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Muistan, kuinka kansakoulussa kuulin ikiliikkujasta ja siitä, 

ettei sellaista voinut rakentaa. Tunne alkoi olla Merivuokon kohdalla

samanlainen: vene, joka ei enää liiku.

Se liikkuu
sittenkin

PUUMALAN salmessa virta oli voimakas,
niin kuin pitikin.
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mazonin matkan jäl-
keen vuonna 2002 Merivuokko
jäi Helsinkiin ja minä asuin Sai-
maalla. Vuonna 2003 kävin nos-
tamassa siihen maston pystyyn
ja Riku toi sen Äitsaareen heinä-
kuussa. Moottori leikkasi kuiten-
kin matkalla kiinni ja vene jäi sei-
somaan laiturin päähän. Mökin
laajennus ajoi päälle.

Väärä diagnoosi

Keväällä heti vapun mentyä
aloitin vaivihkaa moottorin ir-
rottelun. Tiesin työn laajuuden,
olinhan tehnyt sen viimeksi kuu-
si vuotta aikaisemmin. Ensin
Hurthin merivaihde akselin ja
moottorin välistä pois. Sitten
sähköjohtoniput laturista ja
starttimoottorista, polttoaineen
tulo- ja paluuputket, jäähdytys-
veden tulo ja pakoputki irti. Vai-
keimmin olivat ruostuneet
moottorin kiinnityskorvat.

Motivoitu ammattimies olisi
noista selvinnyt hetkessä, jos
sellaisen olisi saanut itse tehtyä
teräsvenettä lähestymään. Ei ku-
kaan vaaleansinisissä haalareis-
sa ja ilmastoidussa huoltoautos-
sa ajeleva suodattimien ja talvi-
öljyjen vaihtaja korjaa mitään.
Se vaatii jo miestä, kun pitää liik-
kua ulkona kylmässä.

Autokorjaamoissa vaihdetaan
joitain osia rikkoutuneen tilalle
ja huoltoasemilta saa uusia työ-
rukkasia. Mutta varsinainen kor-
jaaminen on jäänyt harrastelijoi-
den ja museoautoharrastajien
kontolle. 

Minulta meni työhön 
pari päivää 

Perkinsin moottorin painoksi
selvisi parikymmentä vuotta
vanhasta Vene-lehden katsaus-
numerosta 230 kiloa. Siinä oli
minulle nostettavaksi jo ensim-
mäinen numero liikaa. Siis puo-
min päähän isonpurjeen talja ja
vinssillä veivailin moottorin avo-
tilaan. Sen olisi saanut puomilla
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a
LOKAKUUN viimeisellä viikolla lähdim-

me ensipurjehdukselle. Juomavesi oli ka-
nikassa, suunnistuskompassi ruoritolpas-
sa ja maalit jääneet vielä purkkiin.

käännettyä laiturillekin, mutta ei
pitemmälle. Niinpä purin sen
avotilassa. Kun sain kannen irti ja
käänsin vauhtipyörästä, männät
liikkuivat sutjakkaasti eikä sylite-
rien pinnoissa näkynyt mitään
naarmuja. Kitinääkään ei enää
kuulunut.

Kone pystyyn ja öljypohja au-
ki. Jäteöljy on mustaa – ja riiva-
tun tahrivaa. Vain mustalla Sikaf-
lexillä pääsee parempiin tulok-
siin. Avotilan puuosat imivät öl-
jyn hanakasti solukkoihinsa. En
antanut sen häiritä kauaa, sillä
pahempaa oli tulossa.

Kun kaikki kampiakselin kaulat
ja petilaakerit olivat näkyvissä, ei
niissäkään missään näkynyt kiin-
nileikkaamisen syytä. Olin ym-
mällä. Kun olin konetta yrittänyt
viimeksi startata, se pyöri vaival-
loisesti ja kitisi kovasti. Mutta
miksi?

Nukuin yön yli ja aamulla me-
nin vajaan kokeilemaan vaihde-
laatikon akselin päästä pyörittä-
mistä. Se oli yhtä rautaa rungon
kanssa. 

Silmissä sumeni. Koko moot-
torin irrotus ja purku turhaa?!

