


• • • Tiedostamme heti, etta olemme ha
nen valtakunnassan vierailijoina. On
han selvaa, etta laituri ja saari eivat ole 
Perin, mutta hanen perheensa ovat ai
noat asukkaat saarella. Mielikuva saa
ren valtiaasta tuntuu enernrnan kuin 
luonnolliselta. Etenkin kun laituri on 
tyhja ja sen juuressa on vain Perin kol
me venetta. 

Keskustelun vaikeuden korvaa lasi 
viinaa ja Per kutsuu meidat illaksi kah
ville. 

Muutarnan tunnin kuluttua lab.dem
me sitten hiukan kainostellen kylaan. 
Olemme aika varrnoja siita, etta ym
marsimme kutsun oikein, mutta silti 
kay mielessa, etta kyseessa saattoi 
myos olla vaarinkasitys tai vain kohteli
aisuus enemman kuin todellinen tar
koitus. 

Pirneassa tie erottuu helposti valkoi
sesta lumesta, koska kanervikko on 
viela tummaa. 

Saavumme kylaan, missa palaa vain 
yksi larnppu Mattsonin talon pihalla. 
Voisi se tietysti olla jonkun toisenkin pi
ha. 

Lumen vihmoessa kurkistan varovai
sesti ikkunasta ja naen Perin keinutuo
lissa istumassa. Talo ainakin on oikea. 

Astumme eteiseen ja kuoriudurnme 
marista sadevaatteista,joista syntyyiso 
marka roykkio eteisen keskelle. 

Vaikka sisalla olijat varmasti kuulevat 
tulomme, ei tuvan ovi aukea ja olemme 
jo varmoja siita, etta olemrne kasitta
neet kutsun jotenkin vaarin. Nolottaa. 

Sitten ovi aukeaa ja nainen kulkee 
ohitsernme. Han sanoo kayvansa nave
tassa. 

Asturnrne sisaan ja Per keinuu tuolis
saan telkkaria katsellen. 

Tilanteen pelastaa naisen paluu. Han 
esittaytyy Pirjoksi ja aloittaa tutunkieli
sen keskustelun. 

Pirjo kertoo olleensa kovin hammas
tynyt, kun han illan lurnipyryssa kama-
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Saavumme purjein Jurmon laituriin ja 

kiinnitamme veneen liukkaalle laitu

rllle pimeassa. Se oli tosi taidetta. 

Per Mattson viina:ryypylla Meri

vuokossa. 

rin ikkunasta naki harnarasti valkoisen 
purjeen liikkuvan laiturille pain. Vii
meksi oli kaynyt huvivene Turusta lo
kakuun alussa, pari kuukautta sitten. 

Per oli lahtenyt vastaan 9-vuotiasta 
Klausia,joka oli yhteysaluksella tulossa 
viikon koulumatkalta Turusta. Poika oli 
ihmetellyt nahdessaan laiturissa ve
neen. Yhta oudolta naytti lumeen peit
tynyt saari. 

Kiitarnme kahvista ja palaamme tyy
tyvaisina veneelle. Ympariston karuus 
ja yksinaisyys muodostavat melkoisen 
vastakohdan talon tapahtumille. Sisalla 
Dallasin kaunottaret jatkava juoniensa 
ratkomista. 

Homanhenlden 
riepoteltavana 

Kello on vasta 3.26, vaikka ajalla ei ole
kaan paljoa merkitysta. 

llialla etelasta puhaltanut parikym
menmetrinen oli tuonut tullessaan en
silumen Jurmon karuille kanervikoille. 
Nyt tuuli on kaantynyt lounaaseen ja 

Merivuokko nojaa keulaspringien ve

tamana voimakkaasti laituriin. 
Myrskyn voima on keskeyttanyt sen 

lyhyen younen, josta ehdin nauttia kah
deltatoista loppuneen karniinan puh
distuksen jalkeen. 

Olen juuri kaynyt tarkistarnassa tas
kulampulla kiinnityskoysien tilan ja to
dennut ne hyviksi. Laiturilla nakyytahti
kirkkaassa yossa Uton valon saannolli
nen kajastus lannessa. Muuta ei nay ja 
myrsky panee kiinnittamaan kaiken 
tarmon pimealla laiturilla pysyrniseen. 

Kun tiedan nyt tilanteen, voin turvalli
sesti sisalla kaikessa rauhassa vain 
ihastella ja nauttia myrskyn pauhusta. 
Myrskyn aanet ovat kiehtovia. Paallim
mainen ja voimakkain on ulina, joka jat
kuvasti muuttuu valilla laskien ja sitten 
taas nousten. Alumiiniportaat helise
vat, vantit vinkuvat ja taustamusiikkiin 
lyovat rytmin voimakkaat narskahduk
set rungon tormatessa laiturin reunaan 
kiinnitettyihin auton renkaisiin. Lepuut
timien laitto valiin tietaisi auttamatto
masti narujen katkeamista kovasti vel
lovassa veneessa. 

