamiaiselle ilmaantui enemmän tai vähemmän kirkassilmäisiä 
keilisläisiä. Piristystä oli käyty hakemassa aamusaunasta ja uinnista 
hotellin uima-altaassa (jotkut väittivät veden olleen kylmää!). Hienoon 
aamiaiseen kuuluu tietenkin taustamusiikki ja innokkaat muusikkomme 
ilahduttivat meitä jälleen, ja kummasti tuntui jalka vipattavan vielä 
monelta!

Ja jälleen toppatakkia ylle ja tutustumaan saareen, sen historiaan ja 
majakkaan. Utön erinomainen opas Hanna Kovanen kertoi saaresta, 
saarelaisista ja saaren lähistöllä tapahtuneista monista haaksirikoista. 
Saarella asuu nykyään ympärivuotisesti viitisenkymmentä asukasta ja 
siellä toimii myös suomenkielinen, seitsemän oppilaan, ala-aste. 
Yläasteelle mennään Korpposeen, kouluun lähtö tapahtuu 
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yhteysaluksella viiden aikoihin maanantaiaamuna ja paluu kotiin 
perjantai-iltana. Ja täällä valitetaan hankalista koulumatkoista!

Me veneilijät koemme ja näemme Utön useimmiten kauniilla kesäsäällä, 
mutta Hanna näytti meille toisenlaisen kuvan saarelaisten arkipäivästä. 
On osattava paljon ja on oltava omatoiminen, kaikkeen ei löydy apua 
ihan nurkan takaa. Arvostukseni saarelaisia kohtaan nousi entisestään.
Vuodenvaihde Utössä jää mieleeni erittäin mieluisana muistona. Sitä on 
mukava muistella ja mielessä itää ajatus: Ehkä vuoden kuluttua 
uudelleen…

Kuvat Sinikka ja Kalevi Lallukka.

_______________________________

Marinerit ry 
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Kotisivut:      www.marinerit.fi
Yhteystiedot:  kommodori@marinerit.fi

sihteeri@marinerit.fi
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Arto Holappa

Olipa kerran Itämeri 
Ensimmäinen luku tulevasta kirjasta Thaimaanrannan maalari

Havahdun  hereille,  kun  lentoemäntä  ystävällisesti  suoristaa 
selkänojani pystyasentoon. Kuten tavallista, olin taas kerinnyt 
nukahtamaan  jo  ennen  koneen  nousua.  Hymyn  kare  nousee 
huulilleni,  kun  tästä  tilapäisestä  häiriöstä  virkistyneenä 
ymmärrän,  että  tämä  tulisi  olemaan  viimeinen  lentomme 
Phuketiin  ennen  joskus  syyskesällä  tapahtuvaa  varsinaista 
muuttoamme  sinne.  Kyseessä  ei  siis  ollut  ihan  normaali 
lomamatka, pikemminkin suurta elämänmuutosta valmisteleva 
järjestelyreissu.  Vajaat  kaksi  vuotta  sitten  veneessä  keskellä 
Itämerta  päähänpiston  omaisesta  ajatuksesta  lähtenyt 
mielenkiintoisten  tapahtumien  ja  selittämättömien 
yhteensattumien  sarja  oli  johdatellut  meidät  tekemään 
ratkaisun, joka muuttaisi tulevaisuutemme vuosiksi eteenpäin, 
kenties loppuelämäksi.

Prosessia,  joka  lopulta  johti  päätökseen  hankkiutua  eroon 
käytännöllisesti ottaen kaikesta vuosien varrella kerääntyneestä 
irtaimistosta  ja  kaiken  kukkuraksi  pari  vuotta  sitten 
valmistuneesta  rakennuttamastamme  unelmatalosta,  ei  voi 
parhaalla  tahdollakaan  kutsua  rationaaliseksi  päätöksenteoksi 
tai suunnitelmalliseksi elämäntilanteen hallinnaksi. Olen usein 
miettinyt, millä vertauskuvallisella ilmaisulla tätä tapahtumien 
ketjua  voisi  kuvailla.  Pitkän  ajanjakson  sään  ennustamisen 
mallittamisessa  käytetty  perhosensiipiteoria  on  ehkä  osuvin 
keksimistäni.  Sillä  erotuksella,  että  meidän  tapauksessa 
neitoperhon  hennon  siiveniskun  aiheuttamasta  ilman 
värähtelystä seuranneesta ketjureaktiosta ei pitkän ajan kuluttua 
jossain  toisella  puolella  maapalloa  synnykään  myrskyn 
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kaltaista säähäiriötä vaan lempeä tuuli ja hedelmällinen sade.

Pyhistä  lupauksista  huolimatta  kaikki  matkajärjestelyt  olivat 
muilta  yksityisyrittäjän  kiireiltä  jääneen  taas  kerran  viime 
tippaan.  Kroppa  huusi  lepoa  lyhyeksi  jääneen  yöunen  ja 
aikaisen  herätyksen  vuoksi.  Hapuillessani  turvayön  solkea 
sulkeakseni  sen  tunsin  kuinka  käsivarteni  sormenpäistä 
hartioihin  sinnittelivät  maitohapoilla  viikkoja  kestäneen 
järjettömän  pakertamisen  ansiosta.  Saatuani  otteen  istuimien 
väliin  pujahtaneesta  soljesta  hymy  kasvoiltani  vaihtui 
irvistykseksi,  sillä  sormenpääni  verestivät  talomme  terassilla 
tekemäni laatoistustyön takia. Rälläkällä leikatut laattojen sivut 
olivat  repineet  ne,  kun  olin  edellisenä  iltana  yöhämärissä 
ahertanut  loput  saumat  kuntoon.  Olimme  pari  viikkoa 
aikaisemmin  hyväksyneet  kiinteistöstämme  tehdyn 
ostotarjouksen ja samalla luvanneet saattaa kuntoon muutamat 
viimeistelyä  vailla  olevat  yksityiskohdat.  Siinä  siis  syy 
kyseiselle kuutamourakalle.