Aukaisin vaihteen pohjatul-
pan; pisaraakaan öljyä ei valunut
ulos. Aloin jo nähdä menneisyy-
teen. Kymmenen vuotta sitten
Australiassa oli tapahtunut sa-
moin. Laakeri ja stefa maksoivat
60 markkaa. 

Näin jo varsin hyvin. 
Hurthin laatikon avaaminen

kävi kuin armeijassa kiväärin lu-
kon purku. Laakerin ja stefan sai
laakeriliikkeestä 25 eurolla ja laa-
tikko umpeen. 

Vika oli korjattu, mutta jäljet
odottelivat avotilassa. Siirsin
moottorin osa osalta kottikär-
ryyn ja työnsin sen vajalle. Pa-
rempi oli suorittaa perushuolto,
kun nyt kerran kone oli jo hajal-
laan. 

Niin meni sekin kesä. Vasta
elokuun puolessa välissä Per-
kinssi turskautti käyvät savut pa-
koputkestaan. Kolmen kuukau-
den remppa lähestyi päätöstään.
Oli aika suunnitella kesäloma-
matkaa. 

Kaikki alkoi alusta

Pari vuotta unohdusta on 63-
vuotiaalle paljon. Lapsuudesta
muistaa nykyään joka päivä jota-
kin, mutta viime joulusta ei mi-
tään tule mieleen. Vain koke-
muksesta on jotain jäljellä ja sen-
kin esiin tuleminen voi kestää. 

Olin taas kuin ensi matkalle
lähdössä 30 vuotta sitten. Täyn-
nä epäluuloja. Käykö kone, riit-
tääkö akuissa virta, onko tarvitta-
via karttoja mukana, pelaako
lämppäri ja se tärkein – onko in-
to purjehdukseen vielä tallella? 

Yhdeltä osin olin ensikertalai-
nen: en ollutkaan ennen lähte-
nyt kevään ensi purjehdukselleni
lokakuun viimeisinä päivinä.
Sain pikku paikalliskäskyllä hou-
kuteltua mukaan pari naista tai
naarasta; Mirjan ja katin. Viime-
mainittu on karkeakarvainen
karjalainen navettakissa. 

Moottorin kaksoissuodatin oli
poistettu eikä varasuodatinta ol-
lut matkassa. Startti- ja käyttöak-
kuja ei ollut erikseen. Automaat-
tiohjain oli korjattavana, mutta

jäljitettävissä. Kompassi oli kor-
jattavana, sekin jäljitettävissä.
Kompassina käytin ranteeseen
kiinnitettävää suunnistuskom-
passia. Vesisäiliöt olivat tyhjät ja
lähdevettä kannikallinen avoti-
lassa. 

Jakopumppu tiputteli moot-
torin käydessä löpöä kolme tip-
paa minuutissa moottorin alla
olevaan laatikkoon. Automaat-
tista pilssipumppua ei ollut. Kaik-
ki oli kuin kolmekymmentä vuot-
ta sitten. 

Saimaan vesi oli metriä ylem-
pänä kuin vuotta aikaisemmin.
Tuuli, tuo purjehtijalle välttämä-
tön, oli vastainen ja luja. Mootto-
rilla ajo tuulta vastaan korosti
vain tekniikan ylivoimaa, ei ih-
mismielen mielipahaa. Lähellä
nollaa oleva lämpötila ja vaahto-
päitä vasten ajo tuntui jo kolmen
tunnin kuluttua suoritukselta.
Olin kokenut merestä lähes kai-
ken, mutta ilman turtumuksen
suomaa suojaa osasin kärsiä täs-
täkin. 

Sisällä Refleksin kamiina pelasi
kuin 15 vuotta sitten asentaessa.
Se oli muutamasta kohdasta
puhki palanut, mutta palomaljal-
taan kuin uusi. Kun vain löpöä
valui siihen, niin se paloi kuin
lämppäreissä Neuvostoliiton ai-
kaisissa troolareissa, varmasti ja
ilman huoltoa. Niissä löpö tippui
tavallisesta hanasta pikku suppi-
loon, josta se valui palomaljaan.
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Siitä näki, että löpöä tuli. Tipu-
tusnopeudella sen tehoa oli
helppo säätää ja se oli idiootti-
varma. 

