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Esipuhe
Teimme päätöksen lähteä tälle suurelle seikkailullemme jo syksyllä 2007 onnistuneen Selkämeren kierroksen jälkeen.
Kesällä 2008 kiersimme Itämeren eteläosan purjehtimalla Baltian kautta Puolaan ja Ruotsin
rannikkoa pitkin takaisin. Tällä matkalla hankimme kokemusta mm. tutkan ja tuuliperäsimen
käytöstä.
Cantana on 1969 Nautorin rakentama ja Sparkman & Stephensin suunnittelema Swan 36, joka
siirtyi kipparin omistukseen 20 vuotta sitten.
Vene on näinä vuosina läpikäynyt mittavia projekteja, joilla sen kuntoa on jatkuvasti sekä ylläpidetty että myös sen varustustasoa modernisoitu.
Huolimatta klassisista linjoistaan, allamme on verrattain nykyaikaisesti varustettu avomerikelpoinen purjevene.
Karibian matka on tarkoitus tehdä kahdestaan, kipparina Mikko Kaila ja kipparskana Riitta Vento. Useimmat lähtevät vastaavalle matkalle suuremmalla porukalla ja silloin toki vahtivuorot
harvenevat vastaavasti. Toisaalta miehistönkin pitää saada sekä ruokaa että juomaa, mitkä
kaikki vievät paljon tilaa ahtaassa veneessä. Meille päätös lähteä kahdestaan oli helppo tehdä.
Olemme ilmoittautuneet ARC:iin (Atlantic Rally for Cruisers) eli n. 215 veneen yhteispurjehdukseen Atlantin yli Las Palmasista Saint Luciaan.
Lähtö tapahtuu 22.11.2009 ja Atlantin ylityksen arvioidaan kestävän 3 - 4 viikkoa.
Tarkoituksemme on viettää talvi Karibialla ja palata toukokuussa Bermudan ja Azorien kautta
takaisin Eurooppaan ja kotiin.
Atlantin projektia silmälläpitäen olemme parantaneet veneen varustusta tulevien olosuhteiden
vaatimalle tasolle. (Liite 1)
Varustelu ei toki päättynyt tähän, vaan tässäkin pätee se vanha sääntö, että purjehtiminen on
jatkuvaa veneen kunnostamista ja varustamista!
Olemme itse valmentautuneet seikkailuumme suorittamalla mm. ensiapu- ja tutkakurssin sekä
osallistuneet muihinkin, enemmän tai vähemmän hyödyllisiin kursseihin ja tilaisuuksiin.
Aikaa olemme varanneet matkaan noin vuoden ja kipparilta se onnistui helposti, kun eläkeikä
tuli saavutettua sopivasti kesäkuussa 2009. Riitta sai vuoden vuorotteluvapaata.
Emmehän ole ensimmäisiä suomalaisia Atlantin ylittäjiä ja onneksi moni edeltäjistämme on pitänyt ahkerasti blogia, josta olemme ammentaneet arvokasta tietoa eri reiteistä ja satamista
sekä Euroopassa että siellä kaukana. Jopa kipparin Lasse-eno purjehti 40-luvun lopulla partioporukalla s/y Bambilla Helsingistä Venezuelaan. Se oli melkoinen saavutus siihen aikaan.
Totta puhuen, tässä vaiheessa matkan ensimmäinen osuus Espoosta Las Palmasiin jännittää vähintään yhtä paljon kuin itse Atlantin ylitys. Onhan vastassamme paljon uusia maita, vuorovesiä, merivirtoja ja vilkasta laivaliikennettä, jota on varsinkin Englannin kanaalissa.
Matka Espoosta Las Palmasiin on suunnilleen yhtä pitkä (n. 3000 nm) kuin Las Palmasista Saint
Luciaan.
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Kippari ei ole 35-vuotisen purjehtijauransa aikana ehtinyt purjehtia omalla veneellään Itämeren
ulkopuolella, koska on ollut se tietty riippuvuus vuosilomasäännöistä.
Riitan purjehtijaura on todella nousujohteinen: hän astui ensimmäistä kertaa purjeveneen kannelle kesällä 2006 ja jo seuraavana kesänä kiersimme Selkämeren, vuonna 2008 eteläisen Itämeren ja vuonna 2009 Atlantin.
Matkaa on hauska suunnitella ja tehdä PC:llä mitä hienoimpia reittejä.
Tarkoituksemme on purjehtia melko nopeasti Itämeren halki Saksaan ja sieltä Kielin kanavan
kautta Pohjanmerelle. Seuraamme Saksan ja Hollannin rannikkoa Ranskaan, josta purjehdimme
ensimmäisen valtameriosuuden Biskajan yli Espanjaan. Sieltä Portugalin ja Madeiran kautta Kanariansaarille hyvissä ajoissa ennen ARC 2009:n starttia 22.11.2009.
Käytäntö sitten näyttää, mikä se lopullinen reitti on.
Tilastollisesti kannattaisi saapua melko aikaisin Pohjanmerelle eli jo heinäkuun alkupuolella,
jolloin tuulet ovat kevyempiä ja ehkä myös myötäisempiä? Biskaja pitäisi ylittää elokuun puoleen väliin mennessä eikä Madeiralle purjehtimista pitäisi lykätä liian myöhään syksylle.
ARC:iin lähtijöille on käynyt jopa niin, että jotkut ovat lykänneet Las Palmasiin tuloaan liian
myöhäiseksi sillä seurauksella, että ovat joutuneet odottelemaan liian kauan sopivia tuulia ja
saavuttuaan vihdoin Las Palmasiin, olivat muut veneet jo kaukana Atlantilla.
Tiedämme varsin hyvin, ettei pitkäaikaisiin tilastoihin kannata luottaa liian paljon, mutta koska
parempaa tietoa ei tässä vaiheessa ole, pyrimme starttaamaan ennen juhannusta Espoosta.
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1.6. Kesäkuun alku
Mikko jäi 1.6.2009 viimeiselle kesälomalleen, jolloin myös firman avaimet tuli luovutettua.
Nyt on varsinainen eläkepäätös tullut Varmasta, joten yksi elämänvaihe on onnellisesti takanapäin. Yli 30 vuotta kestänyt ura teollisuusmineraalien parissa on näin päättynyt.
Kesäkuun alku meni nopeasti veneen parissa puuhaillessa. Vaikka veneen kunnostus aloitettiin
jo syksyllä, niin työn edistyessä keksimme jatkuvasti uusia parannuskohteita.
Sähköasennukset ovat niitä, jotka ensimmäisinä kärsivät suolavedestä, joten annoimme tosi ammattimiehen, luottoasentajamme Ripan, huolehtia niistä.
Kevät on tunnetusti kiireellistä aikaa veneasentajille
ja välillä tuntui jo siltä, että tarvitsemme lisäaikaa
valmisteluihimme. Jos lähtöä aina vain lykkää, niin
eihän se tapahdu koskaan! Ripa oli kiireinen mies eikä
Cantana todellakaan ollut ainoa vene, jonka parissa hän työskenteli. Kaikki sovitut työt tuli kuitenkin tehtyä ja viimeiset virityksetkin valmistuivat hyvissä ajoin, lähtöpäivämme aamulla.
Osa varusteista tilattiin punnan edullisen kurssin vuoksi Englannista ja niiden toimitusten kanssa
oli kieltämättä myös ongelmia, mutta lopulta saimme kaiken mitä olimme tilanneet ja maksaneet. Saksalainen toimittaja oli sitä vastoin hyvin täsmällinen.
Riitan vuorotteluvapaa alkoi 9.6.2009, jonka jälkeen päivämme kuluivatkin tiiviisti matkan valmistelussa.

16.6. Laurinlahti - Skrubbö
Olimme keskenämme sopineet lähtöpäiväksi 16. 6. klo 18 ja tarkoituksemme oli viettää juhannus Merikarhujen Matgrufvanissa Tammisaaren saaristossa.
Laurinlahden venekerhon hallitus oli antanut ymmärtää, ettemme pääse livahtamaan satamasta
noin vain, vaan pitäähän kerhomme ensimmäinen Atlantin ylitykseen tähtäävä vene saattaa
matkaan juhlallisesti.
Satamaan olikin kerääntynyt paitsi kerholaisia, myös melkoinen määrä omaisiamme ja ystäviämme. Kerhon hallitus luovutti käyttöömme, Sisupastillien ohella, seuran lippuja jaettaviksi
matkan varrella eri pursiseuroille.
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Köydet irrotimme klo 18 ja ajoimme illaksi vielä Merikarhujen Skrubbööseen saunomaan.
Olemme molemmat saunafriikkejä ja jo ajatuskin olla ilman kunnon suomalaista saunaa vuoden
ajan hirvittää.
17.6. Skrubbö - Barösund
Aamulla laskimme viimeisenä veneenä merikarhujen lipun Skrubböössä ja suljimme saunan
ovet. Liikkeelle lähdimme noin klo 11 ja purjehdimme NW 10–15 m/s:n tuulessa Porkkalan selän
yli Barösundiin. Perillä oli jo kolme venettä, mutta koska kukaan ei ollut varannut saunaa, ryhdyimme ensi töiksemme saunanlämmittäjiksi. Nautimme löylyistä ja 10-asteisesta uimavedestä!

18.6. Barösund - Matgrufvan
Lähdimme liikkeelle klo 10 ja ajoimme koneella koko matkan suorassa vastatuulessa.
Olimme perillä klo 13 ja löysimme Cantanalle hyvän paikan päälaiturista LLV:n Klasu Kumlinin
s/y Ancelan vierestä. Samalle laiturille saapui myöhemmin toinenkin laurinlahtelainen vene,
Rabbe Janssonin s/y Harambee. Illalla pääsimme tutustumaan uuteen Gruvbastu-saunaan.
Päivä alkoi mennä pilveen.

19.6. Juhannusaatto Matgrufvanissa
Aamu alkoi harmaana ja tuulisena, mutta vältyimme pahimmilta sateilta.
Klo 11 oli Gruvbastunissa halkotalkoot. Lautta oli tuonut sunnuntaina kymmenisen mottia halkoja ja ne siirrettiin sitten kunnon letkassa siistiin pinoon saunan taakse.
Miehet saunoivat Gruvbastunissa ja naiset Gropbastunissa.
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Vietimme mukavan
hetken kerhoystävien kanssa ennen
kuin nautimme illallisen veneissämme
(sisätiloissa tällä
kertaa), mutta klo
20.30 sytytettiin juhannuskokko ja ihmiset kokoontuivat juhlapaikalle. Klo 18 oli sitten perinteinen Suomen lipun nosto, jonka jälkeen veneissä nostettiin myös juhlaliput ylös. Veneitä oli
läsnä vajaat 40 kpl. Koleahko sää oli varmaan syynä laimeaan osanottoon.
Ohjelmassa oli perinteistä yhteislaulua ja soittoa kokkoa ihastellessamme. Kipparinkin huilu
pääsi töihin ja olipa kipparihattuun ilmestynyt 2,10 € tippiä. Tästähän se ammattilaisen ura aukeaa!

20.6. Juhannuspäivä Matgrufvan - Hanko 17 nm
Koleahko ja tuulinen (11 m/s W) sää jatkui, mutta onneksi aurinko paistoi. Saavuimme Hankoon
n. klo 14.

Kaupat olivat tietysti kiinni, mutta sovimme paikalle olleen s/y Ancelan kanssa yhteisestä illallisesta ravintola Origossa.

21.6. Hanko standby
Tuuli oli yöllä tyyntynyt ja ilma ruvennut jo lämpenemään sillä seurauksella, että tiheä sumu
nousi meren ylle. Olimme sopineet ystäviemme Fredin, Leenan ja Mikaelin kanssa, että he tulisivat käymään Hangossa tuodakseen tsemppilahjaksi teettämänsä myrskyluukun. Uusi luukku on
kirkasta polykarbonaattia ja antaa myös paljon enemmän valoa veneen sisälle. Tuhannet kiitokset siitä!
Mikon Kalle-veli tuli iltapäivällä perheensä kanssa käymään ja toivottamaan meille hyvää matkaa.
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22.6. Hanko - Saarenmaa 90 nm

Sumu oli hälvennyt ja kesä palannut Suomeen. Tankkasimme 92 l löpöä varsinaiseen tankkiin
sekä 20 l varakanistereihimme.
Kone rupesi savuttamaan valkoista savua juuri ennen Tulluddenia, joten kone seis ja ihmettelemään. Sama ilmiö kuin vuosi
sitten ja melkein samassa paikassa! Mikko vaihtoi vedenerottimen suotimen ja sillä ongelma korjaantui. Ilmeisesti löpö oli
tankatessaan mennyt niin sekaisin, että suotimeen pääsi kos-
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teatakin löpöä?
Ajoimme lähes koko matkan koneella heikossa tuulessa Helmin ohjaamana, mutta tuulen kääntyessä myötäiseksi, nostimme uuden myötätuulipurjeemme Parasailorin. Nosto onnistui hyvin ja
purje tuntui toimivan. Tuuli heikkeni vähitellen ja koska matkaa oli vielä paljon edessä, otimme
purjeen alas ja käynnistimme taas koneen. Myöhemmin onnistuimme taas purjehtimaan tunnin
verran, mutta saapuessamme Ristnan majakan taakse mantereen suojaan, tuuli tyyntyi ja
ajoimme loppumatkan koneella. Perillä olimme klo 03.15.

23.6. Saarenmaan juhannusaatto
Nukuimme melkein klo 11:een saakka. Suomalainen satamakapteeni Juha Kivinen otti meidät vastaan ja saimme häneltä
tärkeimmät tiedot alueesta.
Kyseessä on uusi satama, jonka suuren aallonmurtajan takana on tilaa niin risteilyalukselle kuin 30 pienveneellekin. Satamassa on myös pieni kioski, jossa myydään paitsi olutta,
myös salaatteja ja voileipiä.
Kauppaan on 6 km:n matka ja Kuresaareen n. 40 km. Vuokrasimme kioskista polkupyörät ja teimme parin tunninlenkin
niemen rantaraittia pitkin. Upeata kalkkikivirantaa ja vesi oli
kristallinkirkasta! Kävimme myös katsastamassa Estonian
muistomerkin.
Virossa vietetään tänään 23.6. juhannusaattoa, kuten Suomessakin ennen vanhaan. Saimme viettää juhannusta tänä
vuonna myös todella helteisissä olosuhteissa, vastapainona
Matgrufvanin juhannuksen koleaan säähän.
Varasimme sataman saunan, mutta valitettavasti ovi oli mennyt edellisten saunojien, Antti-Poikien s/y Va Benen jälkeen
takalukkoon ja sen avaaminen kesti sataman henkilökunnalta
pari tuntia. Saunasysteemi on kieltämättä täällä melko erikoinen. Saunan pukuhuoneessa on myös vierassataman vessa ja suihku ja voi vain kuvitella mitä
tapahtuu, kun naisten saunavuoron aikana miesporukka tulee käyttämään heidän pukuhuoneen
veskiä tai suihkua? Hyvityksenä odotuksesta satama tarjosi meille saunaoluet ja siiderit.
Kiitokset kuitenkin ystävällisestä palvelusta!!
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24.6. Saarenmaa-Visby 136 nm
Kaunis ja helteinen sää jatkuu. Köydet irti klo 09.00 ja matkaan Itämeren halki kohti Gotlantia.
Harjoitukset Parasailorilla jatkuivat ja pienen hässäkän jälkeen saimme purjeen kunnolla ylös ja
se veikin meitä kovaa vauhtia seuraavan 60 nm:n matkan.
Parasailor poikkeaa tavallisesta spinnusta siten, että
siinä on keskellä purjetta iso aukko, jossa on nostetta
antava siipi. Purje vähentää veneen keinuntaa ja sitä
voidaan käyttää myös ilman spinnupuomia. Kokeilimme aluksi puomin kanssa, mutta jättäessämme sen
pois, pääsi purje todella näyttämään, mihin se pystyy.
Vauhtimme
pysyi navakassa 10–13 m/s tuulessa koko ajan hyvänä, mutta otimme Parasailorin alas tuulen kääntyessä
enemmän vastaiseksi. Tuuli pysyi hyvänä koko matkan, mutta kieltämättä yö oli melko vilpoinen ja pitkä.
Aamulla klo 09 saavuimme vihdoin Visbyn satamaan,
jossa saimme hyvän paikan sisäsatamasta.