Ajoitus  tälle  muuttoa  edeltävälle  matkalle  oli  hivenen 
ristiriitainen. Ihanteellinen ajatellen varmistunutta talokauppaa 
ja  heti  matkamme  jälkeen  kuukauden  päästä  tapahtuvaa 
varsinaista  kaupantekoa;  hulluin  mahdollinen  harjoittamaani 
navigointilaitteiden  mahantuontia  ajatellen.  Kaikki  alkavalle 
veneilykaudelle  tilatut  laitetoimitukset  oli  ollut  pakko  hoitaa 
alta  pois  nopeutetulla  aikataululla  ennen  matkaamme  ja 
myöhemmin  tapahtuvaa  koko  liiketoiminnan  myyntiä. 
Alkukevät oli ollut epänormaalin kylmä ja myöhässä. Ilmojen 
lopulta  lämmittyä  ja  veneilijöiden  vihdoin  herättyä 
talviunestaan  aika  vesillelaskuihin  meni  menojaan,  ja  kaiken 
kunnostukseen  ja  laiteuudistukseen  liittyvän  piti  tapahtua 
normaalin  kolmen  kuukauden  sijasta  muutamassa  viikossa. 
Tilannetta  ei  juurikaan  helpottanut  tosiasia,  että  Haarlan 
kiinteistömme kevätkunnostus ja  myyntikuntoon laittaminen 
osui  samalle  ajanjaksolle  muiden  kausikiireiden  kanssa. 
Onneksi  tämän  oravanpyörämaratonin  viimeisellä 
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neljänneksellä  tapahtuneesta  kiinteistön  onnistuneesta 
myynnistä  saimme  niin  valtavan  energialatauksen,  että 
jaksoimme pakertaa homman kunnialla loppusuoralle.

Suurin  osa  Suomesta  Thaimaaseen  menevistä  lennoista  ja 
käsittääkseni  kaikki  kotimaiset  pakettimatkat  ovat  yölentoja. 
Nyt  olimme  onnistuneet  varamaan  edullisesti  aamulennon 
suoraan  Turusta  Köpikseen  ja  sieltä  viiveettä  Bangkokiin. 
Lopun eli  Bangkok-Phuket  välin  jätimme herran haltuun,  tai 
sopisiko  sanoa  Buddhan  puntaroitavaksi.  Viimeisen  parin 
vuoden  aikana  tekemistämme  lukuisista  Phuketin  matkoista 
saadun  kokemuksen  mukaan  jatkolennot  Bangkokista 
Phuketiin  saisi  helposti  varattua  suoraan  lentokentältä. 
Euroopan  lennot  olisi  ollut  mahdollista  linkittää  turvallisesti 
Thai Airwaysin kanssa etukäteisvarauksella, mutta halusimme 
säästää  hieman  ja  käyttää  sitten  Bangkokiin  saavuttuamme 
jotain  Aasian  lukuisista  halpalentoyhtiöistä.  Koska  lentomme 
ajankohta sattui juuri low seasonin alkuun, uskoimme vapaita 
paikkoja olevan pilvin pimein.

Etenkin  Sonja  arvosti  näitä  päivälentoja,  koska  silloin  ei 
tarvinnut väkisin yrittää nukkua usein niin ahtailla penkeillä ja 
epämukavassa asennossa.  Minulle  asialla  ei  ollut  juuri  väliä, 
sillä  unenlahjani  riittävät  yölennoilla  nukkumiseen,  vaikka 
koko  matkan,  niin  halutessani.  Ymmärsin  silti  hyvin,  mitä 
Sonja tarkoitti pyynnöllään: "päivälennot sitten pliis" kun pari 
kuukautta sitten roikuin netissä  tätä  matkaamme varaamassa. 
Muutamia  kertoja  olimme  lentäneet  kotimaisten 
matkanjärjestäjien  vuokrakoneilla,  ja  niiden  aamuöiset 
välilaskut  jonnekin  Shivan  hylkäämälle  Ahmadabadin 
rähjäiselle  sotilaskentälle  eivät  kyllä  minuakaan  liiemmälti 
houkutelleet.  Nyt  odottaessamme  koneen  nousua  Sonja  oli 
ikionnellinen  lentoaikatauluistamme  ja  kysyi  pilke 
silmäkulmassa vieläkö muistin sen kauhtuneessa uniformussa 
vipeltävän  vesipulloja  ojentelevan  hepun  Ahmadabadin 
lentokentällä?  "Teik  vrii  vootö,  teik  vrii  vootö"  kaikui 
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korvissani  vieläkin  kun  muistelin  muutamia  aikaisempia 
välilaskujamme Intiaan. Hymy nousi uudelleen kasvoilleni.