Väärät merkit

Näin ensimmäisen reimarin. Tai
oikeastaan sen varjon. Paksun
muovipötikän. Muistin, että jos
olin reitillä, saatoin turvallisesti
ajaa sen vierestä kummalta puo-
len vain. Toiselta puolen näin vä-
rin, vihreä. Katsoin mesaaniin lii-
maamaani Merenkulkulaitoksen
tarraa. Nimelliskulkusuuntaan
mennessä vihreät jää oikealle.
Olin tulossa Äitsaaresta ja me-
nossa Puumalaan. Se oli siis aina-
kin kulkusuunta ja palatessa taas
päinvastoin! Ymmärsin taas ker-
ran, että merenkulkua pitää ope-
tella.

Toki mielessä kävi sekin, että
voisihan vanhat reimarit palaut-
taa, jolloin edellä kerrottua on-
gelmaa ei tulisi. Entäpä jos kaik-
kiin muoviputken päihin kiinni-
tettäisiin vielä ilmansuuntaa
osoittavat merkit, vanhat reima-
rikorit. Ne näkyisivät valoa vas-
ten ja niiden ymmärtämiseen ei
tarvittaisi karttaa ja nimelliskul-
kusuuntaa. 

Valtiovallan soiden ojitus alkoi
kymmeniä vuosia aikaisemmin
kuin reimareiden vaihto ja vasta
nyt ojia täytellään niiden virheel-
lisyyden vuoksi, joten reimarei-
den vaihtoon samalla aikataulul-
la samalla vallalla menee vielä ai-
nakin parikymmentä vuotta ja
onhan kalliit muoviputken pät-
kät käytettävä loppuun ja päättä-
jien päästävä ainakin eläkkeelle. 

Ilmestyi ensimmäiset linjat tai
vain niiden etutaulu. Takimmai-

nen oli jossain metsään hakatun
aukon päässä, jos oli, varjossa,
näkymättömissä. Valkoisella
pohjalla ollut musta viiru olisi
vielä voinut näkyäkin. Toisaalta,
jos kiikari olisi tullut mukaan…

Pääsimme Puumalaan. Ym-
märsin, että perille pääsy on pää-
asia. Lipun käyttö, solmujen
osaaminen ja merenkulkuslangi
ovat snobbailua, jota voi harras-
taa ilman venettä, vaikka kotona
televisiota katsellessa. 

Säätiedotus lupasi pilvetöntä
päivää. Niin varmaan olikin. Su-
mun takia emme nähneet kui-
tenkaan edes Puumalan sillan
toista päätä kuin vasta iltapäiväl-
lä. Siihen mennessä olimme jo
tutustuneet kylään. 

Lehtienpuhaltaja omakotita-
lon pihalla piti koko kylän pari
tuntia melunsa huumassa. Se oli
naurettavaa. Muutaman haraval-
la siirrettävän lehden pois saami-
seksi oli keksitty puhallin. Lehti
kerrallaan sillä sai ne hyppää-
mään metrin kauemmas. Uskoni
härvelin häviämiseen oli jopa
vahvempi kuin reimareiden
muuttaminen. 

Rannan muikkukauppiaalle ei
ollut tullut saalista pariin päivään
ja vain kuivia, kylmiä, savustettu-
ja muikkuja oli tarjolla. Rinteen
omenapuun alle tippuneet vii-
meiset omenat olivat vielä syötä-
viä. 

Laiturien aamuinen kuura suli
illaksi. Virta salmessa oli voima-
kas kuin joessa. Toisaalta niin piti
ollakin, sillä vedet olivat tulvara-
jalla ja puoli metriä tavanomais-
ta korkeammalla. Puoli metriä
tuntuu vähältä meren rannalla
asuvasta. Siellä luonto vaihtelee

veden pinnan tasoa. Saimaalla
veden tasoa säätelee ihminen –
kaikki riippuu juoksutuksen
määrästä Vuokselta Laatokkaan. 

Lyhyet päivät

Purjehduksen ongelmat olivat
lyhyt valoisa hetki ja tuuletto-
muus. Valoisaa kesti vain kah-
deksan tuntia. Hämärä oli lyhyt
ja pimeys pitkä. Neuroottinen
pelkoni starttivirran loppumises-
ta akuista esti tv:n ottamisen
mukaan ja niinpä nelisen tuntia
illalla elimme öljylampun ja
muutaman kynttilän valossa ko-
ettaen täyttää ristisanatehtäviä
salongin pöydällä. Kunnes yh-
deksän maissa uskoimme jaksa-
vamme nukkua aamuun asti. 