25.6. Visby standby

Aamulla nukuimme ensin pari tuntia, jonka jälkeen satamakapteeni pyysi meitä vaihtamaan
laituripaikkaa, koska satamaan oli tulossa suurempien veneiden ryhmä.
Helleaalto jatkuu. Tänään on Mikon synttärit, joten joimme sen kunniaksi pullakahvit kahvilassa
ja nautimme gourmet-aterian samppanjan kera Cantanassa.

26.6. Visby standby
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Kaunis ja helteinen, mutta melko kovatuulinen ilma jatkuu. Kiertelimme kaupungilla ja kävimme ruokaostoksilla.
Istuimme hetken iltaa jo Saarenmaalla tapaamamme s/y Allegron Jorman ja Merjan kanssa ja
skoolasimme Jorman nimipäivän kunniaksi.

27.6. Visby - Byxelkrok 45 nm
Hieno lenssi tuuliperäsimme Heikin ohjaamana Öölannin pohjoiskärjessä olevaan Byxelkrokin
vanhaan kalasatamaan. Kalastuselinkeino on tosin antanut tilaa matkailulle.

Valitettavasti kalakauppa oli jo kiinni, joten söimme kotimaisia “vihanneksia”.
Chrisse Carlsson, jonka olimme tavanneet jo Visbyssä, otti köytemme vastaan.

28.6. Byxelkrok - Borgholm 29 nm

Nautittuamme kaikessa rauhassa aamiaisen istumalaatikossa, irrotimme köydet n. klo 10. Ulos
ajopimme konevoimin, mutta saimme pian Parasailorin ylös ja purjehdimme pelkästään sillä ja
Heikin ohjaamana Borgholmiin.
Meillä kävi tosi hyvä tuuri, kun rannassa sattui olemaan juuri menossa rock-konsertti. Sen lisäksi
Strandhotellissa oli happy hour, joten sekä söimme että joimme viiniä puoleen hintaan s/y Celindan Jaanan ja Chrissen kanssa. Ilta päättyi samppanjaan ja mansikoihin Cantanan istumalaatikossa.

29.6. Borgholm - Kalmar 16 nm
Hieno helteinen ilma jatkui ja lenssasimme taas Parasailorilla Kalmarin satamaan. s/y Celinda
purjehti takanamme ja saavutti meidät juuri ennen siltaa.
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Kävimme Kalmarin upeassa keskiaikaisessa linnassa opastetulla kierroksella.
Söimme kaupungilla pubiruokaa ja menimme ruokaostoksille COOP:iin.
Ystävämme Markus ja Carola olivat myös saapuneet satamaan s/y Togglesilla.

30.6. Kalmar - Kristianopel 27 nm
Helle jatkui ja starttasimme n. 09.30 Kalmarista tavoitteena Utklippan.
Saimme sekä ison että Parasailorin melko pian ylös, mutta parin
tunnin purjehtimisen jälkeen tuuli tyyntyi ja purjeista loppui
veto. Starttasimme koneen ja Celindan ehdotuksesta päätimme
ajaa Kristianopeliin.
Saavuimme satamaan klo 15.30. Sataman valinta oli onnistunut,
se on tosi idyllinen keskiaikaisine kirkkoineen ja kujineen. Teimme ensin kävelykierroksen kylässä ja päätimme illallistaa Celindan kanssa Gästgivaressa. Riitalle tilattiin ankkaa ja Mikolle lohta. Tosi herkullista, nam. Istuimme iltaa yhdessä Cantanan
sittloodassa ja nautimme karibialaisista painkillereistä!
Tänne kannattaa tulla toistekin!
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1.7. Kristianopel - Utklippan 20 nm
Olimme liikkeellä jo klo 9 ja saimme sekä ison että Parasailorin pian ylös. Parasailorin kanssa oli
taas pientä harjoittelua ja kun se vihdoin istui kunnolla, tyyntyi jo tuulikin. Otimme purjeet
alas ja käynnistimme koneen. Välillä taas tuuli heräsi ja slöörasimme jonkun aikaa, mutta ilo ei
kestänyt kauan, joten ajoimme loppumatkan
koneella.
Ensimmäinen matkalla bongaamamme hylje
näyttäytyi Utklippanin luodolla. Satamassa oli
kyllä tilaa, mutta allas oli aivan täynnä levää.
Sitä olimme toki jo havainneet merelläkin
matkalla Utklippaniin! Lainasimme SXK:n soutuveneen ja kävimme eteläsaaressa jätskillä.
s/y Toggles saapui illalla suoraan Kalmarista
vierellemme.

2.7. Utklippan - Christiansö 43 nm
Herätys klo 06 ja samantien matkaan.
Itämeri oli hernerokasta järkyttävän likainen, mutta lähes
peilityyni, joten ajoimme koneella koko matkan.
Christiansö on Tanskalle kuluva linnoitusaari Bornholmin
koillispuolella. Tyypiltään se muistuttaa hieman Suomenlinnaa.
Perillä merikarhuveneet s/y Celinda ja s/y Toggles jo odottivatkin meitä ja laurinlahtelainen s/y Petriinakin oli saapu-

18
nut sinne Saksan suunnasta. Kiersimme yhdessä saaren ja nautimme illallisen saaren ravintola
Kro´ssa. s/y Canace, Hanna ja Veka, ilmestyi sinne myös illan mittaan, ja ihailimme koko porukalla upeata auringonlaskua.

3.7. Christiansö -Rönne 27 nm
Aamiaisemme keskeytyi, koska sekä Celinda ja Petriina halusivat jo lähteä merelle ja me olimme heidän kyljessään kahdeksantena veneenä.
Nyt oli täysi pläkä, joten ajoimme koneella ulos ja jatkoimme aamiaisen nauttimista merellä.
Ajoimme koneella Bornholmin Rönneen, jonne saavuimme klo 14 maissa.
Tavoitteemme oli löytää liike, josta voisimme ostaa hieman venetarvikkeita sekä Saksan puuttuvia merikortteja. Saimme bussiasemalta neuvon kävellä kaupungin toiselle laidalle, josta ko.
liike löytyisi. Kaupunki ei ole suuri, joten kävelimme nopeasti sinne, mutta kyseisessä liikkeessä
myytiinkin lähinnä kotieläintarvikkeita. Kirjakaupasta saimme taas neuvon mennä eteläsatamaan, josta saisi sekä tarvikkeet että kartat. Se neuvo piti paikkansa ja hankinnat tuli myös
tehtyä eli Rügenin puuttuva merikortti ja vinssikahva ostettiin.

4.7. Rönne - Glowe 54 nm

Herätys klo 06.30 ja liikkeelle klo 06.45. Aamiaisen nautimme sitten matkalla. Helle jatkuu ennustetuista sadekuuroista huolimatta.
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Ajoimme enimmäkseen koneella peilityynen Itämeren yli Rügenin pohjoisosassa olevaan Glowen
satamaan.
Veden lämpötilakin oli noussut reippaasti viikon takaisesta 10 asteesta yli 23 asteeseen. Pari
tuntia kokeilimme purjehdusta, mutta siihen olisi tarvittu myös tuulta.
Perillä oli taas paalukiinnitykset, kuten Rönnessäkin, ja onnistuihan se rantautuminen nytkin.
Glowe on varsinainen lomakaupunki pitkine hiekkarantoineen ja kaikenlaisine kojuineen ja oluttupineen. Kävimme Netto-kaupassa ruokaostoksilla ja ihmettelimme kovasti varsinkin viinien ja
kuohuviinien hintatasoa, jo alle 3 € pullosta. Heräsi epäilys josko Alko huijaa meitä suomalaisia?
Illalla rupesi tuulemaan > 10 m/s, joten paalujen välissä oli hieman keinuntaa. Satama on kuitenkin suojattu kaikilta tuulilta, joten ei hätää. Meri löyhkäsi ällöttävästi Rügenissä! Johtuu
kuulemma simpukoiden kuorinnasta?

5.7. Glowe - Vitte 26 nm

Tuuli oli yöllä tyyntynyt ja selvisimme loistavasti ulos paalujen välistä.
Taivas oli pitkästä aikaa harmaa ja näkyvyys udun takia vain kohtalainen, mutta riittävä. Lämpöä riitti vielä 20 astetta, mutta meriveden lämpötila oli kovan tuulen johdosta laskenut 16 asteeseen.
Otimme samantien purjeet ylös ja slöörasimme Arkonan niemen kautta vapaalle Itämerelle.
Meri näytti nyt jo paljon puhtaammalta kuin Bornholmin pohjoispuolella, maailma näyttää sittenkin olevan kunnossa?
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Väylä Hiddenseen Vitteen on tosi kapea ruopattu oja, mutta hyvin merkitty.
Vitten satama oli jo melko täynnä mutta löysimme vapaan paikan nro 70 laiturin päästä. Kävelimme samantien itse kylään, jossa nautimme lohisämpylöistä oluen ja kahvin kera.
Vitte on tyypiltään pieni rantakaupunki, jonne yhteisalus tuo jatkuvasti turisteja, mutta ei samanlainen pelkkä lomapaikka kuin Glowe.
Hiddenseen saaressa ei ole lainkaan autoja, mutta hevosia sitä enemmän. Entisen DDR:n vaikutukset tosi nähtävissä kaikkialla, mutta kaiken kaikkiaan Vitte teki meihin hyvin myönteisen
vaikutuksen.

6.7. Vitte - Warnemünde 61 nm

Aamulla tankkasimme kylän laiturissa 95 l löpöä ja lähdimme liikkeelle kohti Warnemündeä.
Kierrettyämme Hiddenseen saareen, nostimme purjeet ja rupesimme kryssaamaan kohti Darsin
niemeä.
Valitettavasti tuuli heikkeni ja muuttui täysin vastaiseksi, joten käynnistimme koneen ja
ajoimme niemeen saakka koneella. Sen jälkeen nostimme taas purjeet ja slöörasimme kohti
Warnemündeä. Tuuli tyyntyi kuitenkin pian, joten ilo ei kestänyt kovin pitkään ja ajoimme loppumatkan koneella.
Satama on varsin uusi ja siinä on satoja venepaikkoja. Tilaa oli meille yllin kyllin ja palvelut
ensiluokkaisia.

Odotimme kuohuviini kylmänä s/y JollyOceanin saapumista Laboesta. Mikä jälleennäkemisen
riemu!
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7.7. Warnemünde
Satamapäivä ja turistina oloa Warnemündessä. Menossa oli sattumalta Warnemünden viikko ja
kaupunki oli tulvillaan erilaisia aktiviteettejä. Merellä purjehdittiin kilpaa ja maissa pidettiin
muuten vain hauskaa. Kiertelimme ja ihmettelimme. Kävimme myös vanhassa majakassa ja kippari pääsi ensimmäistä kertaa nauttimaan eläkkeellä olosta, koska eläkeläisillä oli alempi sisäänpääsymaksu kuin elävillä.

Päätimme myös käyttää vapaapäiväämme pyykinpesuun. Sataman kaikki neljä konetta olivat
vapaana mutta kun olimme pesseet pyykkimme, totesimme että molemmat kuivurit olivat jo
varattuina ja jonoakin syntynyt. Siinä sitten vahdittiin kuivureiden vieressä ohjelmien päättymistä, jolloin otimme kylmästi naapurien kuivat pyykit pois ja laitoimme omat pyykkimme niiden tilalle. Kaikki onnistui hyvin ja Cantanan pyykkipussi on nyt tyhjä! Ostimme savukalaa kaupungilta ja nautimme sen istumalaatikossa.
Kaksi suomalaisvenettä, s/y Stella ja s/y Livia, saapuivat satamaan.
Nettiyhteydet ovat Saksassa olleet melko vaatimattomia. Glowessa ja Vittessä olemattomia ja
täällä Warnemündessäkin ne toimivat ainoastaan satamakonttorissa. Siellä oli sekä konttorin
kone vapaasti käytettävissä että myös kaapeli valmiina, jos haluaisi käyttää omaa konetta. Langaton verkko oli kuulemma olemassa, mutta se kantoi vain muutaman kymmenen metrin päähän
konttorista.
Päivä oli lämmin ja kesäinen, mutta illansuussa lyhyt ukkoskuuro pyyhki ohitsemme. Cantanan
takastaagi maadoitettiin, jottei sääfaksi vaurioituisi.

8.7. Warnemünde - Heiligenhafen 51 nm
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Lähdimme liikkeelle kohti uusia seikkailuja klo 10 ja pian satamasta päästyämme nostimme purjeet. Tuuliperäsimme Heikki ohjasi mallikkaasti venettä ja nautimme matkan teosta.
Jossain vaiheessa tuuli muuttui vastaisemmaksi ja rupesi samalla myös hiipumaan ja koska kepsin (GPS) mukaan saapuminen Heiligenhafeniin alkoi jo siirtyä seuraavan vuorokauden puolelle,
käynnistimme koneen. Tuuli heräsi kuitenkin pian uudelleen eloon ja jatkoimme purjehdusta.
Riitta näki ison otuksen, jolla oli evä - ehkä se oli pyöriäinen!
Pari tuntia ennen Heilighenhafenia kohtasimme reippaan ukkoskuuron, joten puimme sadevaatteet päälle ja vedimme genuan sisään.
Saavuttuamme 10 tunnin purjehduksen jälkeen satamaan, löysimme toiselta ponttonilta (Steg
1d) vapaan paikan ja kiinnittäytyminen kahden kaukana toisistaan olevan paalun väliin onnistui
taas ihan mallikkaasti.
Ohjeiden mukaan tulee heti satamaan saavuttaessa ilmoittautua Hafenmeisterille ja niinhän me
tietysti teimme. Originelli mestari, jolta saimme vessan ja suihkujen koodit maksettuamme satamamaksun.
Uusi ukkoskuuri pyyhkäisi sataman yli, joten nautimme herkullisen kalkkunaillallisen veneessä
kotimaisten tuikkukynttilöiden valossa.
Tässä olivat kaikki tärkeimmät tapahtumat 750 venepaikan ja 5 tähden Heiligenhafenin satamasta.

9.7. Heiligenhafen standby

Luvassa oli kovaa länsituulta eli suoraan vastaista. Totesimme myös, että istumalaatikon alla
sijaitsevaan merikorttilaatikkoomme oli päässyt vettä autopilotin kaapelin läpiviennin kautta.
Seurauksena oli joidenkin korttien kastuminen ja tietynasteisen homehtumisen alkaminen. Ohjelmassa oli siis korttien poistaminen muovitaskuista ja niiden kuivattaminen sekä vuotokohdan
tukkiminen.
Kävimme kaupungissa ostoksilla ja suoritimme kaikenlaisia pieniä huoltotehtäviä veneessä. Satamassa on paljon kalaravintoloita ja söimme niissä sekä lounaaksi lohileivät että myös illalli-
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sen. Kauhistelimme satama-altaassa uivien meduusojen määrää ja kokoa!
Kävimme paikallisessa "Alkossa" ostamassa Gammel Danskia ja totesimme, että saisimme ostaa
ne verovapaasti tietyin edellytyksin. Tästä tuli meille todellinen projekti! Palasimme veneelle
hakemaan veneen paperit, joiden kanssa menimme tulliin selvittelemään, miten meidän pitää
toimia. Tulli ei ollut asiasta tietoinen, mutta sieltä soitettiin pyynnöstämme "Alkoon" , josta
annettiin ohjeet. Tavara luovutetaan lähtöpäivänä, jonka jälkeen sen kanssa pitää mennä uudestaan tullin kautta. Alennus kokonaista 5 €/ pullo, joka tietysti eläkeläisvuorottteluvapaalaisen taloudessa on varsin merkittävä summa. Sääntö koskee kuulemma vain
suomalaisia ja ruotsalaisia ja on astunut voimaan vasta pari viikkoa sitten!