Meillä  oli  siis  edessä  reilu  parituntinen  Köpikseen.  Mietin 
kannattaisiko  ummistaa  silmät  ja  nukkua  tämä  alkupläjäys, 
kunnes kimeällä nelivuotiaan äänellä lausuttu "Isi, minä kuulin 
kuinka kuorsasit" vakuuttaa minut siitä, että on ehkä parempi 
keskittyä  lastenhoidollisiin  toimenpiteisiin  ja  isän 
velvollisuuksiin.  Aaron  on  ikäisekseen  ilmiömäisen  hyvä 
matkustaja. Hän jaksaa pitkilläkin lennoilla olla hermostumatta 
odotukseen:  piirtelee,  katselee  kirjoja,  välillä  pyytää  jompaa 
kumpaa meistä kertomaan tarinan. Tietysti normaalit käytävällä 
juoksentelut kuuluvat nelivuotiaan vilkkaan, mutta kiltin pojan 
energisyyteen,  ja  koska  unenlahjat  ovat  isältä  perityt,  on 
loppumatka useimmiten varsin rauhallinen. Muutaman kerran 
lentoemännät ovat tulleet ihmettelemään, että eivät he tuollaista 
pikkumatkustajaa  ole  ennen  tavanneet.  Silloin  kiitämme 
kohteliaisuudesta ja kerromme, että juniorin matkustajan taidot 
ovat  iloksemme  hioutuneet   kokemusten  myötä  lukuisilla 
reissuillamme.  Aaron  on  hieman  karrikoiden  sanottuna 
viettänyt suurimman osan elämästään matkalla jonnekin, joko 
veneellämme TAMORELLA Baltianmerellä,  THE ROVERILLA 
Andamanmerellä  tai  lentokoneessa  matkalla  Alpeille  tai 
Kaakois-Aasiaan.  Oli  miten  oli,  mutta  emme  olleet  koskaan 
tunteneet,  että  matkustaminen  lapsen  kanssa  olisi  mitenkään 
epämukavaa tai  vaikeata.  Tarkkaavaisuutta  se  kyllä  vaatii,  ja 
paljon,  varsinkin  kun  on  kyse  pitempiaikaisista  oleskeluista 
vieraissa kulttuureissa. 

Pistäs'  Axu  turvavyö  kiinni,  kohta  lähdetään.  Onnellisena 
osaamisestaan  Aaron  klipsauttaa  tottuneesti  soljen  kiinni  ja 
pyytää  minua  kiristämään  turvavyön  sopivaksi.  Paiskaamme 
high  fivet  tapamme mukaan,  koko perhe,  kun rullaamme jo 
kiitorataa pitkin, ja kohta olemme nousussa.

Herkkusienimunakas,  lämmin  sämpylä  ja  vahva 
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skandinaavinen  kahvi  ovat  erittäin  tervetullutta  apetta 
aamunälkään.  Olen  aina  tykännyt  lentokoneaterioista.  Kai 
sekin on asennekysymys. Toisen kahvikupillisen ja kolmannen 
pyytämäni  lisäsämpylän  jälkeen  huomaan  aamusumun 
hälvenneen,  ja  Turunmaan  saariston  kimaltelevan  allamme 
huhtikuun lopun kirkkaassa aamuauringon paisteessa.  Siirryn 
käytäväpaikaltani  edessä  olevalle  tyhjän  penkkirivin 
ikkunapaikalle  ihailemaan  upeaa,  vielä  kylmästä  keväästä 
hivenen  jähmeää,  karun  kaunista  ja  vasta  uuteen  elämään 
heräämässä olevaa saaristoa.

Hetken  päästä  Axu  tupsahtaa  syliini  ja  siinä  nenä  kiinni 
ikkunalasissa  alamme  ihmetellä  allamme  hitaana  virtana 
liikkuvien  saarten  paljoutta.  Isi,  tuo  saari  näyttää  ihan 
koiranpennulta, onkohan siellä koiria? Isi tuo saari näyttää ihan 
sinivalaalta, onko Suomessa valaita? Onko tuo se saari, jossa 
oli niitä littanoita kaloja, joita se setä pisti sinne uuniin, josta 
tuli valtavasti savua? Isi, miksi nuo saaret liikkuu, miksi tuo 
saari  on  ihan  pyöreä,  ollaanko  me  oltu  pyöräretkellä  siellä? 
Vastailen kysymysten tulvaan parhaan kykyni mukaan välillä 
mielikuvitustani  käyttäen  yrittäessäni  samalla  pitää 
pokerinaamaa. 

Huolimatta siitä, että viimeisten 12 vuoden aikana ajamani yli 
kolmenkymmenentuhannen  merimailin  myötä  Saaristomeren 
kartta  oli  tullut  jokseenkin  tutuksi  minulle,  ei  alla  olevan 
saarimaiseman muuttaminen mielessä tarkaksi merikartaksi ja 
lentokoneen paikantaminen siihen,  ole  koskaan ollut  minulle 
helppoa.   Varmuudella  bongaamme  Fårön  lännen  puoleisen 
upean  hiekkalaguunin,  Jurmon  psykedeelisen,  iilimatomaisen 
figuurin  ja  heti  sen  jälkeen  yksinäisen  Utön,  kunnes  saaret 
äkisti loppuvat ja mielenkiintomme siirtyy muihin asioihin.

Selattuani hetken aamun tuoretta sanomalehteä ja uusinta Blue 
Wingsin  painosta  torkahdan  tahattomasti  hetkiseksi,  kunnes 
kirkas,  lentokoneen  ikkunan  läpi  suoraan  silmiini  osuva 
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auringonsäde  herättää  minut.  Huomaan  Sonjan  kurkistelevan 
allamme siintävää sinistä merta. Näen TV-ruudun reittikartasta, 
että  olemme  lähestymässä  Öölannin  pohjoiskärkeä.  Oma 
uteliaisuutenikin  herää  ja  alan  kuikuilla  ikkunan läpi  10  km 
alapuolellamme  olevia maisemia. Tuosta me olemme menneet 
TAMORELLA monta  kertaa.  Länsirantaa  etelään  ja  itärantaa 
pohjoiseen.  Alamme  Sonjan  kanssa  muistelemaan  ääneen 
Öölannin  kautta  tekemiämme  venereissuja.  Niitä  on  neljältä 
peräkkäiseltä  kesältä.  Matkojen  tapahtumat  olivat  piirtyneet 
muistiimme  kirkkaiksi  loogisiksi  tarinoiksi  ensimmäiseltä 
matkalta editoimani videon ja kahdelta seuraavalta tekemieni 
diaesitysten  myötä.  Katselimme  niitä  valkokankaalta  aina 
kaamoksen alkaessa ahdistaa.