Nojaan Merivuokon kylkeen, jotta 
pysyisin istumassa. Kun runko tormaa 
koko painollaan laituriin, tunnen olka
paassani kuinka kylki joustavasti antaa 
periksi ja sitten taas oikenee. 

Kovimrnissa puuskissa vaijerit yltyvat 
yhteiseen vapinaan, vene on kuin hor
kassa ja sitten taas tulee hetken helpo
tus. 

Voisi hyvin kuvitella olevansa merel
la ja liikkeella. Aivan kuin ajelisi moot
torilla vasten allokkoa ja aina valilla jo
ku vieressa oleva 'tormaisi kylkeen. 

Kolme matkaseuraliastani yrittavat 
nukkua, mutta epailen sen olevan vain 
sita aarnun ja myrskyn tyyntymisen 
odottelua. Autiuden ja yksinaisyyden 
tunne on koskettava. 

Jurmon laiturissa yon sylissa, kun hor
nanhenget kiitavat pikkuisessa sata
ma-altaassa, on mahtavaa olla. 

Tiedan, etta Jurmossa on tana yona 
meidan lisaksemme vain Mattsonien 
perhe ja Perin eno. Uhraan pienen aja
tuksen mybs lampaille, jotka makaavat 
metsikossa ryhmaksi kapertyneina 
yrittaen suojautua tuulelta. Kymmenen 
mailin paassa on Uton varuskunta ja 
pohjoisessa Noto, jossa kuuleman mu
kaan on seitseman talviasukasta. 

Toisenlainen 
itsenaisyysjuhla 

Aamulla tuuli on kaantynyt lisaa pohjoi
seen ja nojaamme entista natisevam
min ja voimakkaammin kumirenkaisiin. 
Lisaksi olernme 10-15 astetta kallel
laan laiturin pa.alls. ja nykimisen ja hyp
pimisen vuoksi nukkuminen on mah
dotonta. 

Aamu alkaa sarastaa laitunn paassa 
nakkyvien valojen lomasta ja odotan 



Helvetti oli h1i, kun tuuli painoi meita 
la.hes 11elja.nkymme11e11 sekuntimetrin 
voimalla laituriin. 

jiinnittyneena paasevani ulos katso
maan, milta nayttaa. Koko yon olen jou
tunut olemaan sisa.lla. 

Vasta hiukan vaille kahdeksan nakyy 
sen verran, etta huomaan veden nous
seen ja Merivuokon yrittavan hypata 
laiturille. 

Koko nakyva merialue on yhta val
koista vaahtopaata ja aallonmurtajien 
yli lentavat aallot jatkavt pisaroina mat
kaansa kauas satamaan. 

Meidan on pakko labtea veneesta 
pois, koska se ryskyttaa liian voimak
kaasti laiturin renkaisiin. 

Farin tunnin kuluttua tulen kaymaan 
ja totean, etta kirjahylly on pudonnut. 
Se oli seina.lla, joka ryntaa vahan valia 
laituria pain ja koska runkopellit jousta-

vat sisaan muutaman sentin, on kirja
hylly irronnut ruuvauksistaan. 

Paiva.men arviointimme tuulen parin
kymmenen metrin voimasta saa var
mistuksen soittaessamme Uton luotsi
asemalle -27 metria. Paivan aikana mi
tattiin kovimmillaan 37 metria sekun
nissa. 

Paatamme yrittaa siirtaa veneen lai
turin toiselle puolelle koysiin roikku
maan. Jos tuuli jatkuu yli seuraavankin 
yon, vaikka sita kylla epailemme, ei ku
kaan voi nukkua tuossa jyskivassa ve
neessa. 

Taistelernme yli laiturin lyovia aaltoja 
vastaan, jotka kastelevat kuin keulassa 
purjetta vaihtaessa. Pitkien ponnistelu
jen jalkeen saamme Merivuokon vih
doin nojaamaan koysiinsa, joita saarn
me parsittua veneen ja laiturin valille 
yhdeksan kappaletta. 

Menetyksena kirjataan yhden skuut-

tikoyden joutuminen potkuriin, mutta 
se onneksi katkeaa ennen kuin se pyo
rii akselin ympari ja valtymme uusilta ja 
entista suuremrnilta harmeilta. 

Yon roikummekin sitten koysissa, jot
ka antavat veneelle metrin liikkumava
ran. Sisa.lla veneessa on kuin junassa, 
joka nykii edestakaisin, koska springit 
molemmissa paissa estavat veneen 
liikkeen jatkumisen. 

Aamulla kaikki on toisin ja rnita kau
nein auringonpaiste herattaa meidat. 
Loppuyosta oli lumisade muuttunut ve
deksi ja kymmensenttinen lurni havin
nyt. 

Helsinkiin palatessarnme saamme 
puhelimella tiedon Merituulen ajau
tumisesta Vanon kalliolle edellisilta
na. ■
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