10.7. Heiligenhafen - Kiel (Holtenau) 39 nm
Säätiedotus lupasi runsaita vesisateita ja kovaa tuulta myös tälle päivälle.
Olimme jo maanneet 2 vrk Heiligenhafenissa, joten paikka oli nähty riittävän hyvin ja koska
lähipäivillekään ei ollut luvassa parempia kelejä,
päätimme jatkaa matkaa.
Nostimme aluksi pelkän genuan ja vauhtimme pysyi
hyvin yli kuuden solmun 10–13 m/s sivuvastaisessa
tuulessa. Merenkäynti oli aikamoista ja saimme jatkuvasti aaltoja sekä istumalaatikkoon että harmiksemme myös veneen sisälle, joten kaikki vuodevaatteemme kastuivat läpimäriksi. Vesi oli päässyt
veneen sisälle tuuletusventtiilin kautta veneen sukeltaessa aaltoihin.
Jossain vaiheessa tuuli tyyntyi alle 10 m/s ja nostimme myös ison ylös. Meno oli koko päivän
vauhdikasta, mutta kuoppaista ja tosi märkää.
Illansuussa klo 18.00 saavuimme vihdoin 8 tunnin
purjehduksen jälkeen Holtenaun satamaan ja aloitimme vuodevaatteiden kuivatuksen pitämällä veneen lämmitintä päällä.
Söimme veneessä ja teimme pienen kävelyretken
Holtenaun suluille. Yritimme myös selvittää, miten
sulussa käyttäydytään, mutta emme saaneet edes
sulun porttivahdilta mitään järkevää tietoa. Aamulla
sitten nähdään. Kippari kävi suluissa v. 1985, mutta asiat unohtuvat ja muuttuvatkin!
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11.7. Kiel (Holtenau) - Brunsbüttel 51 nm
Riitan synttärit!
Märässä sängyssä on paha nukkua ja niinhän tässä kävi. Riitta nukkui kapealla sohvalla ja Mikko
keulassa märillä vuodevaatteilla. Valvottua tuli ihan riittävästi.
Hafenmeister herätti meidät klo 07.00 koputtamalla veneen kylkeen kerätäkseen satamamaksun.
Mikäs siinä, aamiaisen tekoon sitten samantien.
Kippari sai hollantilaiselta purjehtijalta neuvon,
miten sulutus pitää aloittaa eli ensin mennään ulos
redille, jotta sulkuvahti huomaa meidät, ja vasta
kun valkoinen valo palaa yksinään voimme ajaa
sisään. Muussa tapauksessa sulkuvahti suuttuu!
Redillä oli jo muitakin veneitä odottamassa, joten
liityimme seuraan. Parinkymmenen minuutin jälkeen ko. valo syttyi ja ajoimme sisään. Sulun
reunalla on kiinnitysponttoni, joka siis nousee ja laskee veden mukana, joten helppo juttu. Maksu 18 €
piti suorittaa torniin, jonka jälkeen portti suljetaan
ja vedet lasketaan ulos tai päästetään sisälle. Kyseessähän on sama meri, joten ero on niin pieni,
ettemme edes huomanneet, laskiko vai nousiko meri
allamme. Sulku on kuitenkin tarpeellinen, koska
Pohjanmeren puolella on nousu- ja laskuvettä muutaman metrin verran.
Kanavassa ei saa purjehtia, joten ajoimme koneella koko päivän saksalaista maaseutua ihaillen
ja sitä paikoitellen myös haistellen. Kone rupesi yhdessä vaiheessa taas savuttamaan valkoista savua. Syytä emme ymmärrä, mutta se loppui taas, kun kippari tyhjensi polttoaineen vedenerottimen.
Kuivattelimme matkan aikana vuodevaatteitamme puomilla
sadekuurojen välissä.
Perillä kanavan Pohjanmeren päässä eli Brunsbüttelissä olimme klo 19.
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Saimme paikan ennen sulkuja olevassa pohjoisessa satamassa hollantilaisveneen, s/y Wingsin,
kyljessä. Kävimme Riitan synttärien kunniaksi kaupungilla syömässä pizzat ja illalla nautimme
vielä Cantanassa samppanjat ennen nukkumaanmenoa. Nyt vaihteeksi kuivassa pedissä!

12.7. Brunsbüttel - Cuxhafen 15 nm

Aamiainen jo klo 06.30, koska olimme sopineet Wingsin kanssa lähtevämme sululle klo 07.30.
Hollantilaiset olivat laskeneet, että silloin saamme hyvän myötävirran Cuxhafeniin.
Pääsimme samantien sulkuun ja jo vartin kuluttua kello soi ja sulku suljettiin.
Sulutuksen jälkeen olimme uuden haasteen edessä eli Pohjanmerellä.
Saimme purjeet melko pian ylös ja purjehdimme alussa 6 solmua sivuvastaista, mutta vauhti
nousi kepsin mukaan jopa 10 solmuun (loki näytti n. 6 solmua!). Olimme lähellä törmätä keltaiseen turvavesimerkkiin, joka lähestyi meitä kovaa vauhtia! Onneksi selvisimme siitä hyvin tekemällä pikavendan. Jälkeenpäin mietimme asiaa ja totesimme, että koko jos olisimme törmänneet poijuun, matkamme olisi voinut loppua jo tässä vaiheessa!
Matkalla Cuxhafeniin havaitsimme viereisellä hiekkasärkällä paljon hylkeitä loikoilemassa.
Koska Cuxhafenin sataman suulla oli edelleen kova virta, ajoimme sisään kone melkein täysillä
kierroksilla ja ohjasimme kohti portin suojanpuoleista seinää. Kaikki meni loistavasti ja saimme
hyvän aisapaikan D30. Perillä olimme jo klo 10. Lokin mukaan matka oli vain 11nm mutta GPS:n
mukainen suora linja oli 15 nm.
Cuxhafenissa pääsimme vaihteeksi langattomaan nettiin, joten saimme myös blogin päivitettyä.
Nyt on sunnuntai ja veneen jääkaappi tyhjä! Satamamestari tiesi kertoa, että Lidl on auki, joten reput selkään ja ruokaostoksille.
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13.7. Cuxhafen standby
Tuuliennusteiden mukaan nyt puhalsi melko kovaa ja suoraan vastaan, mutta luvassa olisi seuraavalle päivälle suotuisempia tuulia. Päätimme siis jäädä satamaan ja tutustua paremmin Cuxhafeniin. Ensin teimme kotitöitä eli veneen siivousta ja
mm. maston vanttien kiristämistä Pohjanmeren kovempia olosuhteita silmälläpitäen.
Cuxhafen on mukavan tuntuinen 50 000 asukkaan rantakaupunki. Täynnä saksalaisturisteja ja yhteysveneet
Helgolandiin kulkivat tiheästi. Kävelimme kaupungilla
ja söimme brexelit ja myöhemmin myös jätskit. Auriko
paistoi ja lämpötila nousi jopa 27 asteeseen. Teimme
viimeiset ostokset Lidlissä ja kävelimme takaisin satamaan. Suihkut ovat siistejä, mutta veden ostaminen
maksukortilla vaatii harjoittelua. Kippari onnistui saamaan 20 sekunnin ajan kuumaa vettä vilauttamalla
korttia lukulaitteessa, kuten Hafenmeister oli neuvonut. Jos kortin jättää laitteeseen niin saldot häipyivät
hetkessä! Näinhän siinä kävi ja jotta sopu säilyisi veneessä, kävi Mikko lataamassa Riitalle lisää arvoa korttiin.
Söimme maittavan pihvi-illallisen veneessä ja menimme
aikaisin nukkumaan.
Olimme konsultoineet naapuriveneiltä sopivaa reittiä ja
lähtöaikaa ja saimme tiedon, että lähdön tulisi tapahtua
HW +1 eli tunti korkeanveden jälkeen. Tämä tarkoitti
meille herätystä klo 05.45 ja lähtöä klo 07.

14.7. Cuxhafen - Norderney 68 nm
Irrotimme köytemme siis klo 07 ja ajoimme ulos satamasta. Päivä oli kaunis ja aurinkoinen,
mutta melkein tyyni.
Ajoimme ensin koneella n. 3 h, jonka jälkeen aloimme vihreän merkin nro 3 kohdalla nostaa
purjeita. Nostettuamme veneen vasten tuulta, ajoimme suoraan hiekkasärkkään. Kartan mu-

27
kaan vettä piti olla yli 10 m, mutta hiekkasärkät
tunnetusti liikkuvat, joten tässä sitä oltiin. Pääsimme kuitenkin omin avuin irti ja jatkoimme
matkaa sekä purjein että myös konevoimin.
Pienveneiden on ohjeitten mukaan liikuttava laivaväylän ulkopuolella, joten kaikuluotaimen seuraaminen on tärkeätä. Vahingosta viisastuneena
laitoimme hälytyksen 5 metriin.
Purjehdimme osittain konetta apuna käyttäen 12
tunnin ajan ja saavuimme klo 19 Norderneyn satamaan. Koko tämä Itäfriiseihin kuuluva saari on lomakeskus ja sen eteläkärkeen on rakennettu toinen toistaan suurempia hotellikomplekseja. Satama oli aivan täynnä, mutta saimme paikan viidentenä veneenä yhden hollantilaisveneen kyljessä.
Ongelmana oli tietysti se, että laiturinpuoleiset
veneet olivat lähdössä liikkeelle nousuveden aikaan aamulla klo 05, joten aikainen herätys oli
taas tiedossa. Söimme istumalaatikossa illallisen ja kippari kävi vielä Hafenmeisterin luona hoitamassa viralliset asiat.

15.7. Norderney standby
Nousimme siis klo 05 ja siirsimme veneen vapautuneelle aisapaikalle.
Hafenmeister kertoi meille, ettei Borkumiin pääse purjeveneellä (?) vaan hän ehdotti Lauwersoogia Hollannin puolella. Kuulemma hollantilaiset purjehtijat menevät yleensä sinne, koska
sieltä voi parhaiten jatkaa joko takaisin avomerelle tai siirtyä kanaville.
Matka on sen verran pitkä, että lähtömme olisi pitänyt tapahtua jo 06, joten päätimme jäädä
vielä päiväksi Norderneyhin.
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Tänään oli helteinen kesäpäivä, mutta merellä puhalsi navakka lounaistuuli. Vuokrasimme polkupyörät ja teimme muutaman tunnin lenkin saarella.
Saarta kiertää rantaraitti ja pyöräily on täällä ilmeisen suosittu laji. Kävimme myös saaren majakalla, mutta koska sinne ei myönnetty eläkeläisalennusta, kuten Heiligenhafenissa, emme nyt
raaskineet kiivetä sen huipulle. Pohjoisosassa on iso nuderanta, mutta emme viitsineet mennä
sinne vaatteet päällä ihmettelemään.
Otimme kierroksen päätteeksi projektiksi alkuperäisen Norderneyn meri-ilmassa kuivatun kinkun ostamisen. Kävimme ensin Penny-marketissa, josta ostimme 2 repullista ruokaa ja juomaa.
Siellä kuulimme, että Edeka myy kaipaamamme kinkkua. Ohjeista huolimatta emme löytäneet
Edekaa, mutta kierrettyämme riittävän kauan kaupungin kujia, löysimme vihdoin ruokakaupan,
joka myi tavoittelemaamme kinkkua. Kinkku oli oikein hyvää ja ostimme samalla 2 pakettia.
Kipparin entinen liiketuttu, Ari Poukka perheineen, saapui HR 352:lla Hollannista ja juttua riitti
sekä meidän matkastamme että s/y Bluemarinen useamman vuoden kestävästä Euroopan matkasta. Ari kehui myös Hollannin kanavia ja saimme heiltä siihen tarvittavat kortit lupauksella,
että kerromme oman reissumme jälkeen matkastamme.
Söimme illallista Yachtclubin ravintolassa. Hiestä märkä tarjoilija tarjosi Riitalle haudutettua
lohta ja Mikolle Pohjanmeren ”kengänpohjallisia”. Nälkä meni.
16.7. Norderney standby
Tarkoitus oli lähteä klo 06 liikkeelle, mutta koska luvassa oli edelleen navakkaa SW-tuulta eli
suoraan nenään, päätimme siirtää lähtöämme vielä päivällä. Huomiseksi piti tuulen kääntyä ESE eli myötäisempään.
Matkalla Holtenauhun olimme saaneet vettä venttiilin kautta keulapiikkiin, suoraan sänkyymme,
ja asian hyväksi piti tehdä jotain. Saimme Hafenmeisterilta palan PVC-putkea, josta kippari sitten rakensi venttiilin alle kanavan, joka estäisi veden tulon sisälle. Toivottavasti vene pysyy nyt
kuivempana.

Saksalaisia purjehtijoita pitää kyllä sen verran kehua, että lähes aina kun olemme tulleet satamaan, on joku saksalaisveneilijä ottanut köytemme vastaan ja he ovat olleet muutenkin kovin
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ystävällisiä. Tervehtiminen täällä Pohjois-Saksassa on hyvin kotoisen tuntuista, eli mojmoj!
Satamissa on palvelu toiminut hyvin ja Hafenmeisterit ovat olleet auttavaisia ja hyväntuulisia.
Kävimme kävelyllä keskustassa ja nautimme herkulliset Pohjanmeren "krabben" -leivät. Ihailimme myös kivipyramidia jonne 61 saksalaista kaupunkia oli 1800-luvulla toimittanut palan
oman kaupungin kiveä.
Vierellemme saapui hollantilainen vene s/y Zephyr, jonka kotipaikka on Enkhuizenissa Ijsselmeerin rannalla. Saimme heiltä runsaasti hyviä vihjeitä hollantilaisista satamista ja ennen kaikkea minkälainen elämys olisi ajaa kanavia pitkin Hollannin läpi takaisin Pohjanmerelle. Päätimme päivittää suunnitelmaamme ja nähdä Hollantia paremmin kuin vain mereltä käsin.
Illalla istumalaatikossamme istuessamme tuli paikkakuntalainen mies tervehtimään meitä. Hänen vanhempansa muuttivat Suomen Kuruun täältä 45 vuotta sitten ja mies käy säännöllisesti
talvisin Suomessa. Oli mukava keskustella Suomesta ja matkastamme. Ehkä tapaamme taas sitten paluumatkalla?

17.7. Norderney - Lauwersoog 48 nm
Lähdimme klo 07.15 korkean veden aikaan. Ensin koneella
ulos ja sitten pelkällä genualla 6-7 solmua.
Sää oli aluksi puolipilvinen, mutta yhdessä vaiheessa saimme kunnon ukkoskuuron yllemme, jolloin tuulen nopeus oli
puuskissa jopa 16 m/s. Pienensimme genuaa vastaavasti ja
myöhemmin, tuulen hieman tyynnyttyä, avasimme sen kokonaan.
Lähestyessämme Shiermonnikoogin saarta, alkoi tuntua siltä, että kepsi on mennyt sekaisin tai
hollantilaiset ovat siirtäneet viittojensa paikkoja alati siirtyvien hiekkasärkkien perään? Oli miten oli, Lauerswoogin sululle saavuimme n. klo 16 ja hetken odotettuamme, sulku avattiin ja
menimme ensimmäisenä sisään. Vesi laski allamme 1- 2 metriä ja olimme sisämaassa.
Lauwersoogin marina on kaikilta tuulilta hyvin suojainen
ja löysimme myös vapaan paikan paalujen välistä.
Merkillepantavaa oli, että lähes kaikki info oli saatavissa
vain hollanninkielisenä!
Lauwersoog oli myös niitä ensimmäisiä satamia, joissa
kukaan ei ollut ottamassa köysiämme vastaan. Onkohan
tämä enne erilaisesta asenteesta Saksan jälkeen? Toivottavasti ei!
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Plussana sopiva sijainti ja sekä toimiva että ilmainen langaton nettiyhteys. Muuten sataman
ympäristössä ei ollut mitään erikoista.