Öölannin ohitse ajoimme ensimmäisen kerran 2002 Köpiksen 
kautta  Osloon  suuntautuneella  häämatkallamme,  tosin  vain 
etelään  mennessämme,  koska  paluumatkamme  kulki  pitkin 
Götan kanavaa. Ikimuistoisen lämpimänä kesänä 2003 teimme 
reissun,  joka  sai  editoimallani  slide  showlla  nimekseen 
"Visioita Visbystä-Ötököitä Öölannista". Tällä reissulla tuleva 
Aaron poikamme oli jo pienenä kolmekuisena alkiona Sonjan 
vatsassa. 

Surkean  kylmän  ja  sateisen  vuoden  2004  kesän  Öölannin 
reissulla  pistäydyimme  lähes  kaikissa  saaren  satamissa.  Axu 
viihtyi  veneessä  mainiosti  viisikuisena  vauvana.  Eräs 
mielenkiintoinen  episodi  tuolta  matkalta  tapahtui  päivänä, 
jolloin  kiersimme  Öölannin  eteläkärjen.  Viikkoja  kestäneen 
sateen jälkeen taivas repesi, ja aurinko paistoi täydeltä terältä 
peilityyneen  Itämeren  pintaan.  Noustuani  yläohjaamoon 
ajatuksenani pitkästä aikaa ottaa vähän aurinkoa, ja riisuttuani 
paidan päältä aloin ihmetellä, että kuinka täällä voi olla näin 
pirun kylmää. Tarkistin B&G:n näytöltä meriveden lämpötilan 
ja  hieraisin  silmiäni  sen  näyttäessä  +7  Cº!   Myöhemmin 
lukiessani  "Svensk  Kusthandbook"  satamakirjaa  siellä 
mainittiin  joskus  vaarallisestakin  ilmiöstä,  jossa  kylmä 
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Itämeren  pohjavesi  nousee  virtausten  johdosta  pintaan  ja 
saattaa  aiheuttaa  päiviä  kestävän  sankan  sumun.  Sumusta  ei 
silloin  kyllä  ollut  tietoakaan.  Naureskelemme  asialle,  kun 
ajattelemme edessä odottavaa + 27 Cº lämpöistä merta.

Tuolla  samaisella  Öölannin  kierroksella  ostimme  Bödan 
sataman  pikkuruisesta  divarista  postikortin  kokoisen 
keraamisen, hellyttävän kauniin onkipoikataulun. Taulu koristi 
ensin pari vuotta Haarlassa hirsisen rantasaunan pukuhuonetta, 
kunnes vuosi sitten ripustimme sen tulevan Thaimaan kotimme 
THE ROVERin sivukaajuutan, eli Aaronin huoneen, seinälle. 

"Onhan siellä minun kajuutan seinällä ne kalatkin ja Tuk Tuk ja 
se Chevrolet Top Down". Viime mainittu tulee lähes natiivin 
aksentilla; Axusta on kovaa vauhtia tulossa ainakin kaksi, ellei 
kolmikielinen.  "Hei,  ja  onhan  siellä  se  Nalle  Puh  taulukin, 
jossa se roikkuu siitä ilmapallosta!"  Ääneen muisteluamme on 
siis  seurattu  tarkkaavaisesti.  "Onko  tuo  se  sama  meri,  jossa 
Rooverkin on?" Selitettyämme, että Rover on noin yhdeksän 
tuhannen  kilometrin  päässä  odottamassa  meitä,  jatkamme 
Öölannin reissujemme kertaamista. Vuorossa on siis kesä 2005. 
Kesä, joka muutti kaiken. 

Viimeisimmäksi  jääneen  Öölannin  reissun  kuvat  odottavat 
jostain syystä  vielä tänä päivänäkin valkokankaalle pääsyään 
editoimattomana  sekalaisena  bittiiviidakkona.  Hieman 
töksähdellen  alamme  jäsennellä  matkallemme  osuneita 
kaupunkeja,  satamia  ja  ankkuripaikkoja  aikajanalle.  Olimme 
tapamme  mukaan  aloittaneet  veneloman  ajamalla  TAMOREn 
ensin  suosikkikaupunkiimme  Tukholmaan.  Matka  oli  sitten 
jatkunut  Ruotsin  rannikkoa  etelään  ja  lopuksi  olimme 
koukanneet tutkimaan Tanskalle kuuluvan Bornholmin idyllisiä 
pikkukaupunkeja  Gudhjem,  Nexö  ja  Svaneke.  Viimeksi 
mainitussa  ihastuimme  paikallisen  keramiikkataiteilijan 
"Svaneke  Birdeihin",  hassuihin  lintuhahmoihin,  joista  kolme 
suloisinta  lähti  muuttomatkalle  Suomeen.  Ne  kuuluvat 
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edelleenkin  siihen  pieneen  harvojen  ja  valittujen  tavaroiden 
joukkoon,  josta  emme  muun  irtaimiston  mukana  raskineet 
luopua.  Ennen paluumatkaa tarkistimme vielä paljon puhutun 
Christiansön. Koko matka oli sekä keleiltään että maisemiltaan 
upeimpia tekemiämme. Axukin osasi jo kävellä hyvin ja viihtyi 
polkupyörän turvaistuimessaan mitä mainioimmin.

Näkymä koneen siipien alla Öölannin pohjoiskärjen yläpuolella 
inspiroi  meitä  taianomaisesti  ja  uusia  muistoja  tulvii  yhä 
kirkkaampina  ja  kirkkaampina  kuvina  mieliimme.  Tunteet 
pulppuavat  pintaan.  Kohta  keskustelemme  innostuneesti, 
välillä nostalgisestikin lähes kaksi vuotta sitten 10 kilometriä 
alapuolellamme  kokemistamme  hetkistä  ja  niihin  liittyneistä 
tunteista. Tunteista, joiden pohjalta tekemämme ratkaisut ovat 
ehkä suurimmat elämäämme milloinkaan vaikuttaneet asiat.
 