Öljykamiinan hyvänä puolena
on kuivaava vaikutus. Tuleehan
kolmen tuuman savuhormista
savua aika lailla ja se kaikki ime-
tään veneen erilaisista ilmaraois-
ta kamiinaan. Kosteutta ei siis
pääse muodostumaan kuin yk-
sinkertaisiin ikkunoihin. Niistä
keulakajuutan kattoikkuna tiput-
telee kivasti tipan silloin tällöin
nukkujan kasvoille. 

Lämpö nousee pikku pakka-
sella pään korkeudella 23 astee-
seen, salongin punkalla ja keu-
lassa 18 asteeseen ja turkilla se
jää 14 asteeseen. Lämppärin
välttämättömyys korostui myös.
Sen sammuminen olisi aiheutta-
nut välittömiä muutoksia suun-
nitelmiin. 

Lyhyenä valoisana aikana ei
ollut mahdollisuutta kryssailuun
tai tuulen odotteluun. 

Tyhjä saaristo on toisaalta
kiehtovaa, mutta talvikuntoon
pannut autiot kesäpaikat kerto-

vat kaiken jo loppuneen. Väkisin
tulee tunne kuin olisi tekemässä
jotain väärää ja edesvastuuton-
ta; jääneensä pois etelään muut-
taneesta lintuparvesta. Pari lai-
vaa näkyi päivittäin. Hollannin,
Saksan ja Venäjän liput liehuivat
perässä. Ainoastaan viikonlop-
puna isommilla selillä saattaa
nähdä kymmenenkin viiksinikka-
ria (kymmenen vavan siiman hi-
naajaa). 

Talven tuloa

Sulkava näkyi uutena soutusta-
dionina. Jumalaton iso parakki.
Olisiko sen käyttötarkoitus aino-
astaan Sulkavan soutujen viikol-
la? Puukirkko huusi maalia. Sul-
kavan ainokaisessa ravintolassa
Muikkukukossa oli hirvipeijaiset
lauantaina ja sali suljettu ulko-
puolisilta. Söimme kaljapuolella.
Sunnuntaina olimme salin aino-
kaiset asiakkaat. Yksinkertaisten
ikkunoiden vieressä veti. Laituril-
la ei kukaan käynyt katsomassa
meitä. Lähitalossa oli nastaren-
kaat vaihdettu ja kesärenkaat
vielä pihalla pinossa.

Leveimmillään selät olivat
kuin ahtaimmat Amazonin ka-
peikot.

Viimeinen päivä tarjosi aurin-
koa, oikean suuntaista tuulta ja
purjehdusta. Pikku huolet oli
pois pyyhkäisty. Koneen ei tar-
vinnut enää käynnistyä, kamiina
sai sammua, kaasu ja juomavesi
loppua. Kylmyyteen olin aina so-
peutunut. Suurselällä vesi oli vie-
lä 7-asteista. Kuinka mukavasti
vesi solisikaan genuan alla ve-
neen tukevasti hiukan kallistues-
sa ja rynnätessä eteenpäin. Kuin
kolmekymmentä vuotta sitten,
vaikka genuan virkaa olikin pitä-
nyt jonkun toisen vanha isopur-
je. Matka taittui tunnista tuntiin.
Saarien takaisissa tyynissä Meri-
vuokko nousi hetkeksi pystyyn.
Purjeet pakkasivat löysänä, kun-
nes taas tuuli sai niistä tukevan
otteen, vene kallistui ja matka
seuraavaa saarta kohti jatkui. 

Aikataulun mukaan kotilaituri
ilmestyi ja myöhästynyt ensipur-
jehdus oli takana. Marraskuu oli
aluillaan. Olimme kaikki kolme
tyytyväisiä. Minä siitä, että olin
saanut Merivuokon liikkeelle ja
kokenut purjehduksen tunteen.
Likat siitä, että matka oli ohi ja
Tara pääsi vapaasti juoksemaan
syntymänavettaansa ja Mirja
saunaa lämmittämään.                �

Olin tulossa Äitsaaresta ja menossa Puumalaan. 
Se oli siis ainakin kulkusuunta ja palatessa taas päinvastoin!

SULKAVAN laiturilla meitä ei käynyt ihmettelemässä kukaan.