18.7. Lauwersoog - Dokkum 16 nm
Kanavamatkailu alkoi kovahkossa vastatuulessa ja
ajoittain vesisateessa.
Seurasimme yhtä hollantilaisvenettä Lauersmeerissä,
mutta onneksi huomasimme heidän kääntyvän Delfzijlin suuntaan emmekä lähteneet heidän peräänsä.
Navigointi kokemattomalle on näillä kanavilla varsin
mielenkiintoista. Viitat ovat osittain pystyssä olevia
luudanvarsia ja osittain asiallisia ja numeroituja vihreitä ja punaisia viittoja.
Edellämme kulki hollantilaisvene, joka ohitti yhden
saaren mielestämme sen väärältä puolelta. Rannalla
melovat partiolaiset heiluttivat meille, josta ymmärsimme, että saari pitää nimenomaan kiertää siltä puolelta, vaikka kartan mukaan se tulisi tapahtua toiselta puolelta.

Ei pitäisi uskoa muita: Cantana oli hetkessä kiinni kanavan pohjamudassa. Pakki päälle ja takaisin väylälle ja koska nyt luotimme enemmän karttaan, pääsimme hyvin läpi.
ää oli tyypillistä hollantilaista, välillä sataa ja välillä aurinko paistaa.
Ajoimme kapeahkoa kanavaa pitkin keskellä maalaismaisemia. Saatoimme katsoa lehmiä ja he-
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vosia silmiin! Syvyys oli 2-4 m:n välillä, joten kaikuluotain piippasi aika ajoin varoitukseksi matalasta vedestä.

Noin klo 12 saavuimme Dokkumin mukavaan kaupunkiin ja kiinnittäydyimme hollantilaisveneen
kylkeen kanavan reunalla. Kuulimme heiltä, ettei meidän kannata jatkaa matkaa Leeuwardeniin, koska satama olisi jo tässä vaiheessa tupaten täynnä ja näin lauantaina melko levoton.
Päätimme siis jäädä tänne yöksi. Kiersimme kaupungilla ja teimme taas hieman ruoka- ja juomaostoksia. Dokkum oli aito hollantilainen pikkukaupunki kujineen ja toreineen. Siistiä ja hyvinhoidettua. Todella viihtyisää. Kävimme paikallisessa C1000 supermarketissa ostoksilla ja
myöhemmin vielä Aldissa ostamassa mm. viinejä kohtuuhintaan, reilut 2 € pullo.

19.7. Dokkum - Leeuwarden 36 nm

Köydet irti klo 10 ja tavoitteena ajaa ensin Leeuwardeniin ja sieltä Grou:n kautta Lemmeriin.
Sää oli taas tänään hollantilaisittain vaihtelevaa, mutta enimmäkseen kuivaa ja lämmintä. Tuulta edelleen 5-11 m/s, mutta kanavilla sillä ei nyt ole erityistä merkitystä.
Tietyt sillat ovat maksullisia. Maksun suuruus ilmoitetaan kyltillä ennen sillalle saapumista ja
maksu suoritetaan sillanhoitajan ongenvavan päässä roikkuvaan puukenkään. Samalla maksulla
pääsee joko yhden tai muutaman sillan läpi ja maksun suuruus on muutaman €:n luokkaa.
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Reittimme seuraa ns. masto pystyssä-reittiä, jonka minimikulkusyvyydeksi on opaskirjassamme
määritetty 1,95 m eli Cantanalle juuri ja juuri riittäväksi. Hankkimamme uusimman "Staande
Mastroute"-oppaan mukaan meidän tuli Leeuwardenin jälkeen siirtyä syvemmälle väylälle, mutta Leeuwaardenin jälkeen oli rannalle pystytetty viitta, että ko. reittiä on oikaistu Vargan kaupungin läpi suoraan Grou- nimiseen kaupunkiin ja sitä kautta sitten Lemmeriin. Vargan kohdalla
kanava mataloitui ja pysyi 1,8 - 2,0 m:n syvyydessä ja ajoittain saimme selviä pohjakosketuksiakin, tosin vain mutaan, joten ne eivät sen kummemmin hidastaneet matkaamme. Katsoimme
uudelleen kartasta ja siinä oli tosiaan merkitty, että kanava edelleen mataloituu 1,4 - 1,5 metriin de Tuutsin sillan jälkeen. Teimme sen johdosta päätöksen kääntyä ennen siltaa takaisin ja
yrittää kartan mukaista syvempää reittiä pitkin. Saavuttuamme syvälle Prinsessa Margrietan
kanavalle, kuulimme ohiajavalta moottoriveneilijältä, että avattavaksi merkitty siltä oli lopullisesti suljettu. Ihmettelimme tätä, koska opas oli painettu 2009 ja tiedot jo näinkin nopeasti
vanhentuneita!
Päätimme siksi palata Leeuwardeniin ja saimme P-paikan yhden venekeskuksen laiturissa. Esitteessä mainitussa Niew Yachthavenissa piti olla vettä 2,1 m, mutta lokimme näytti vain 1,7 m,
joten siirryimme kanavan vastarannalla olevan venekeskuksen laituriin.
Huomioitavaa on mielestämme myös se, että hollantilainen reittiopas on vain hollanninkielinen,
vaikka sitä myydään ainakin Saksassa; samoin kaikki opastaulut ja kaikenlainen satamainfo oli
pelkästään hollanninkielellä. Enimmäkseen saimme niistä kyllä selvää, koska hollanninkieli on
kirjoitettuna saksan ja englannin väliltä, mutta puheesta emme paljonkaan ymmärrä. Onneksemme hollantilaisten englannin- tai saksankielen taito on yleensä oikein hyvä, joten ongelmia
ei kielen suhteen syntynyt.
Illalla maistui kuitenkin ruoka omassa veneessä, ja olimme taas yhtä arvokasta kokemusta rikkaampia.
Saimme viestin Vekalta ja Hannalta, ja he olivat tsempanneet 7 bf vastatuulessa koko päivän
Pohjanmerellä, Etelä-Hollannin vesillä.

20.7. Leeuwarden - Harlingen 16 nm
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Köydet irti n. klo 09.15 ja koneella taas sulkujen läpi ulos kaupungista.
Nyt otimme suunnan Wattimeren rannalla olevaan Harlingeniin, jonne mennään Harinxmakanaalia pitkin.

Olimme luopunet ajatuksesta ajaa suoraa reittiä Ijsselmeeriin, koska kartan mukaan myös
Groun kaupungin kohdalla oli pätkä kanavaa, jossa on vettä vain 1,5 m. Emme usko, että näin
on, muttemme viitsineet enää lähteä seikkailemaan näille matalille kanaville.
Harinmaxkanaal on 3-4 m syvä ja kulkee maaseudun ja parin kaupungin läpi Harlingeniin. Saavuimme pieneen HWSV:n satamaan n. klo 14 ja koska nyt oli laskuvesi, päätimme jäädä tänne
yöksi ja jatkaa Pohjanmeren kautta Ijsselmeerille heti aamulla, korkean veden aikaan. Kartan
mukaan väylän syvyys on paikoitellen alle 2 m, joten siellä purjehtiminen kovassa tuulessa matalaveden aikaan tuntui turhan urheilulliselta.
Merkillepantavaa oli mielestämme hollantilaisten mieltymys perinnealuksiinsa, platboodemeihin. Matalakulkuisia veneitä, joissa on sivukölit. Niitä oli todella runsaasti ja useimmat olivat
viimeisen päälle entisöityjä ja osa ilmeisesti myös melko uusia?
Kävimme tässä mukavassa rantakaupungissa syömässä välipalaksi tosi täyttävät pannukakut ja
palatessamme huomasimme ystäviemme Fågelin (s/y Fågel Blå, S&S 40) olevan Noorderhavenissa. Lähetimme heille tekstarin ja kerroimme, missä olemme. Merja ja Olli tulivatkin sitten
käymään luonamme ja oli tosi kiva tavata heidät pitkästä aikaan. Olli auttoi myös PCkarttamme ongelmien kanssa. Nyt sekin toimii! Kiitos Ollille!
Luovutimme myös paikalliselle isäntäseurallemme LLV:n pienoislipun. Lipulle luvattiin kunniapaikka muiden vieraslippujen edessä.
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Tänään oli Cantanassa taas pyykkipäivä ja pesimme 2 koneellista pyykkiä sataman pesukoneella. Tarkoitus oli mennä vielä kaupungille iltapalalle, mutta koska emme löytäneet sopivaa
avoinna olevaa ravintolaa, söimme veneessä.

21.7. Harlingen - Enkhuizen 38 nm

HW oli Harlingenissa klo 08.05, joten lähdimme liikkeelle klo 08.30.
Pääsimme heti sulkuun ja vartin kuluttua olimme taas Wattimerellä. Väylä Harlingenista Kornwerderstandin sululle, josta siirrymme Ijsselmeerin puolelle, on hyvin kapea ja matalan veden
aikana kulkukelvoton köliveneille. Tuuli oli lisäksi täysin vastainen, joten ajoimme 6 nm koneella keskellä väylää. Purjeveneitä oli liikkeellä satoja, koska kaikki olivat lähteneet korkean veden aikoihin sekä etelästä pohjoiseen että päinvastoin, kuten Cantanakin.
Saapuessamme Ijsselmeeren sululle yritti eräs hollantilaisvene röyhkeästi kiilata ohitsemme,
varmistaakseen itselleen paikan sulussa. Riitta otti tästä nokkiinsa, mutta saimme kuitenkin
kaikki hyvin tilaa isossa sulussa. Sulutuksen jälkeen saavuimme Ijsselmeeren puolelle, joka on
entistä merenpohjaa. Se on lähes rannaton, mutta matala (3-4m syvä) sisämeri, jonka hollantilaiset ovat aikoinaan padonneet. Tuuli oli melkein suoraan vastainen, mutta monen päivän koneella ajon jälkeen halusimme taas purjehtia ja saimme tosi hienon kryssin Enkhuizenin edustalle. Pientä kilpailuakin syntyi, kun aloimme saavuttaa saksalaista Bavaria 40:tä. Tunne oli tietysti aivan mahtava, kun vihdoin ohitimme heidät.
Fågeli oli tullut koko matkan koneella ja osasi kertoa meille, miten satamaan pitää tulla. Ensin
ajoimme Compagnieshavenin suuren marinan sisälle, jossa Haavenmeesterit antoivat meille laituripaikkamme numeron, josta sitten siirryimme omalle paikallemme. Kiitos neuvosta!
Kävimme kävelyllä tässä tosi pittoreskissa kaupungissa, jonka jälkeen joimme myöhäiset ipkahvit Fågelilla.

22.7. Enkhuizen - Amsterdam 32 nm
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Siirryimme aamulla Enkhuizenin sulun kautta sujuvasti
Markenmeeren puolelle. Saimme myös pian purjeet
nostettua.
Navakka SW-tuuli vallitsi edelleen, joten kryssasimme
koko päivän kunnes ennen Amsterdamin sisääntuloväylää laskimme purjeet ja käynnistimme koneen.
Cantanan kansi pysyi tässä kelissä märkänä ja jonkun
verran vettä tuli keulan skylightista (kattoikkunasta)
edelleen sisälle, joten uskoimme nyt vihdoin paikallistaneemme vuotokohdan. Kuivan kelin sattuessa luukku pitää siis tiivistää.

Ohitimme matkalla myös Markenin pittoreskin majakan, joka on suojeltu kulttuurikohde.
Saapuessamme ensimmäiselle sillalle meille tuli kova kiire muiden perään, koska silta avataan
vain puolen tunnin välein ja jonon pituudesta arvioimme, että se aika koittaa aivan pian. Kaasu
siis pohjaan ja sillan alle juuri ennen kuin punainen valo syttyi! Sulutus Amsterdamin kanaville
onnistui myös aivan nappiin ja ajoimme pian suoraan tupaten täynnä olevaan Sixhavenin satamaan, jonne saavuimme n. klo 16. Saimme paikan kolmantena belgialaisen Bavaria 40:n kyljessä. Iltaa istuimme Cantanassa.

23.7. Amsterdam Standby
Havenmeester ilmoitti aamulla, että nyt on Cantanalle oma aisapaikka vapaana ja ilomielin siirsimme veneen siihen.
Tänään oli ohjelmassa tutustuminen Amsterdamiin. Satamasta pääsee lähes jatkuvasti liiken-
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nöivällä ilmaisella lautalla joen yli rautatieaseman taakse.

Kiertelimme kaupunkia ja löysimme myös talon Keizersgrahtilla, missä kippari asui 80-luvun lopulla työnsä takia. Saimme asioitakin hoidettua: Kipparin silmälasit tuli korjattua ja kävimme
sekä kampaajalla ja parturissa.
Nautimme katukahvilassa argentiinalaisen lounaan, jolla ainakin pahin nälkä meni. Iltapalaksi
nautimme istumalaatikossa kaupungista ostamaamme pallojuustoa.
Sää oli vaihtelevaa. Aamulla sadetta ja iltapäivästä alkaen aurinkoa.

24.7. Amsterdam - Ijmuiden 14 nm

Satama oli aamulla aivan täynnä ja vettäkin alkoi tulla taivaalta melko rankasti.
Tuntui jo siltä, ettei Cantanan menevää aukkoa synny ja joudumme jäämään tänne koko päiväksi. Sateen tauottua lähti moni vene kuitenkin ulos ja Cantana niiden perään.
Ajoimme koneella Noordzeekanaalia pitkin Ijmuidenin satamakaupunkiin Pohjanmeren rannalle.
Pääsimme samantien sulkuun ja koska Pohjanmerellä oli vesi nyt alhaalla, emme laskeutuneet
kuin metrin verran. Vastassamme oli melko kovaa tuulta, 10–13 m/s, mutta saimme hyvän aisa-

37
paikan uudehkossa, valtavan suuressa huvivenesatamassa.
Alueella oli myös jonkunlainen huvipuiston tapainen huvittelukeskus, mutta kovan tuulen ja
sateisen sään takia väkeä oli melko niukasti.
Naapurissa olevalta hollantilaispariskunnalta saimme hyviä ehdotuksia siitä, minne täältä kannattaa jatkaa matkaa, eli Scheveningeniin ja sieltä Belgian puolelle Oostendeen.
Pohjanmerellä olemme kuitenkin enemmän säiden armoilla kuin kanavissa, joten meidän on
varauduttava odottamaan sitä sopivaa sääikkunaa. Satamamme on ihan hyvä siihen tarkoitukseen, mutta muuta täällä ei sitten olekaan.
Kaupungin keskusta lienee myös melko kaukana satamasta, joten toivomme sopivia säitä heti
huomiseksi!

25.7. Ijmuiden - Scheveningen 22 nm
Aamulla tuuli vielä tosi kovaa, joten päätimme lähteä liikkeelle vasta iltapäivällä, jolloin tuulen
piti jonkun verran tyyntyä.
Käytimme ajan hyödyksi ja pesimme lakana- ja pyyheliinapyykkiä. Satamassa näimme myös sisarveneen, hollantilaisen Swan 36:n, jonka kunnostus oli selvästi vielä vaiheessa.
Köydet irti klo 12. Heti aallonmurtajan jälkeen jouduimme varsinaiseen hornankattilaan! Laivojen aallot, kova vastatuuli ja myötävirta pistivät meren todella kiehumaan. Aallot olivat mahtavan kokoisia ja saimme melkoisesti vettä päällemme. Ajoimme pelkällä koneella ulos ja kun
merenkäynti oli hieman tasaisempaa, nostimme genuan. Tarkistimme keulapiikin ja kuivaa tuntui olevan!
Mukavassa, mutta koko ajan melko kuoppaisessa, meressä eteni matkamme 6-7 solmun vauhdilla ja saavuimme Scheveningenin kylpyläkaupunkiin klo 16.00. Menimme ensin kyljittäin laituriin, mutta havenmeester ehdotti meille rauhallisempaa boxipaikkaa B8.
Siirtyessämme sinne vallitsi hankala sivutuuli ja yrittäessämme ohjata veneen pilttuuseen, jouduimme ajamaan konetta vuorotellen eteen ja taaksepäin, jolloin koneelle tapahtui jotain, se
ei enää liikuttanut venettä! Laiturilla ollut hollantilaismies havaitsi ongelmamme ja tuli nopeasti Havenmeesterin kanssa kumijollalla apuun ja saimme heiltä hinauksen paikalle B24.