Kun kääntöpisteemme Bornholmin idylliset kaupunkimaisemat 
olivat vaihtuneet tasaiseksi Öölannin itärannikon hietikoiksi ja 
ohitettuamme  saaren  pohjoiskärjen,  nyt  järjestyksessään  jo 
seitsemännen kerran,  meidät  molemmat  valtasi  outo,  levoton 
tunne. Kummallinen turhautumista ja jonkinlaista kyllästymistä 
muistuttava  tunne.  Niin  paljon  kuin  tätä  veneilyä 
rakastimmekin,  olihan  se  meidät  pitkälti  yhteen  hionut, 
tunsimme  yhtäkkiä  olevamme  jotenkin  väsyneitä  näihin 
jokakesäisiin  rutiiniksi  muodostuneisiin  kuvioihin.  Tiesimme 
molemmat,  että  veneily  on meidän  juttu,  mutta  jokin  tässä 
jutussa  alkoi  mättää.  Olimme  silloin  enemmän  kuin  vähän 
ymmällämme ristiriitaisista tunteistamme. Tilanne oli yllättänyt 
meidät  salakavalasti  varoittamatta.  Ihmettelimme  siinä  asiaa 
puksutellessamme  tasaista  8,5  solmun  nopeutta  pohjoiseen 
keskellä paahteista Itämerta. Missä vika, mikä avuksi? Keleissä 
ei  ainakaan  ollut  mitään  valittamista,  vene  toimi 
moitteettomasti  ja  miehistö  oli  näitä  ihmeellisiä  ajatuksia 
lukuun ottamatta hyvässä kunnossa. Pitkällä legillä olisi ollut 
aikaa mielin  määrin miettiä  ja  keskustella  asiasta,  tai  yrittää 
todistella  itselleen,  että  "kohtaus  menee  kyllä  itsestään  ohi". 
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Tiesimme ettei mene.
 
Koneemme  muuttaa  kurssia  hivenen  länteen  kohti 
Kööpenhaminaa.  Katson kellosta,  että lentoa on vielä jäljellä 
puolisen tuntia. Alamme muistella kilvan jossain Ölands Norra 
Uddenin  ja  Landsortin  välillä  käymäämme  kahden  vuoden 
takaista  ajatusleikkiä  ja  maalailua  vaihtoehtoisista 
tulevaisuudenkuvista.  Meillä  ei  ollut  tapana  koskaan  kauan 
vatvoa  asioita  tekemättä  niille  mitään.  Tartuimme  silloinkin 
härkää  sarvista.  Halusimme  selvyyden  ajatuksiimme.  Oliko 
kenties parin kuukauden takainen rankka muutto toukokuussa 
2005  uuteen  taloomme  sekoittanut  päämme?  Tuskin. 
Halusimmeko luopua merielämästä? Emme. Tarvitsimme vain 
jotain  uutta  sisältöä  rakkaaseen  harrastukseemme.  Ehkä 
vähemmän ajamista ja enemmän asumista. 

Sekalaisten  ajatusten  virrasta  pulpahti  silloin  yhtä  jos  toista. 
Sonja otti esiin jotkut aikaisemmat ennen naimisiin menoamme 
käymämme keskustelut. Olin joskus väläytellyt, että haluaisin 
kokeilla,  miltä  veneessä  pidempään  asuminen  tuntuisi. 
TAMOREn vesikeskuslämmitys  olisi  mahdollistanut asumisen 
veneessä koko sulan kauden huhtikuusta marraskuuhun, siis 7-
8  kuukautta  vuodesta,  mutta  Axun  syntymän  myötä  Sonjan 
kiinnostus  extreme  olosuhteisiin  oli  kuitenkin  laimennut  sen 
verran, että todelliseksi vaihtoehdoksi jäi maksimissaan kuuden 
kuukauden rupeama toukokuusta lokakuuhun. 

Olimme  lähteneet  puksuttelemaan  pohjoista  kohti  Bödasta 
aamulla anivarhain ja ajaneet kurssia muuttamatta ulkomerellä 
koko  aamupäivän.  Aika  meni  jutustellessa  kuin  siivillä  ja 
melkein unohdin edellisenä iltana tehdyn matkasuunnitelman. 
Muutin  kurssin  länteen  Gustav  Dalenin  eteläpuolitse  kohti 
Öxelösundia aikomuksenamme ajaa saman tien Nyköpingiin. 
Silloin Sonja totesi  yksioikoisesti:  "jos aiomme viettää kuusi 
kuukautta yhtäjaksoisesti veneessä, on veneen oltava isompi"! 
Jaha, vai niin. Yksinkertaisella miehen logiikalla ymmärsin sen 

31



käskyksi  ostaa  isompi  vene.   Siltä  seisomalta  iskin  GPRS-
modeemin  Fujitsuni  PCMIA-porttiin.  Olin  äimälläni  kentän 
voimakkuudesta  niinkin  kaukana  mantereelta.  Kiitin  Svea 
Mamman  korkeaa  verotusta,  selvästikin  osa  verokruunuista 
meni  kassaan,  jonka  varoilla  saariston  langattomat  yhteydet 
pidettiin  kunnossa.  Hyvä  Ruotsi!  Yhdistin  koneen  nettiin  ja 
Googletin "Yachts for Sale". 