38
Lähempi tarkastelu osoitti, että olimme menettäneet potkurimme jossain B8:n lähistöllä. Tilanne oli siis uusi ja saimme sovittua, että maanantaina 27.7. tulee sukeltaja etsimään kadonnutta
potkuriamme.
Potkurin menettäminen sattui ainakin hyvässä paikassa, koska satamassa on sekä venetarvikeliike, korjauspaja että veneen nostokraana.
Satama on hyvin suojainen ja kaikki ns. fasiliteetit ovat käytettävissämme, tosin pienen kävelymatkan päässä.

26.7. Scheveningen standby

Pakollinen satamapäivä, joka käytettiin mm. veneen huoltoon.
Sää oli hollantilaisittain epätyypillinen: aurinko paistoi melkein koko päivän ja vasta myöhään
illalla saimme heikon sadekuuron.
Teimme pitkän kävelyn rantakatua pitkin Scheveningenin kuuluisalle kasinolle. Kasino on rakennettu meren ylle paalujen päälle. Täällä seurasimme myös tyttöparin Benzi-hyppyä. Ei mitään
meitä varten!
Löysimme huoltoaseman, joka myi myös koneöljyä. Seurasi siis öljyn vaihto ja kun kippari vaihtoi vielä polttoainesuotimen, niin hän totesi siinä olevan ilmastusruuvin kierteiden olevan rikki.
Tästä syystä se on jo pitkään vuotanut polttoainetta, joten selvisihän sekin syy. Asiaa on siis
huomenna myös Yanmarin huoltoliikkeeseen.

27.7. Scheveningen standby
Huoltoliike avasi ovensa n. klo 10 ja Mikko pääsi heti kertomaan murheistaan sympaattiselle
Marco Gardiemille. Sovimme, että tuomme vioittuneen suotimen hänelle ja hän laittaa sen kuntoon. Saimme myös Marcolta tietoa siitä, minkälaisia potkureita olisi ehkä saatavissa. Toimitusaika on kuitenkin n. 4 vrk kesälomien johdosta. Mikko soitti myös Nautorin Lasse Strömille, jolta
saimme tärkeätä tietoa potkureista. Ilmeisesti Maxprop olisi paras vaihtoehto, mikäli oma potkuri ei löydy.
Kävimme aamupäivällä venetarvikeliikkeessä ostamassa roskiskaapin oveen uuden sulkijan ja
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samalla reissulla myös ruokakaupassa. Matkalla Ijmuidenista oli roskiksen ovi hakannut kovassa
merenkäynnissä jatkuvasti, koska sen lukon salvan vastakappale oli kulunut. Tämä oli tietysti
pieni haitta, mutta turhaa sitä hakkaamista on kuunnella.
Aamupäivä oli hyvin lämmin ja aurinkoinen, mutta iltapäivällä taivas meni pilveen ja rupesi tuulemaan 12 m/s.
Sukeltaja saapui n. klo 17.00 ja hänen sukelleltuaan
puolisen tuntia arvioidulla putoamispaikalla totesimme
vain, ettei potkuria käsivarren paksuisen mutakerroksen alta enää löydy. No, mikäpäs siinä, kaikkihan ei voi
sujua suunnitelmien mukaan ja nyt meidän piti vain
varautua ylimääräiseen Hollannin lomaan.
Teimme myös kunnon, vajaan tunnin pituisen, juoksulenkin kasinolle ja takaisin rantaraittia pitkin. Tuntui
ihan mahtavalta saada pitkän tauon jälkeen liikkua kunnolla.
Menimme illalla syömään sataman reunalla olevaan argentiinalaiseen ravintolaan ja se oli kyllä
meille aikamoinen pettymys. Tilasimme kuukauden erikoismenyyn, joka sisälsi alkupalaksi
maukkaita hollannin garneleita salaatin kera, kunnon pihvit ja jäätelöä jälkiruoaksi. Garnelit
(Pohjanmeren tyypillisiä tummia ja pieniä katkarapuja) olivat ihan hyviä, samoin jäätelö, mutta
pihvit aika rasvaisia ja parempiakin olemme syöneet. Eniten meitä kuitenkin häiritsi hidas ja
ylimielinen palvelu. Ravintola oli melkein tyhjä, mutta aikaa meillä meni kaiken kaikkiaan noin
2 tuntia! Teimme ehkä pahan virheen, kun emme menneet tarjoilijan ehdottamaan pöytään
vaan halusimme vapaan ikkunapöydän, josta mm. Cantana näkyi. Mikäpäs siinä, kaikkea sattuu
mutta jos tulemme tätä kautta vuoden kuluttua takaisin, menemme kyllä toiseen ravintolaan!
Muuten olemme kyllä muuttaneet käsityksiämme hollantilaisista Lauwersoogin ensivaikutelman
jälkeen. Ihmiset ovat olleet täällä tosi ystävällisiä ja auttavaisia.

28.7. Scheveningen standby
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Olimme sopineet, että Havenmeester (siis satamamestari) tulee hinaamaan meidät nosturin alle
n. klo 08.45. OK, mitään ei tapahtunut vielä silloin, mutta kylläkin hieman myöhemmin ja
saimme veneen nostettua, jotta Marco sai mitattua akselimme mitat uuden potkurin tilausta
varten. Ennen sitä oli kippari jo asentanut Marcon korjaaman polttoainesuotimen paikoilleen.
Iloksemme totesimme, ettei potkurin irtoaminen ollut aiheuttanut muuta vahinkoa veneelle.
Jotunin loistava pohjamaali oli myös pitänyt veneen pohjan aivan puhtaana ja näkittömänä.
Siirsimme veneen tarkastuksen jälkeen nosturin viereiselle paikalle, josta sen sitten aikanaan
saisi helposti taas nosturin alle uuden potkurin asentamista varten.
Kippari pesi aikansa kuluksi veneen kyljet sekä hioi että lakkasi kansiosia. Pitihän nekin työt
tehdä.
Teimme iltapäivällä kävelylenkin Rosariumin puutarhaan, jonne oli istutettu satoja erilaisia ruusuja. Olihan niitä kaikenlaisia, mutta ehkä jo tässä vaiheessa hieman lakastuneina?
Söimme kalakaupasta ostamamme makrillifileet ja totesimme vain, ettei se ole Siuntiossa olevan suosikkikauppamme, Four Seasonsin, savulohen veroista. Ei sinne päinkään!
Olihan meillä tällä ajanvietettäkin! Koska laituripaikkamme oli juuri sataman portin edessä,
saimme jännityksellä seurata miten kävijät selvisivät portin avaamisesta. Portin saa ulkoapäin
tullessa auki joko sipsi-kortilla tai syöttämällä
siihen senhetkisen tunnusluvun (3456A). Satamasta päin tullessa on ennen porttia musta nappi,
jota painamalla portti aukeaa. Eipä portin salat
selvinneet hollantilaisillekaan, koska niin moni jäi
portin eteen ihmettelemään ja odottamaan apua! Se mikä teki avaamisen erityisen haastavaksi
oli se, ettei lukko auennut ensimmäisellä sipsikortin näytöllä, vaan vasta toisella!
Olimme myös itse ikään kuin näyttämöllä, koska jokainen ohikulkija katsahti vaistomaisesti Cantanaa. Muutamat heittelivät kommentteja: "Swan, Pietarsaari!", "I have also had a Swan" ja hellouta sai toistaa joka toiselle ohikulkijalle.

29.7. Scheveningen standby
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Turistipäivä.
Teimme matkan raitsikka nro 17:lla Haagiin, jossa ensin vierailimme Mauritshuisin taidemuseossa. 1500–1600-luvun hollantilaista taidetta oli esillä kahdessa kerroksessa, mutta ennen kaikkea
Vermeerin "Tyttö ja helmikoru" teki meihin lähtemättömän vaikutuksen. Taulu ei valitettavasti
ollut myytävänä, joten Riitta suostui tyytymään siitä tehtyyn kopioon. Kiertelimme kauppoja ja
kävimme maittavalla salaatilla keskustan terassilla. Kotimatkalla kuvasimme tietysti Haagin
eniten kuvatun kohteen eli rauhanpalatsin.
Kävelimme Haagista sitten takaisin Scheveningeniin (4 km), jossa viimeistelimme vielä aamun
lakkausta.
Merja, Olli ja Ollin poika Joonas olivat saapuneet Scheveningeniin ja joimme yhdessä kahvit
Cantanan istumalaatikossa.

30.7. Scheveningen standby
Kovatuulinen päivä, jolloin veneet pysyivät satamassa!
Teimme kävelyretken keskustaan ja löysimme Mikolle uudet juoksuhousut sekä Riitalle kunnon
selkärepun. Palatessamme kyliltä oli Marcolle meille lupaavia uutisia, eli potkurimme olisi tulossa seuraavana päivänä klo 13.
Alkuillasta juoksimme taas vajaan tunnin lenkin, kasinolle ja takaisin.
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Söimme maittavaa veneruokaa, jonka jälkeen istuimme hetken Cantanassa Merjan, Ollin ja
Joonaksen kanssa.

31.7. Scheveningen standby
Tänään oli se Suuri Päivä, jolloin potkuri piti asentaa ja saada vene taas purjehduskelpoiseksi.
Ennen nostoa ehdimme vielä pestä kaksi koneellista pyykkiä kerhon pesukoneilla, jotta voisimme jatkaa matkaa puhtain vaattein!
Potkuri saapui, kuten sovittu klo 13, ja siirsimme veneen kraanan alle.
Marcon aloittaessa potkurin asentamisen hän totesi vain, että "problem". Mikä ihme "problem"?
Akseli oli vino, joten siihen ei mitään potkuria kannata asentaa! Se on kyllä oikeasti iso "problem".
Telakan omistavan firman JP&M Malherbe Exploitatien omistaja Jean-Paul A.R.M. Malherbe Jr.
tuli henkilökohtaisesti ihmettelemään tätä ja sovimme siirtävämme Cantanan telakan pukille
alustavasti maanantaihin saakka, kunnes saamme uuden akselin hankittua. Jean-Paul A.R.M.
Malherbe Jr. lupasi myös, että riittää kun me maksamme nostot, niin hän tarjoaa muut telakkamaksut. Potkuri taipui venettä nostettaessa sen akselista, joten osa vastuu tähän oli telakalla. Emme ryhtyneet riitelemään, vaan halusimme veneen kuntoon ja jatkaa matkaamme. Vahinko tuli kieltämättä melko kalliiksi, yli 4000 €, josta Pohjola maksoi osan.
Tukiessamme Cantanaa pukille totesimme sen olevan liian painava, joten päätimme laskea veneen uudelleen veteen ja nostaa se maanantaina taas kuiville. Maanantaina ei ollut muita nostoja tiedossa, joten Cantana saisi roikkua kraanan hihnojen varassa koko päivän. Ihan hyvä niin,
koska ei olisi ollut kivaa viettää viikonloppua pukilla. Tilanne oli toki aika turhauttava, koska
joutuisimme näin ollen viettämään toista viikkoa Scheveningenissä. Toisaalta tiesimme, ettei se
ole meidän vikamme emmekä voi tehdä asialle yhtään mitään, joten emme antaneet sen pilata
viikonloppuamme.

1.8. Scheveningen standby
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Elokuu alkoi aurinkoisena ja lämpimänä.
Nyt oli lauantai ja meillä vapaapäivä ja päätimme lähteä
pyöräretkelle. Ei sitten muuta kuin satamakonttoriin, josta
vuokrasimme itsellemme uudehkot polkupyörät. Pyöräilykarttaa emme onnistuneet saamaan, mutta pyörätiet ovat täällä
hyvin viitoitettuja ja niitä on tosi paljon. Otimme suunnan
rantaa pitkin etelään ja 20 km:n kuluttua saavuimme Hoek
van Hollandin pikkukaupunkiin, josta myös lautat Englantiin lähtevät.
Kuvasimme matkalla mahtavan kokoisia kasvihuoneita ja kävipä mielessä ajatus, kumman alueen tomaattien hiilijalanjälki on suurempi, Närpiön vai Hollannin?
Paluumatkalla kävimme ruokakaupassa ja ostimme
molemmat reppumme täyteen ruokaa. Palasimme n.
klo 16 Cantanaan.

2.8. Scheveningen standby
Sunnuntai ja edelleen kaunista.
Kävelyä 10 km ja välipala kasinon lähellä. Muuten kaikenlaisia kotiaskareita.

3.8. Scheveningen standby
Tänään koitti taas se suuri päivä, jolloin töiden Cantanalla piti edistyä.
Noston oli sovittu tapahtuvaksi klo 08, joten heräsimme varhain ja laitoimme veneen nostokuntoon.
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Ensin laskettiin toinen vene alas, jonka jälkeen siirryimme kraanan alle n. klo 10. Nostomiehet sähläsivät aikansa ja parin tunnin hermoja raastavan
odotuksen ja ihmettelyn jälkeen Cantana saatiin
ehjänä ylös. Kuulemma köli on niin vaikean muotoinen, että nosto on siksi niin hankalaa!
Marco poisti vioittuneen akselin ja lähti sen kanssa
150 km:n päähän akseliverstaaseen.
Cantana roikkui remmien varassa koko sen ajan, koska pukin käyttö ei kölimme takia onnistunut. Kippari sai odotellessa kyljet vahattua ja koneen vesipumpun impellerin vaihdettua ja Riitankin päivä kului satamassa jotenkuten, ristikoita ratkoen ja kirjaa lukien.
Uskomattoman pitkä päivä, tunnit kuluivat matelemalla.
Marco saapui n. klo 19 uuden akselin kanssa ja klo 21 oli Cantana taas vedessä, nyt vihdoin lähtövalmiina! Lyhyen koeajon jälkeen kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä!
Merikarhuystävät Micke ja Satu Enari saapuivat s/y Juniperuksella Cherbourgista Scheveningeniin.

4.8. Scheveningen standby
Olisimme voineet lähteä liikkeelle jo heti aamulla, mutta koska olimme sopineet Marcon kanssa, että hoidamme raha-asiamme ensin kuntoon, emme olisi päässeet liikkeelle ennen klo 11.
Mikko kävi Marcon kanssa satamakonttorin Internetpisteessä maksamassa laskun.
Matkamme jatkuisi Rotterdamin, maailman vilkkaimpiin kuuluvan, laivaväylän läpi eikä sitä voi
ohittaa hitaasti vastavirrassa, vaan mieluiten myötävirrassa ja mahdollisimman nopeasti. Oikea
lähtöaika olisi HW +3,5 h eli joko aamulla n. 07 tai illalla n. 18. Iltalähtö tietäisi yöpurjehdusta,
joten päätimme siirtää lähtöä seuraavaksi aamuksi klo 07.30:een.
Mikko kiipesi Riitan avustamana mastoon kiristämään löysälle jäänyttä SB-vanttia.

5.8. Scheveningen - Oostende 76 nm
Pääsimme vihdoin liikkeelle niin monen satamapäivän jälkeen.
Herätys klo 06 ja aamiaisen jälkeen tankkasimme sataman GEO-lautassa 48,9 l dieseliä.
Lähdimme ensin ajamaan pelkällä koneella kohti etelää, koska sääntöjen mukaan pitää Maasjoen edustan laivaväylä ylittää nopeasti koneella, ei purjein.
Tuuli oli sivumyötäinen, joten laivaväylän jälkeen saimme pian purjeet ylös ja pääsimme nauttimaan tosi purjehduksesta pari tuntia. Valitettavasti tuuli tyyntyi sen jälkeen kokonaan ja
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ajoimme koneella koko loppumatkan, yhteensä noin 11 h Belgian Oostendeniin.
Sää oli helteinen, mutta välillä tihkui jonkun verran vettä.
Kippari innostui matkalla pesemään Scheveningenissä pahasti hiekoittuneen kannen.
Illalla n. klo 21 saavuimme perille Oostendeen.
Kippari oli ollut VHF:llä muutaman kerran yhteydessä sulkujen takana sijaitsevaan Mercator-satamaan saamatta sieltä mitään vastausta. Vasta saapuessamme ulkosatamaan, meille vastattiin
ja ilmoitettiin sisäsataman olevan aivan
täynnä.
Saimme sitten paikan täyden satamaaltaan eteläpäässä olevasta Royal North
Sea Yacht-klubin satamasta ja koska
aikomuksemme ei ollut jäädä pidemmäksi aikaa, jäimme ahtaaseen laituripaikkaamme kuitenkin yöksi.
Meitä harmitti, ettei meillä ollut Belgian vieraslippua mukana. Aikamoinen töppäys, vaikka inventaariolistamme mukaan meillä piti olla sekin lippu jossain!
Satamaan tullessamme oli laskuvesi, joka yöllä nousisi n. 4 m. Satama oli keskellä kaupunkia,
mutta emme jaksaneet enää niin myöhään mennä kaupungille ihmettelemään.

6.8. Oostende - Dunkerque 27 nm

Koska olimme saapuneet virka-ajan ulkopuolella satamaan, kävi satamamestari heti aamulla
kumiveneellään laskuttamassa meiltä satamamaksun.
Tavoitteemme oli jatkaa matkaa Dunkerqueen ja vuorovesilaskujen mukaan meidän olisi pitänyt
lähteä tosi aikaisin, jotta olisimme voineet hyödyntää myötäisen virran koko matkalta. Söimme
kuitenkin aamiaisen kaikessa rauhassa ja lähdimme liikkeelle vasta klo 09.45.
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Satama-altaan aukon kohdalla on liikennevalot, jotka näyttivät meille punaista eli laivoja oli
tulossa pääsatamaan ja pienveneiden oli pysyttävä omassa karsinassaan. Heti kun väri muuttui
vihreäksi, ajoimme ulos.
Päivästä oli tulossa taas tosi helteinen ja Pohjanmeri oli tänäänkin aivan sileä, joten meidän ei
auttanut muu kuin ajaa koneella. Mikäpäs siinä, olihan meillä taas potkuri!
Belgian rannikko on itse asiassa melko yksitoikkoinen. Pitkät hiekkadyynit ovat rakennettu täyteen tylsän näköisiä hotelli- ja kerrostalokomplekseja. Tänneköhän EU-rahamme menevät?
Belgiassa ei purjehdus tunnu olevan kovinkaan suuri harrastus verrattuna esim. Hollantiin. Maalta puuttuu kunnon reviirit pl. muutama kaupunkisatama Pohjanmeren rannalla. Oostenden satamassakin näimme enimmäkseen hollantilaisia veneitä, paria saksalaista ja yhtä pikkuruista
suomalaista unohtamatta.

Suurimman osan ajasta purjehdimme 1-2 solmun myötävirrassa, mutta lähestyessämme Ranskaa
muuttui virta vastaiseksi ja oli pahimmillaan n. 2 solmua. Käytännössä tämän huomaa siitä, että
jos loki näyttää 5,5 solmua niin GPS-navigaattori vain 3,5 solmua. Pinnan suhteen vene liikkuu 2
solmua (vajaa 4 km/h) nopeammin kuin pohjan suhteen. Pahimmillaan virta voi olla yli 5 solmua, jolloin vene ei liiku minnekään vaikka loki näyttäisi 5 solmua! Kovassa myötävirrassa etu
on siis meidän puolellamme!
Seurasimme ns. sisäreittiä suoraan Dunkerqueen ja kipparin mielessä kävi myös tapaus, kun
sankaripurjehtija Duncker erehtyi 70-luvulla navigoinnissa ja löysi Merivuokkonsa hiekkariutalta
Dunkerquen edustalla. Ei mikään ihme, koska väylän läheisyydessä oli paikoitellen vettä jopa
alle 1m. Onneksi nykyaikaiset navigaattorit tekevät navigoinnin näissäkin vesissä helpoiksi ja
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varmoiksi (?).
Nyt saavuimme siis vihdoin Ranskaan!
Dunkerquessa valitsimme ensin pilotkirjamme suositteleman ns. pääsataman, eli Port de Grand
Largen, mutta siellä olivat kiinnityssysteemit melko alkeellisia ja laiturit oli rakennettu lähinnä
lyhyempiä moottoriveneitä varten.
Saatuamme Cantanan jo kiinnitettyä, soitti Mikko Yacht Club Mer du Nordin satamamestarille ja
tiedusteli meille paikkaa sieltä. Tervetuloa tänne vastattiin ja saimme paikan E15. YCMN-klubi
oli kanavan vastarannalla kaupungin puolella ja siirryimme sinne hetkessä. Selvästi parempi
vaihtoehto purjehtijoille!
Tähän sakkaa olemme pärjänneet kielitaidoillamme ihan hyvin, mutta nyt on jännittävää nähdä
miten ranskalaiset puhuvat englantia. Jopa Hollannissa havaitsimme, kuinka heikko monen hollantilaisen englanninkielentaito oli!
Kiertelimme kaupunkia ja ensimmäiseksi ostimme Belgian vieraslipun kotimatkaamme varten.
Aikamme etsittyämme, löysimme myös ruokakaupan. Kaiken kaikkiaan mukavan tuntuinen merellinen pikkukaupunki.
Gourmet-illallinen aidon samppanjan kera Cantanassa! Skoolaukselle oli kaksi hyvää syytä: uusi
maa ja Riitan pojan Oskarin syntymäpäivä, kolmekymmentä vuotta äitinä tuli täyteen.
Illalla laskimme Reedsin taulukosta, mikä olisi paras lähtöaika aamulla. Ongelmana oli Calaisin
jälkeen Cap Grip Nezin alueella oleva 3-4 solmun vastavirta, jota siis tulisi välttää. Päädyimme
siihen, että alueella on slakki eli virta juuri kääntymässä n. klo 1200. Laskimme, että 6 solmun
keskinopeudella myötävirrassa meidän tulisi lähteä satamasta klo 06.

7.8. Dunkerque - Boulogne-Sur-Mer 35 nm
Herätys siis klo 06 ja lähdimme samantien ulos satamasta, aamiaisen söimme sitten matkalla.
Totesimme tyytyväisinä, että pari muutakin venettä oli lähdössä samanaikaisesti samaan suuntaan, joten tuskin virtalaskelmamme ihan pieleenkään menivät!
Sataman ulkopuolella oli meri luoteistuulesta ja itäisestä virrasta johtuen melko levoton, mutta
saimme purjeet ylös ja koneen sammutettua. Vauhtimme oli GPS:n mukaan n. 8-9 solmua, joten saimme mukavaa työntöapua myötävirralta.
Tällä kohtaa Englannin kanaali on kapeimmillaan ja on siten purjehduksellisesti melko haastavaa aluetta. Laivaliikenne oli hyvin vilkasta, mutta meille ei sattunut vaikeita tilanteita.
Päivä oli lämmin, mutta pilvinen ja hieman utuinen. Tuulta oli aluksi NW 10 m/s, mutta se
tyyntyi myöhemmin n. 5 m/s:ksi. Cap Griz Nezin ohitimme hyvässä myötävirrassa tunnin etuajassa ja perillä Boulogne-Sur-Merissä olimme n. klo 14.
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Riitta oli tyytyväinen, ettei kukaan ystävällinen naapuri rientänyt tällä kertaa vastaanottamaan
köysiämme! Olemme todenneet, että rantautuminen aisapaikalle ainakin tyynellä säällä sujuu
paremmin, kun saamme hoitaa köysihässäkät omalla tyylillämme, kuuntelematta muiden hyvää
tarkoittavia neuvoja!

Cantana nousu- ja laskuveden aikana samassa paikassa

Satama on keskellä kaupunkia hyvin suojassa kaikilta tuulilta. Kyseessä on vuorovesisatama,
jossa vuoroveden takia veden korkeus vaihtelee jopa 9 m kaksi kertaa vuorokaudessa! Tullessamme oli nousuvesi, mutta illalla Cantana oli jo 8,5 m alempana. Meille se ei aiheuta ongel-
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mia, koska veneet ovat kiinnitettyinä laitureihin, jotka puolestaan liikkuvat pilareiden varassa.
Boulogne on keskiaikainen kaupunki vanhoine rakennuksineen ja muureineen, todella ihastuttava paikka.
Alunpitäen oli tarkoituksemme purjehtia Calaisiin, mutta Oostendessä hollantilainen naapurimme suositteli purjehtimista suoraan Boulogneen. Varmaan kannatti. Kävimme ihastelemassa
vanhaa St Nikolauksen kirkkoa, jossa oli sattumalta juuri häät menossa. Kirkko oli täpötäynnä
häävieraita, joiden joukossa oli mitä mielikuvituksellisimpiin hattuihin sonnustautuneita daameja ja "ei vois vähempää kiinnostaa"-oloisia nuorukaisia. Kun emme saaneet selvää papin ranskankielisestä liturgiasta päättelimme, että eiköhän se nuoripari saa toisensa ja jatkoimme kierrosta.
Etsimme ruokakauppaa, mutta ainoa mikä löytyi oli surkea Spar-valintamyymälä. Kyllä tuli taas
omaa Seiloriamme ikävä! Ostimme kuitenkin leipomosta leivän ja patongin, olimmehan Ranskassa! Ostamistamme kananmunista oli 2 mennyt rikki jo repussa, joten päätimme nauttia herkullisen munakkaan illalliseksi.

8.8. Boulogne-sur-Mer - Dieppe 53 nm
Herätys klo 06.30 ja lähtö klo 08.
Meillä oli alussa 2 solmun myötävirtaa noin 3 h ajan, jonka jälkeen virta kääntyi vastaiseksi,
mutta oli seuraavat 6 tuntia alle 2 solmua. Meri oli lähes peilityyni, joten jouduimme ajamaan
koneella koko päivän. Tuulen hieman herätessä, nostimme myös purjeet, joilla saimme 0,5 solmun lisänopeuden.
Olimme nyt Normandiassa ja rannikko oli muuttunut selvästi Hollannin ja Belgian hiekkarantadyyneistä korkeiksi kalkkikivirannoiksi.
Kieltämättä kipparilla kävi entiset työasiat mielessä, koska se leipä oli tullut hankittua juuri
mineraaliteollisuuden parissa työskennellessä.
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Huviveneiden liputuksesta sen verran, että Itämeren alueella käytämme luonnollisesti oman
seuramme LLV:n perälippua veneen perässä, kuten tapoihin kuuluu. On suositeltavaa käyttää
kansainvälisimmillä vesillä seuralipun tilalla Suomen lippua, koska sen tunnistettavuus on paljon
parempi. Jo Ruotsissa on moni ihmetellyt, että mikä ihmeen lippu meillä on perässä!
Perälipun oikea paikka on tietysti veneen perässä, mutta ulkomailla moni kiinnittää sen perästaagiin ja pitää lippua ylhäällä yötä päivää. Maassa maan tavalla ja liputtaminen myös yöllä on
sikäli perusteltua, että silloin viranomaiset tunnistavat satamissa paremmin ulkomaalaiset veneet.
Me siirsimme myös lippumme perästaagiin mutta teimme sen ennen kaikkea puhtaussyistä. Veneen perässä se likaantuu melko nopeasti moottorin pakokaasuista ja mielestämme puhdas lippu väärässä paikassa on parempi kuin likainen lippu, oli se sitten missä tahansa! Meillä on matkassa pari Suomen lippua ja suurempi määrä LLV:n lippuja, joten voimme liputtaa ehjällä lipulla koko vuoden!
Saapuessamme Dieppeen, luimme Reedsistä selvät ohjeet, että pitää ilmoittautua satamaan
kanavalla 12, jottei häiritsisi lautta- ja muuta hyötyliikennettä. Kippari oli VHF:llä yhteydessä,
mutta sai vain ranskankielisiä vastauksia, joten dialogista tuli hieman yksipuolinen. Sama tapahtui, kun soitimme kännykällä Dieppen Jehan Ango Marinaan kyselläksemme satamapaikkaa. Vastaus tuli täältäkin ranskankielellä, jota kumpikaan meistä ei valitettavasti vielä hallitse!
Ajoimme kuitenkin sisään satamaan ilman minkäänlaisia ongelmia ja marinaan saapuessamme
menimme vapaaseen pilttuuseen parkkiin. Satamamestari tuli melko nopeasti paikalle kumiveneellään ja auttoi myös kiinnityksessä.
Dieppe on tosi mukavan tuntuinen aito ranskalainen kaupunki. Olimme lukeneet s/y Jonegan
loistavasta matkakertomuksesta heidän kokemuksistaan ja miten he ihastuivat Ranskan satamista juuri Dieppeen. Oli helppo ymmärtää miksi.
Satama on keskellä ihastuttavaa kaupunkia. Teimme kävelykierroksen keskustassa ja kävimme
samalla ruokakaupassa, kun sellainen sattumalta osui kohdalle! Valikoima oli lähes samaa surkeaa tasoa kuin Boulognen Spar-kaupassa, mutta saimme joitakin perustarvikkeita hankittua
repun täydeltä.
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Ranskassa on lukematon määrä erilaisia herkkukauppoja, joista voisi erikseen kerätä juustot,
lihat, leivät ja muut ihanuudet. Purjehtijalla on valitettavasti harvoin aikaa keräillä yhtä sieltä
ja toista täältä, vaan käytännöllisintä on ostaa kaikki samasta marketista ja lihat mieluiten vakuumipakattuina, jotta ne säilyvät mahdollisimman pitkään ahtaassa jääkaapissa.
Täytimme myös vesitankin täällä Dieppessä. Olemme todenneet, että satamissa on ollut sekä
sähköä että vettä kiitettävästi saatavissa, mutta mitä kauemmaksi Suomesta purjehtii, sitä harvemmassa satamassa on myös vesiletkut sataman puolesta. Meilläkin on tätä varten hankittu
rullattava kangasletku, joka menee tosi pieneen tilaan. Sen lisäksi erilaisia liittimiä.
Illallinen nautittiin Cantanan istumalaatikossa myrskylyhdyn valossa. Myöhemmin illalla ihailimme ilotulitusta, vaikka emme tienneet minkä kunniaksi se järjestettiin!

9-10.8. Dieppe - Cherbourg 108 nm
Laskelmiemme mukaan klo 09 oli hyvä lähtöaika kohti Le Havrea.
Totesimme monen muunkin päätyneen samaan aikatauluun, koska aamulla oli sen verran vilskettä satamassa. Tarkempi analyysimme kuitenkin osoitti, että silloin kannattaa mennä pohjoiseen eikä etelään, jonne me olimme menossa. Tässä tuli siis tehtyä perinteinen virhe koska tuuli tuo, mutta virta vie! Kun virtakaaviossa on mainittu virran suunta 054 astetta niin se tarkoittaa, että virtaus on noin koilliseen eikä koillisesta lounaaseen, kuten tuulen suunta ilmoitetaan!
Samapa se, koska matkaa oli 12 tuntia ja saisimme nauttia
sekä myötä- että vastavirrasta joka tapauksessa riittävän
tasapuolisesti.
Matkan aikana rupesimme myös miettimään, miten Le Havresta olisi paras lähteä kohti Cherbourgia, koska matka
olisi melko pitkä, 70 nm, ja se veisi taas koko päivän. Jos
mieli lähteä myötävirran alussa, pitää lähteä joko keskellä
yötä tai sitten iltapäivällä, jolloin saapuisimme perille vastaavasti yöllä. Koska meillä oli nyt myötävirta ja jopa myötäinen luoteistuuli, päätimme yksissä tuumin muuttaa
suunnitelmaamme ja purjehtia suoraan Cherbourgiin. Le
Havre katsotaan sitten joku toinen kerta!
Illalla ylitimme 0-meridiaanin 7,5 solmun nopeudelle mukavassa myötävirrassa!
Yö oli pimeä, kuten näillä leveysasteilla yleensä, mutta
80 %:nen kuu valaisi riittävästi merta ja matka sujui ihan
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mukavasti. Tutkan avulla tarkkailimme melko vilkasta laivaliikennettä ja väistelimme tarvittaessa. Jomman kumman on oltava tähystysvuorossa läpi yön. Riitan silmät eivät yöpurjehduksen
aikana pysyneet millään koko ajan auki, mutta parin tunnin nokoset auttoivat asiaa. Mikko kestää valvomista paremmin. Yhden yön purjehdus menee näinkin, mutta kun myöhemmin tulee
useamman vuorokauden legejä, on tähystysvuorot jaettava tasapuolisemmin.
Le Havre on Euroopan suurimpia satamia, joten liikennettä
riittää.
Lähestyessämme Cherbourgia saimme taas myötävirran,
joka oli aamulla klo 04 maissa jopa 5 solmua. Olemme sitä
mieltä, ettei tuntemattomaan satamaan kannata mennä
ihan pimeässä, joten otimme keulapurjeen alas ja jäimme
odottamaan Cherbourgin edustalle auringon nousua klo
06.40, jolloin ajoimme sisään ilman mitään ongelmia. Väylä on hyvin selvä ja sataman lähellä
oli virtakin mitättömän heikko.
Oletimme satamassa olevan vapaita paikkoja, koska veneitä tuli jonossa ulos. Löysimmekin visitors-laiturista P51 hyvän aisapaikan, jonne parkkeerasimme Cantanan ja menimme nukkumaan.
Aamutorkkujen jälkeen menimme tutustumaan kaupunkiin ja totta kai Riitalle piti saada aito ja
alkuperäinen Cherbourgin sateenvarjo.