Sillä  aikaa  kun  nettisurffailua  ajatellen  hitaahko,  mutta 
pätkimätön  yhteys  alkoi  avata  sivuja,  yritimme  nopeasti 
kiteyttää  ajatuksiamme  ja  vuosien  saatossa  hankkimiamme 
kokemuksia  nettihaun  järkeyttämiseksi.  Seuloimme 
vaihtoehtoja.  Kävimme läpi  myös konevoimasta  luopumisen. 
Olimme joskus leikitelleet ajatuksella ostaa purjevene. Olimme 
jopa  käyneet  kesällä  2002  häämatkamme  yhteydessä, 
kulkiessamme  Orustin  saaren  editse,  Hallberg  Rassyn 
veistämöllä  ja  tutustuneet  kädestä  pitäen  toimitusjohtaja 
Magnus Rassyn opastamana veistämön toimintaan. Viisi vuotta 
sitten uunituoreena German Frersin suunittelupöydältä lähtenyt 
HR43 hard top-versiona oli silloin kiinnostanut meitä kovasti. 
Kunnon purjevene,  turvallinen  vaikka  maapallon  kiertoon  ja 
kulkee  koneellakin  8  solmua.  Jos  siirtyisimme  koneesta 
purjeisiin,  olisi  Rassyt  varmaankin  vaihtoehto  numero  yksi. 
Mutta. 43-jalkaisessa purjeveneessä ei itse asiassa ole yhtään 
enempää  tilaa,  kuin  36-jalkaisessa  Grand  Banksissämme, 
todellisuudessa  vähemmän,  ja  sitä  paitsi  siitä  puuttuisi 
flybridge.  Olin  joskus  kavereille  vitasillut,  että 
ihannepurkkarissamme olisi kaksi konetta ja yläohjaamo. 

Elämäntapamme oli Grand Banks, asia, jota emme halunneet 
muuttaa ja josta emme aikoneet tinkiä. Tunsimme GB:t hyvin. 
36-jalkaista  vm.  1979  TAMOREAmme  olin  kunnostanut  11 
vuoden  aikana  noin  6000  tuntia.  Olimme  vierailleet  useissa 
32-,  36-  ja  42-  jalkaisissa.  Olin  lukenut  kymmenittäin 
koeajoraportteja  veistämön tuotteista.  Neljästi  vuodessa posti 
toi  terracottan  värisellä  "Grand  Banks  Singapore"  leimalla 
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varustetun arvokkaan näköisen kirjekuoren, jonka sisältä aina 
paljastui  uusin  Grand  Banks  News.  Lehdessä  kerrottiin 
seikkaperäisesti  mitä  erilaisimmista  veistämön  tuotantoon  ja 
veneiden  yksityiskohtiin  liittyvistä  asioista.  Amerikkalaiseen 
tyyliin  imelät  "owner's  pictures"  -sivut,  joilla  hopeahapsiset 
pariskunnat  poseerasivat  alustensa  kannella,  näyttivät 
useimmiten kylläkin aika huvittavilta. Toisaalta näillä sivuilla 
näki  usein  20  jopa  30  vuotta  vanhoja  Bänkseja  täysin 
uudenveroisessa kunnossa. Se kertoi, millä pieteetillä useimmat 
GB-omistajat aluksiaan hoitivat. 

Olin  joskus jo vuosia  ennen tätä  episodia,  ilman mitään sen 
vakavampaa  tarkoitusta,  tehnyt  joitain  laskelmia  ja 
yhteenvetoja  Grand  Banks  -veistämön  klassisista  malleista. 
Tasapainoinen,  käytännöllinen  Europa-malli,  jonka  katetut 
sivukannet  jatkuivat  isoksi  katetuksi  taka-avotilaksi  oli 
ulkonäöltään  kaikissa  kokoluokissa  mielestämme  kaunein. 
Europa-mallin isona varjopuolena pidimme sitä,  että kaikissa 
layouteissa  jopa  Europa-malliston  lippulaivassa  GB-52:ssa 
makuukajuutat  olivat  aina  veneen  etuosassa.  Mielestämme 
omistajan  kajuutan  olisi  pitänyt  olla  erillään  muista. 
Harvinaista  Sedan-mallia  en  ollut  koskaan  edes  nähnyt 
luonnossa.  Se  oli  tavallaan  Europan  esiaste  ilman  sivu-  ja 
takakatteita.  Ei  kovin kiinnostava.  Classic-malli  oli  myydyin 
kaikissa  kokoluokissa.  Aito  ja  alkuperäinen.  Sen  silhuetista 
Grand Banksit olivat tulleet kuuluisiksi ympäri maailmaa. Se 
tuntui  aina  turvallisen  tutulta  ja  erilaisia  layouteja  oli 
valittavana  useita.  Classicista  kehitetty  Motoryacht-mallisto 
kasvatti suosiotaan koko ajan. Siinä myyntivalttina oli valtava 
koko  veneen  levyinen  peräkajuutta,  jonka  massiivisuus 
kuitenkin mielestämme  häiritsi  liikaa Banksien muuten niin 
klassisen kauniita linjoja. Mitä pienempi malli, sitä pahemmin.

Nappasin  veistämön  kotisivuilta  kansainvälisen  GB-
dealerluettelon ja menin erään jenkkien suurimman  brokerin 
sivuille. Heillä oli oma upea hakukone, joka alkoi kohta etsiä 
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määrittelemilläni kriteereillä 46-jalkaisia Classic-malleja. Niitä 
näytti  olevan  käytettynä  myynnissä  muutamia  kappaleita 
ympäri Amerikan rannikkoa. Kuvista päätellen kaikki hienosti 
pidettyjä. Pisimmäksi aikaa jäimme kiinni  kaunottareen,  joka 
kuvassa lymyili hienon Seattlelaisen merenrantakodin omassa 
laiturissa.  Ihan  kuin  olisimme  itse  sisustaneet  aluksen. 
Valkoiset  nahkasohvat  ja  kaksi valkoista  Ekorness lepotuolia 
salongissa.  Vene  oli  vuosimallia  1991,  kuvien  perusteella  se 
olisi voinut ihan yhtä hyvin olla 2001. Hintapyyntö oli sitä mitä 
noista  yleensä  pyydetään.  Millä  pirulla   sen  saa  tuotua 
Amerikan länsirannalta Eurooppaan ja mitä se maksaa. Päätin, 
että 115 V sähkösysteemien muuttaminen Eurooppalaiseksi saa 
jäädä jonkun muun projektiksi. Jatkoimme hakua. 