Vaihdoimme kaasupullon sataman veneliikkeessä. Suomesta lähtiessämme hankimme CampingGaz-pulloja niihin kuuluvine alennusventtiileineen. Pullojen paras puoli on, että niitä on saatavissa lähes kaikkialla: tyhjän pullon kanssa liikkeeseen ja täyden pullon kanssa ulos! Ulkomailla
suomalaisten pullojen kanssa pelatessa tulee yleensä ongelmia ja päivän tärkein tehtävä on
monella matkapurjehtijalla ollut kaasupullon täyttö! Kuulemma Camping-Gaz-pulloja vaihdetaan myös Karibialla.
Söimme herkullisen kalaillallisen Cherbourgin pursiseuran ravintolassa ja luovutimme heille
myös Laurinlahden Venekerhon lipun. He lupasivat kiinnittää sen seinälleen muiden lippujen
joukkoon. Saimme vastalahjaksi LLV:lle vietäväksi isäntäseuramme viirin.
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Kielitaitomme puolesta olemme selvinneet oikein hyvin, paitsi Itämeren alueella myös Saksassa
ja Hollannissa.
Hollannin kielen kerrotaan syntyneen silloin, kun saksalaiset merimiehet erehtyivät kännipäissä
puhumaan rotterdamilaisessa kapakassa englantia, koska he kuvittelivat olevansa jo Englannissa. Kielessä on vivahteita molemmista kielistä ja varsinkin tekstin ymmärtäminen sujuu melko
hyvin.
Ranskassa tilanne on erilainen. Marinoiden henkilökunnan kanssa olemme selvinneet englannilla
mutta esim. tarjoilijat ja kauppiaat eivät tunnu puhuvan sitä lainkaan. Ja minkä takia pitäisi?
Ranskahan on maailman kaunein kieli ja sillä pärjää täällä aivan erinomaisesti. Ruuan tilaaminen ranskankielisestä listasta on jännittävää!
Nettiyhteydet toimivat yleensä siten, että satamissa on langaton verkko. Joissain satamissa se
sisältyy satamamaksuun ja joissakin siitä pitää maksaa tietty summa. Muutamassa paikassa
olemme maksaneet tietystä ajasta, mutta todenneet, ettei yhteys kanna venepaikkaamme
saakka. Yhteys on käytettävissä joko tietyn ajan sen ensimmäisestä avaamisesta alkaen tai joskus maksu on yhteyden todellisen käyttöajan mukaan, eli sen voi sulkea välillä ja avata uudelleen myöhemmin. Ranskassa toimii myös Netabord-operaattori. Jos ostaa Visalla yhteysajan
ensimmäisessä satamassa, sitä voi käyttää lähes kaikissa satamissa matkan varrella. Idea on
hieno, mutta käytännössä sen avaamiseen liittyy liuta ärräpäitä, koska sisäänloggaus ei yleensä
onnistu ohjeiden mukaisesti. Nyt se tuntuu kuitenkin toimivan.

11.8. Cherbourg - Guernsey 36 nm
Mikko kävi aamulla ensimmäiseksi hakemassa leipomosta tuoreen patongin, jona aikana Riitta
valmisti aamiaisen. Herkullista! Kävimme myös ruokakaupassa ja siirryimme bensa-aseman laituriin n. klo 11.45 ja tankkasimme 89 l dieseliä.
Tapasimme laiturilla Swan 36:n aiemmin omistaneen ranskalaispariskunnan, joka kuvasi ja ihaili
Cantanaa. Mikko oli tavannut heidät aikaisemminkin jossain S&S-kokouksessa, ei vaan muistanut
missä.
Tämän etapin varrella on alue, ns. Alderney Race, jonka ohittaminen tulee suunnitella tarkkaan, koska siellä saattaa merenkäynti tietyissä tuuli- ja virtaolosuhteissa muodostua tosi pahaksi. Virran voimakkuus on pahimmillaan jopa 10 solmua ja mikäli tuuli on vielä vastainen, niin
siellä ei pienveneillä ole mitään tekemistä. Reedsin sekä Boulognessa tapaamamme hollantilaispariskunnan mielestä ainoa oikea aika lähteä Cherbourgista kohti Aldenary Racea on HW Dover - 3 h, joten noudatimme neuvoa. Nyt oli onneksemme hyvä ilma ja kevyt vastatuuli ja
saimme mukavan myötävirran vauhdittamaan matkaamme. Totesimme, että myös näissä olo-
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suhteissa, varsinkin Cap de Haguen kohdalla, meri kiehui melkoisesti, joten olimme tyytyväisiä,
että lähtömme sattui oikeaan aikaan.
Kone savutti taas välillä valkoista savua ja piti samalla jonkunlaista räpättävää ääntä ja vedenerottimen tyhjennys toi jälleen helpotusta. Kippari totesi myös konetta tarkistaessaan, että
vesipumpusta vuotaa jatkuvana norona vettä. Pumppu avattiin, mutta päätettiin sulkea samantien, koska lähestyimme määränpäätä ja nyt tarvittiin myös konetta. Ongelma ei liene niin vakava, ettei sitä voisi sitten satamassa korjata.

Kohteenamme oli Guernsey, joka kuuluu Britannian hallitsemiin kanaalisaariin. Saaret ovat
Ranskassa, mutta ovat olleet lähes 1000 vuotta brittiläisiä. Verovapautensa takia ne ovat myös
ilmeisen suosittuja ostospaikkoja! Saarilla vallitsee tietysti vasemmanpuoleinen liikenne ja kellot ovat UTC:ssä eli tuntia ennen Ranskan aikaa
Saavuimme St Peters Portin odotusalueelle n. klo 19 ja kiinnittäydyimme Harbour controllin
antaman ohjeen mukaan yhden saksalaisveneen kylkeen. Sataman henkilöstö kävi moottoriveneellä laskuttamassa satamamaksun ja jätti meille maahantulo-lomakkeen täytettäväksi. Tässä
jouduimme odottamaan 1,5 h, kunnes vesi oli niin korkealle, että sataman kynnyksen yli pääsee
purjeveneellä. Tästä on myös Reedsin kirjassa selkeät ohjeet. Odottamassa oli ehkä noin sata
venettä, joten viranomaiset huolehtivat siitä, etteivät kaikki ryntää sisälle samanaikaisesti.
Vierassatamassa eli Victoria-satamassa, kiinnittäydyimme hollantilaisen Swan 38:n, s/y Jan van
Bloisin kylkeen ja nautimme Cantanassa myöhäisen illallisen. Naapuriveneessä matkustivat perheen vanhemmat, kolme lähes aikuista lasta ja yhden tyttöystävä eli yhteensä kuusi henkilöä.
Totesimme meillä Cantanassa olevan sittenkin ruhtinaallisesti tilaa meille kahdelle!
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Hauska episodi: kun naapurimme oli lähdössä seuraavana aamuna jatkamaan matkaansa, unohtui veneen kipparska rannalle, ja he joutuivat palamaan laiturille noutamaan hänetkin. Onneksi
eivät olleet ehtineet vielä kauas!
12.8. Guernsey standby
Päätimme jäädä tänne vielä päiväksi, jotta ehtisimme tutustua paikkaan ja saada myös vesipumppumme korjatuksi.
Pesimme samalla sataman pesulassa 2 koneellista pyykkiä. Sekä pesukone että kuivuri toimivat
punnilla, joten niitä meidän piti ensin mennä pankkiin vaihtamaan. Täällä on rinnan Englannin
punnan kanssa käytössä myös Kanaalisaarten omat punnat, mutta niiden käyttöarvo lienee saaren ulkopuolella huono.

Mikko soitti myös moottorihuoltoon ja onneksemme huoltomies oli sattumalta juuri Victoriasatamassa käymässä ja oli paikalla 10 minuutissa. Pumppu palautettiin 30 min kuluttua stefatiiviste vaihdettuna. Sattuipa hyvin, koska vuotavalla pumpulla olisi ollut hankala tehdä varsinkin pidempiä etappeja.
Söimme illallista rantakadulla olevassa mukavassa ravintolassa. Riitan Fisch & Chipsillä meni
nälkä ja Mikon Dover Sole oli tosi herkullinen.

13–14.8. Guernsey - Camaret-Sur-Mer 135 nm
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Viereemme oli illalla saapunut ranskalainen puuveneklassikko ja jutellessamme heidän kanssaan
matkastamme, saimme hyviä vihjeitä Bretagnen pohjoispuolen satamista, Trebeurden ja L'aber
Wrach olisivat käymisen arvoisia paikkoja. Suunnittelimme jo käyvämme jommassakummassa
niistä, mutta koska saapuminen olisi sattunut yöaikaan, päätimme purjehtia suoraan Camaret
Sur Meriin.
Aamulla oli HW (high water) klo 12.36, joten satamasta pääsee ulos klo 10.35 – 14.35 välisenä
aikana, jolloin kynnyksen päällä olisi vettä tarvittavat min 2 m.
Kävimme ensin Mark & Spencerissä ruokaostoksilla ja n. klo 11.30 irrotimme köydet. Aluksi koneajoa salmesta ulos ja nostettuamme purjeet, saimme purjehtia 30 nm kunnes tuuli tyyntyi.
Matkaa oli jäljellä yli 100 nm, joten kone taas päälle.
Näimme ensimmäisen delfiinin Les Sept Ilesin lähellä, mutta emme ehtineet valokuvata sitä.
Otus oli ainakin parimetrinen! Muutaman pyöriäisen ja hylkeen olemme nähneet aikaisemminkin, mutta delfiinin näkemistä olimme jo odottaneet innolla.
Yö oli tähtikirkas ja 50 % :nen kuu nousi vasta klo 00:16 antamaan meille hieman lisävaloa. Huvittuneena seurasimme lentokalojen hyppelyä, jotkut tekivät jopa kolme loikkaa ennen kuin
sukelsivat takaisin veteen. Kuulemma ne hyppäävät myös veneiden kannelle ja odottavat kunnes ne aamulla poimitaan paistinpannulle. Cantanan kansi oli aamulla toki kalaton!
Yö meni kipparin osalta kokonaan valvoessa ja aamulla lähestyessämme Bretagnen kärkeä meni
taivas pilveen ja näkyvyys heikkeni selväsi.
Lisämausteena saimme vielä kunnon sumun yllemme joten kun Riitta seurasi tutkasta muuta
liikennettä, niin Mikko seurasi plotterista veneen kulkua. Selvisimme kuitenkin hyvin n. klo
12.30 Camaret-Sur-Merin suojaiseen satamaan ja löysimme heti vapaan paikan Cantanalle.
Camaret-Sur-Mer on todella ihastuttava pieni kaupunki. Lienee ollut aikoinaan kalastajakylä,
mutta nykyisin ilmeisen suosittu lomapaikka ranskalaisille. Täällä on useampi satama, mutta
ainoastaan virallisessa Vaubanin vierassatamassa on vettä riittävästi Cantanan syväykselle. Rannalla makaavat laivahylyt ovat kuulemma suosittuja valokuvauskohteita, joten pitihän nekin
kuvata. Camaret Sur Mer on myös suosittu satama, jossa on hyvä odottaa sopivaa sääikkunaa
Biskajan ylitystä varten.
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Laitoimme veneen kuntoon ja otimme 1,5 tunnin pikatorkut, jonka jälkeen kävimme mm. ruokaostoksilla. Ostimme tuoretta kalaa ja Riitta valmisti meille gourmet-illallisen.
Täältä matkamme jatkuu Biskajan yli Espanjaan! Aikaa ylitykseen menee tuulista riippuen n. 3
vrk.

15.8. Camaret-Sur-Mer - Biskaja
Sääennusteiden mukaan Biskajalle oli nyt tulossa lähinnä heikkoja luoteen- ja koillisenpuoleisia
tuulia. Tämän piti jatkua ainakin 3 päivän ajan, joten päätimme samantien aloittaa ylityksen.
Täytimme veneen vesi- ja dieseltankit ja kävimme suihkussa sekä maksamassa satamamaksun
satamakonttorissa.
Sää oli aivan tyyni, joten puksuttelimme koneella suoraan Biskajalle. Jätettyämme taaksemme
Ranskan, laskimme myös Ranskan kohteliaisuuslipun oikeasta saalingista ja nostimme sen paikalle Espanjan lipun.

Illansuussa tuuli pikkuhiljaa heräsi ja ajettuamme 45 nm koneella, saimme vihdoin myös purjeet
ylös, mutta tuuli oli edelleen liian hiljainen moottorin sammuttamiseksi.
Matka La Corunaan oli kaiken kaikkiaan 335 nm.
Aurinko paistoi ja näkyvyys vaihteli ihan hyvästä hieman utuisempaan. Laivoja näimme vain
muutaman emmekä lähtömme jälkeen nähneet muita purjeveneitäkään.
Aikamme kuluksi järjestimme laivamaskottiemme nimikilpailun. Tupun ja Anin lahjoittama laivakoira sai nimekseen Vinssi ja Tiinan lahjoittama nalle ristittiin Skuutiksi. Vinssin nimen lai-
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nasimme hyvien ystäviemme s/y Ancelan koiran nimestä. Nyt on sekin asia järjestyksessä!
Söimme illalla Riitan valmistaman katkarapuherkun.
Tavoitteemme oli jakaa yö edes jollain tavalla vahtivuoroihin, jotta saisimme molemmat jonkun
verran lepoa. Koko yön valvominen ei pidemmälle matkalla ole hyväksi, joten toivomme pääsevämme edes
jonkunlaiseen nukkumisrytmiin.
Delfiiniparvi ilahdutti meitä illalla sukeltelemalla ja
hyppimällä veneemme ympärillä.
Riitta meni nukkumaan klo 23, jolloin Mikko otti ensimmäisen vahdin.