Hollantilaisista ei  turhaan sanota, että he ovat kauppakansaa. 
Yksi kolme vuotta vanha Hollantilaisessa omistuksessa oleva 
GB46-EUROPA ponnahti vähän väliä Fujitsun näytön oikeaan 
ylänurkkaan. En tiedä miten äijä sen teki, mutta markkinointi 
oli  tehokasta.  Pakasta vedetyn näköinen paatti  oli  myynnissä 
jossain  Kroatialaisessa  satamassa.  Soitin  omistajalle  saman 
tien,  mutta  hintapyyntö  oli  tähtitieteellinen,  joten  jatkoimme 
nettisurffailua.  Jahkailtuani  hetken,  Sonja  pyysi  minua 
esittämään hänelle kaikkien GB-mallien layoutit,  niiden esiin 
kaivamiseen  ei  montaa  sekuntia  mennyt.   Hetken  päästä 
minulle osoitettiin sormella GB-49 MY Galley Down versiota. 
Tuollainen  sen olla  pitää,  ei  enempää ei  vähempää.  Siitähän 
vasta  riemu  syntyi.  Tuskinpa  niitä  on  käytettynä  montaa 
markinoilla, ei ainakaan meidän budjetilla.

Mietin ensin että oliko tämä vaimon hellävaraisen fiksu tapa 
tehdä loppu koko asialle. Oliko hän äkkiä tajunnut, ettei meillä 
ikinä olisi varaa kyseisen mittojen mukaiseen veneeseen. Ei, se 
ei  olisi  yhtään  Sonjan  tapaista,  kyllä  se  on  ihan  tosissaan. 
Raavin  hetken  päätä  ja  toisen  käden  sormilla  naputtelin 
TAMOREn tiikkistä  karttapöydän kantta.  Kannen alla  oli  nyt 
enimmäkseen  tyhjää,  ei  enää  kilokaupalla  pahvia,  koska 
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olimme siirtyneet  muutama vuosi  aikaisemmin navigoinnissa 
"digiaikaan".  Kansi  kumisi  pienen  rummun  lailla,   Ford 
Lehmanit  hyrisivät  rytmissä.  Aloin  vaistomaisesti  viheltää 
Spyro  Gyran  Catching  The  Sunia.  Positiiviset  ajatukset 
palasivat   ja  saivat  minut  hyvälle  tuulelle.  Ei  sitä  ihan  joka 
päivä kuule vaimon sanovan, että ostapa rakas meille laiva.
Hakukriteerit  olivat  nyt  yhtäkkiä  täysin  yksiselitteiset: 
hyväkuntoinen budjetillemme sopiva Neljäysi  Bänksi jostain 
muualta kuin Jenkeistä kiitos. Tiesin, että noin 70 % kaikista 
maailman  GB:istä  kellui  Amerikkalaisissa  satamissa,  ja  että 
malliston  yläpään   USA-osuus  oli  vielä  huomattavasti 
suurempi.  Todennäköisyys  missiomme  onnistumiselle  oli 
samaa  luokkaa,  kuin  saada  nopanheitossa  seiska-yhdellä 
nopalla!  Mutta  on  niitä  ihmeitä  ennenkin  tapahtunut.  Eihän 
kymmenen  kilometrin  säteellä  Turun  keskustasta  pitänyt 
keväällä  2000  olla  jäljellä  enää  ainuttakaan  vapaata 
rakennuskelpoista  merenrantatonttia  omalla  syvällä  rannalla. 
Näppäilin  utopistiselta  tuntuvat  sanat  hakukoneeseen,  ja  jäin 
lapsenuskoisena odottelemaan. 

Hetken  kuluttua  ruudulle  ilmestyi  teksti  "tarkoititko  Grand 
Banks 49 MY 230 V" olin innostuksissani  jättänyt s:n pois. 
Alapuolella  oli  muutama rivi  linkkejä  ennen tuntemattomille 
brokereille.  Klikkasin  ensimmäistä.  Muistan  sen kuin  eilisen 
päivän.  En  ollut  uskoa  silmiäni,  kun  ruutuun  pamahti  upea 
kuva Malesiassa Langkawissa olevasta vuonna 1990 käyttöön 
otetusta aluksesta. Aito GRAND BANKS 49 MOTOR YACHT 
ja eurooppalaisella sähköjärjestelmällä. Kelluva 4 huonetta ja 
keittiö,  kolme  suihkulla  varustettua  vessaa,  kattoparveke, 
etupiha, katettu takapiha ja kaiken kukkuraksi pannuhuoneessa 
seisomakorkeus.  Hintapyyntö  huonejärjestelyä  vastaavan 
Mankkaalaisen  omakotitalon  luokkaa.  Saman  verran,  mitä 
jenkkiläisistä  yhtä  kokoluokkaa  pienemmistä,  neljäkutosista, 
pyydettiin. Kuulosti oudon kohtuulliselta Grand Banksin MY-
malliston  lippulaivaksi.  En  ollut  kuitenkaan  kuuna  päivänä 
kuvitellut maksavani mistään veneestä moista summaa. Tärisin.
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Kapteeni  kuuluttaa  valmistautumisesta  laskuun  Kastrupin 
kentälle.  Palaamme  Blå  Kustenin  tapahtumista  nykyhetkeen. 
Lyhyt  vilkaisu  ikkunan  läpi.  Juutin  Rauman  silta  ja 
tuulimyllyjen vaalea rivistö siintää jo horisontissa.  Siirrymme 
takaisin  omille  paikoillemme  ja  huomaamme  Aksun 
nukahtaneen  nenä  kiinni  ikkunassa.  Sonja  korjaa 
pikkutiirailijan  asentoa  paremmaksi,  kiinnittää  varovasti 
turvavyön ja ottaa nuokkuvan pienen pään kainaloonsa. Minä 
olen  niin  muistelemiemme   tapahtumien  lumoissa,  etten  saa 
rauhaa,  ennen  kuin  olen  käynyt  episodin  mielessäni  lävitse 
loppuun saakka. 

Ruudulla  olevan  veneen  silhuetissa  oli  heti  jotain  tutun  ja 
kotoisan tuntuista. Samanlaiset siniset raidat kuin TAMOREssa 
korostivat kuvassa olevan veneen kauniita linjoja. Kesti hetken, 
ennen  kuin  edes  tajusin,  että  vene  todellakin  oli  varustettu 
joskus  niin  vieroksumallamme  isolla  takakajuutalla.  Aluksen 
pituus  sulatti  juhlavan  kokoisen  kabiinin  harmoniseksi 
kokonaisuudeksi.  THE  ROVER!  Nimikin  olisi  voinut  olla 
meidän  antama.  Klikkasin  muutamaa  pikkukuvaa  ja  ne 
popsahtivat näytölle isompina yllättävän nopeasti. Ei nyt ihan 
uuden näköinen, mutta ei paha. Mikä tämä Lee Marine oikein 
on?  Joku  Phuketissa  toimiva  kansainvälinen  venevälittäjä. 
Meilaan  lyhyesti  kiinnostuksesta  kyseiseen  alukseen,  ja 
kyselen  samalla  vähän  lisätietoja.  Ei  meiliäni  enää  tänään 
ehdittäisi  viisi  tuntia  Ruotsin  aikaa  edellä  olevassa  Lee 
Marinen  toimistossa   lukemaan.  Tuskin  ne  edes  ottavat 
tosissaan jostain Pohjolasta tulevaa outoa kyselyä. Enhän edes 
itse tiennyt olinko tosissani. Mutta väärässä olin. Puolen tunnin 
päästä  sain  erittäin  kohteliaan  vastauksen  kyselyyni.  Siinä 
vakuuteltiin THE ROVERin erinomaisuutta. 

Tilanne  tuntui  todella  absurdilta,  tämä  internetin  kanssa 
pelaaminen   liian  helpolta.  Aivan  kuin  liitelisi  jossain 
virtuaalitodellisuudessa. Aamulla auringon noustessa kaikki oli 
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ollut vielä ennallaan. Olimmeko ajautuneet Itämeren Bermudan 
kolmioon, neljänteen ulottuvuuteen? Jos siellä vastataan vielä 
soittooni niin sitten uskon tämän olevan totta. Svea Mamman 
verotus  on  pientä  verrattuna  Soneran  laskutukseen.  Sitä  en 
vielä tiennyt aloittaessani roamingin +46, +358 ja +66 suuntien 
välissä.  Kun  brittienglannilla  lausuttu  "Lee  Marine,  kuinka 
voin  olla  avuksi"  kuului  luurista  selvästi  kuin  seinän  takaa 
soittaessa,  oli  myöhäistä  harmitella  etten  laittanut  edes 
ranskalaisilla  viivoilla  kysyttävääni  paperille.  Sain  kuitenkin 
selitettyä, että tässä ollaan ihan oikeasti olemassa ja kaavaillaan 
isomman  veneen  hankkimista.  Esitin  toivomuksen  saada 
mahdollisimman  paljon  faktaa  THE  ROVERISTA  ja  kyselin 
kaupantekoproseduurista.  Lupasin  palata  asiaan reilun  viikon 
päästä, palattuamme meriltä. Arpa on heitetty, ajattelin puhelun 
päätyttyä.

Joulun viettoa Koh Rokilla

***
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Ikävä uutinen - mutta todettu paikan päällä:

Kalmarin sataman 
ruokakauppa on 

lopetettu
Marinereiden monesti käyttämä ruokakauppa Kalmarin 
vierassataman sydämessä olevassa "Baronen" 
kauppakeskuksessa on lopetettu ja tilalle on tullut muita 
myymälöitä. Kauppakeskus on muuttanut ilmettään vaate-, 
lahjatavara- ja vastaavaan suuntaan.

Baronenin ICA -kauppa oli täysiverinen ruokakauppa eikä 
pelkkä venesataman pikkumyymälä. Siellä oli mukava asioida 
kun veneen sai käytännössä kiinni kaupan kaiteeseen. Syytä 
lopetukseen ei ole saatu selville, mutta pääsiäisen alla tehdyn 
automatkan yhteydessä tehtiin edellä mainittu havainto, jonka 
paikkakuntalaiset myös vahvistivat.

Lähin ruokakauppa löytyy nykyään kaupungin muurin 
sisäpuolelta aikaisempaa paljon pitemmän kävelymatkan päästä.

KS
__________________

Polttoainetta Kalmarsundista
Polttoainetta saa Kalmarsundin alueella nykyään ainakin:

• Byxelkrok
• Borgholm
• Kalmar satama
• Sandhamn

Brändewall Oil 0708724751 on ainakin aikaisemmin 
toimittanut tankkiautolla suurempia eriä veneisiin (500 l ja 
enemmän).
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Turku Radion 
kanavakartta 2009
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Stockholm radio 2009
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Lyngby Radio (Tanska)
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Säätiedotukset VHF 
kanavilla 

Suomessa / Turku Radio:
Merisää   englanniksi:    0633 ja 2033

UTC

Ruotsissa / Stockholm radio: 

Merisää   englanniksi:    0600 ja 1800 
UTC

Rannikkosää   ruotsiksi:  
 

Haparanda - Utklippan  ja Mälaren/Hjälmaren
0830 ja 1630  Ruotsin aikaa

Utklippan - Strömstad ja Vänern/Vättern
0900 ja 1700  Ruotsin aikaa
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SUOMESSA

Yleinen hätänumero  
112

43



Krabin Relay Bay

Koh Bida Noi
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