16.8. Biskaja
Yö oli kirkas ja selvästi kuivempi kuin edellinen yö. Taivaalle ilmestyi myös runsaasti tähtiä ja
klo 02.10 ilmestyi palanen kuutakin sinne.
Yksi kalastajalaiva liikkui kaukana kotivesiltään, keltainen vilkkuvalo mastossaan, ilmeisesti
merkkinä jonkunlaisen pyydyksen vedosta. Paras kiertää kaukaa, ettei joudu rysään!
Saavuttaessamme alueen, jossa meren syvyys laskee n 150 m:sta jopa 4000 m:iin meni kaikuluotaimemme sekaisin, koska se ei kykene vastaanottamaan kaikuja niin syvältä. Laitteen mukaan oli veden syvyys alle 10 m, jolloin Mikko jo kuvitteli, että allamme uiskentelee iso valas!
Tosiasioiden selvittyä ei kaikuluotaimeen enää kannata tuijottaa näin syvällä.
Vahdinvaihto oli klo 06.30, jolloin Mikko pääsi vuorostaan lepäämään. Tuulet olivat koko yön
hyvin kevyitä, 2-3 m/s ja yrittäessämme aina välillä sammuttaa moottori edetäksemme purjein
niin GPS:n ilmoittama arvioitu saapumisaika La Corunaan siirtyi noin vuorokaudella. Ei auttanut
muu kuin pitää konetta päällä.
Biskajahan on kuulu kovista myrskyistään, mutta onneksemme se oli nyt meille ensikertalaisille
armollinen, toki jonkun verran enemmän tuulta olisimme toivoneet.
Vuorokauden kuluttua lähdöstämme olimme edenneet 137 nm, joka on ihan hyvä saavutus ja jos
matka etenee yhtä verkkaisesti, saavumme perille maanantain kuluessa. Se olisi mainiota, koska tiistaiksi on ennustettu jo kovempia kelejä.
Meri on nyt muuttunut selvästi tummanharmaasta valtameren siniseksi!
Huollon tarvetta löytyy matkaveneessä aina! Nyt on ongelmaksi tullut PC:n temppuilu. Kun kirjoitamme tekstiä, niin kursori hyppii jatkuvasti johonkin toiseen paikkaan tekstissä, joten pitää
koko ajan seurata missä se liikkuu. Todella hankalaa ja aikaa vievää puuhaa, kun tekstiä joutuu
jatkuvasti korjaamaan. Saimme tähän kuitenkin hyvän neuvon Stefanilta, joka epäili että kyt-
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ketty GPS häiritsee PC:n toimintaa! Kytkimme sen irti ja nyt se toimii taas. Tuhannet kiitokset
Stefanille!
Olemme nyt Biskajan ylityksen puolessa välissä ja sen lisäksi, että veden väri on muuttunut siniseksi, on se myös lämmennyt. Ranskassa vesi oli alle 15 asteista, jopa 12 astetta, Hollannissa
18–19 astetta ja nyt taas 19,5 astetta keskellä Biskajaa. Ilmakin on lämmennyt, nyt jo 27 astetta. Olemme selvästi tulossa etelään!

17.8. Biskaja - La Coruna 327 nm
Taivas meni yöllä pilveen, joten tähdistä ja kuun ohuesta siivusta ei ollut mitään apua. Yö oli
todella pimeä. Mikko oli vahdissa klo 23–04, jonka jälkeen hän sai nukkua klo 08 saakka Riitan
vahtiessa. Joitakin rahtilaivoja näkyi tutkassa, mutta vain yksi toinen purjevene.
Tuuli oli edelleen tosi heikko, 1-2 m/s vaihtelevasta suunnasta, mutta mainingit ja ristiaallokko
keinuttivat mukavasti venettämme.
Aamu alkoi aurinkoisena ja tästä näytti tulevan kaunis ja lämmin päivä.
Joutessamme siivosimme Cantanaa satamakuntoon ja nautimme lämmöstä ja auringonpaisteesta. Muutama delfiini tuli bongattua, mutta ne eivät nyt seuranneet meitä, kuten edellisellä kerralla.

Noin klo 12 saimme Espanjan Galician komeat kalliot näkyviin ja illalla klo 20.30 saavuimme
vihdoin La Corunan satamaan. Olimme VHF:llä yhteydessä satamaan ja satamamestari oli meitä
jo laiturilla vastassa ja auttoi veneen kiinnityksessä. Satama on todella suuri, mutta melko tyhjä. Merkillepantavaa oli pohjoismaalaisten veneiden runsaus. Satamassa oli pari ruotsalaista,
norjalaisia ja tanskalaisia. Arviolta puolet vierasveneistä oli pohjoismaalaisia! Tähän saakka
ovat hollantilaiset edustaneet ylivoimaisesti suurinta kansallisuutta. Yöllä meidän jo nukkuessamme oli toinenkin suomalaisvene, s/y Seili, saapunut satamaan.
Tämän "pelätyn" Biskajan ylitys meni kaiken kaikkiaan hyvin vaikka olisimme toivoneet kovempia tuulia, jottei meidän olisi tarvinnut käyttää niin paljon konetta, mutta tässä tapauksessa
parempi liian vähän kuin liikaa! Päivämatkamme oli n 135 nm/vrk ja kokonaismatkaksi tuli 327
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nm. Riitalla on hiukan taipumusta merisairauteen, mutta tällä kertaa ei ollut mitään vaikeuksia
pahoinvointilääkkeiden ansiosta (Aulille kiitos neuvosta!). Pitkä matka sujuu mukavammin, kun
voi sisälläkin puuhastella kaikessa rauhassa.

18.8. La Coruna standby

Aamulla oli sumua, mutta ei sillä mitään väliä ole, koska päätimme viettää muutaman päivän
täällä La Corunassa ja tutustua kaupunkiin hieman paremmin.
Kävimme maksamassa satamamaksun. Täällä saa kolmannen yön ilmaiseksi, kun maksaa kahdesta.
La Coruna on melko iso kaupunki, asukkaita noin 250 000. Teimme kävelykierroksen kaupunkiin
ja kävimme samalla myös ruokakaupassa.
Iltapäivällä s/y Seilin porukka, Ari ja Anne Ora tulivat käymään Cantanassa. Ari ja Anne ovat
lähteneet maailmanympärimatkalle ja mielenkiintoisia juttujahan riitti. Seuraamme liittyi vielä
s/y Spica, joka on myös ilmoittautunut ARC:iin Finngulf 38:lla.
Söimme illalliseksi todella herkullisia langustiineja keskustan katuravintolassa. Jälkiruoan suh-
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teen päätimme olla ennakkoluulottomia ja tilata listalta ihan mitä vain ja sitten jännittää mitä
meille tuodaan. Riitta valitsi Negriton ja Mikko Cornetten. Saimme Unileverin jäätelötötteröt!
Söimmehän me nekin.

19.8. La Coruna Standby

Kaunis ilma jatkuu.
Olimme varanneet pesutuvan täksi päiväksi, mutta mennessämme sinne pyykkiemme kanssa
olivat molemmat koneet jo varattuina ja lisäksi joku oli jättänyt ison kasan märkiä vaatteita
jonottamaan. Tällaista tämä matkapurjehtijoiden pyykinpesu on. Päätimme suoriutua tehtävästä helpolla ja kannoimme koko kassillisemme pyykkiä paikalliseen pesulaan, jossa niiden luvattiin olevan valmiita iltaan mennessä. Saimme ison IKEA:n kassillisen vaatteita ja lakanoita pestyä ja silitettyä 15 €:lla!
Kävelimme kaupungille ja kiipesimme maailman vanhimman ja yhä toiminnassa olevan majakan, Herculeksen tornin huipulle. Majakka on rakennettu lähes 2000 vuotta sitten roomalaisten
toimesta ja toki moneen kertaan sen jälkeen restauroitu. Voimme vain kuvitella, miten roomalaiset legioonalaiset aikoinaan kiipesivät samoja portaita kuin me nyt!
Tutustuimme myös La Corunan kuuluisaan akvaarioon, jossa ihmettelimme meren eläviä näimme jopa hain pelottavine hampaineen.
Istuimme iltaa Annen ja Arin kanssa s/y Seilissä juttelemassa.

20.8. La Coruna standby
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Aamulla satoi ja oli utuista, joten päätimme jäädä vielä La Corunaan.
Totesimme, että nyt ovat pahimmat kiireet loppuneet ja voimme jatkaa matkaamme ihan silloin, kun meitä huvittaa ja säätila on siihen otollinen. Sää on ollut viime aikoina sellainen, että
aamulla on usvaa tai sumua ja kansi on kosteana, mutta päivän mittaan aurinko lämmittää ja
kirkastaa ilman. Iltapäivisin on ollut hellettä!
Mikko vaihtoi koneen molemmat polttoainesuotimet ja ilmasi koneen.Teimme 10 km juoksulenkin kaupungin ympäri ja iltaa istuimme Maijan ja Toomaksen s/y Spicassa juttelemassa mukavia.

21.8. La Coruna - Camarinas 49 nm

Heräsimme jo klo 07, koska tarkoituksemme oli heti aamulla jatkaa matkaamme.
Vilkaisu ulos ei näyttänyt yhtään mitään, näkyvyys oli sumun johdosta tosi huono. Menimme
takaisin pehkuihin ja klo 08 teimme uuden yrityksen, jolloin näkyvyys oli jo jonkun verran kohentunut.Täytimme sekä vesi- että dieseltankit, jonka jälkeen ajoimme ulos satamasta klo
10.30.
Tuuli oli mitätön 0-3 m/s SW, mutta mainingit melkoisia, useamman metrin korkuisia.
Hollantilainen ARC:iin osallistuvan veneen, s/y Windflowerin, kippari Vincent Bloem otti kuvia
Cantanasta, kun lähdimme tyrskyjen seassa ulos La Corunan lahdesta.
Tällä legillä tuli 2000 nm täyteen lähdöstämme, jotain nyt mainitaksemme!
Matka meni hyvin ja saavuimme Camarinaksen satamaan klo 19:30. s/y Spican Maija ja Toomas ottivat
köytemme vastaan.
Camarinas on pieni kalastajakylä, jossa on myös hyvin
varustettu vierasvenelaituri ja kaikki tarvittavat fasiliteetit saatavilla. Satama-allas vilisi 30–40 cm pitkiä
kaloja, joiden pyydystäminen haavilla suoraan paistinpannuun olisi ollut helppoa! Söimme kuitenkin veneessä La Corunassa ostamamme lohen.

63
22.8. Camarinas - Portosin 40 nm

Lähtö klo 10.30 ja aluksi koneella länteenpäin, mutta melko pian tuuli heräsi ja saimme vihdoin
purjeet nostettua. Upea lenssi aurinkoisella Atlantilla. Maininki oli melkoinen ja lähellämme
oleva purjevene katosi välillä melkein kokonaan näkyvistä. Vaikea arvioida niiden korkeutta,
mutta ehkä ne olivat kivitalon korkuisia. Ei ehkä kuitenkaan Stockan, mutta ehkä jotain sen ja
Mikon autotallin välistä!
Ohitimme iltapäivän aikana vauhdilla Espanjan mantereen läntisimmän kohdan, Cap Finisterren.
S/y Spican Maija otti kuvan Cantanasta, kun ohitimme
Finisterren!
Saavuimme Spican kanssa samoihin aikoihin Ria de Muroksen lahdella olevaan Portosinon satamaan.
Ria de Muroksessa on useampia hyviä satamia, mutta pilotkirjamme suositteli nimenomaan Portosinoa, jossa olisi parhaat veneilypalvelut. Saimme hyvän aisapaikan vuorovesilaiturissa. Oikein hieno ja suojainen satama. Illalla rupesi tosin tuulemaan melko kovaa suoraan pohjoisesta peräämme, mutta aallonmurtajan ansiosta meillä ei ollut mitään hätää.

23.8. Santiago de Compostela
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Teimme Maijan ja Toomaksen kanssa elämysmatkan keskiaikaiseen pyhiinvaelluskaupunkiin Santiago de Compostelaan. Aamulla matkustimme ensin bussilla Noiaan, jossa oli bussin vaihto ja
vajaa tunnin matka Santiagoon.
Kiersimme kaupunkia ja kuvasimme sen kujia ja ennen kaikkea kuuluisaa katedraalia. Katedraalissa oli jumalanpalvelus meneillään ja väkeä oli satamäärin joko kuuntelemassa papin saarnaa
tai ihailemassa uskomattoman upeita kullanhohtoisia koristuksia. Kaupunki vilisi eri maista tulleita rinkkaselkäisiä vaeltajia keppeineen. Iltapäivällä palasimme bussilla takaisin koteihimme
Portosinoon.
Todella onnistunut päivä ja oli hienoa pitää pieni tauko purjehduksesta.
Ilma oli edelleen aurinkoinen ja helteinen, vaikka ilmapuntarimme olikin laskenut hieman.

24.8. Portosin - Bayona 48 nm
Lähdimme klo 10 satamasta ja ajoimme ensin koneella ulos Ria de Muron lahdesta.
Sää oli nyt muuttunut harmaaksi ja aamupäivällä saimme jopa jonkun aikaa sadetta niskaamme.
Nostimme purjeet ja aluksi meillä oli vastatuulta, jolloin jouduimme luovimaan, mutta tuuli
kääntyi myöhemmin luoteiseksi, joka oli meille myötäinen. Mainingit olivat kuitenkin melkoisia
ja heikossa tuulessa purjeiden trimmaaminen oli melko
haastavaa. Jossain vaiheessa tuuli kääntyi ja lopuksi
tyyntyi kokonaan, jolloin otimme purjeet alas ja pistimme koneen päälle.
Saavuimme s/y Spican kanssa samoihin aikoihin Bayonan
satamaan. Meitä oli vastassa sataman kumivene, jonka
kuljettaja kysyi, olemmeko tulossa vierasvenesatamaan?
Vastattuamme myönteisesti hän ohjasi meidät hyvälle aisapaikalle Spican viereen.
Bayonassa on kaksi huvivenesatamaa, valitsemamme Puerto Deportivo de Baiona ja arvokkaamman tuntuinen Monte Real Club de Yates. Viimemainitulla pursiseuralla on klubiravintola,
jonne myös vierailevat purjehtijat ovat tervetulleita edellyttäen luonnollisesti, että heidän pukeutumiskoodinsa on samaa tasoa kuin klubin omilla jäsenillä.
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Kävimme satamakonttorissa sisäänkirjoittautumassa satamaan ja samalla reissulla myös ruokakaupassa, jonka jälkeen söimme illallista veneessä.
Ruokakaupassa tapahtui pieni kömmähdys, kun Mikko maksoi laskumme. Nuori kassatyttö antoi
vahingossa väärin (liian vähän tietysti) rahaa takaisin, joten pyysimme korjausta ja onnistuihan
sekin lopulta kassan tarkistuslaskun jälkeen.
9 tunnin purjehdus käy ihan työstä, joten menimme illalla suht aikaisin pehkuihin.

25.8. Bayona standby
Aamu alkoi aurinkoisena ja lämpöisenä.
Olimme päättäneet viettää täällä kunnon lomaa tutustuaksemme Bayonaan.
Bayona on tunnettu erityisesti siitä, että bayonalainen Pinta-laiva liittyi Kolumbuksen 3 laivan
armadaan (Pinta, Nina ja Santa Maria) ja nopeimpana laivana juuri Pinta saapui ensimmäisenä
Amerikkaan 12.10.1492
Sen kunniaksi satamassa on lähes aito ja alkuperäinen Pinta-laiva turistien ihailtavana.
Kävimme katsastamassa Pintan ja teimme myös kävelykierroksen kaupungin niemeä ympäröivän
3 km pitkän Monterel-linnoituksen muurin ympäri. Linnoituksen keskellä on upea hotelli.
Bayona on myös suosittu veneilykaupunki, jonka marinoissa moni espanjalainen pitää venettään. Muutenkin kaupunki tuntuu olevan paikallisten lomailijoiden suosiossa.
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26.8. Bayona standby

Aamulla jälleen utuista, mutta ilma kirkastui ja lämpeni päivän mittaan.
Täksi päiväksi oli luvattu melko kovaa etelänpuoleista tuulta, joten päätimme jäädä vielä päiväksi Bayonaan. Samoin teki Spica.
Emme suinkaan laiskotelleet vaan mm. siivosimme veneen, jonka jälkeen Mikko kävi Toomaksen
avustamana mastossa tarkistamassa tutkan kiinnityksen.
Olimme nimittäin todenneet, että isopurje hankaa myötätuulessa tutkan antennia, koska antenni on asennettu maston sivulle eikä sen eteen kuten yleensä. Ennusteen mukaan Atlantilla
tulee olemaan melko paljon myötätuulta, joten
olemme huolestuneita siitä, hankautuuko isopurje
matkalla puhki. Suunnittelemme nyt antennin siirtoa ja Toomas lupasi tarvittaessa auttaa meitä siinä.
Kävimme hyvin varustetussa Eroski-marketissa täydentämässä ruokavarastoamme ja nautimme välipalat Cantanassa. Illalla söimme katuravintolassa
Paella Mariscoa, oikein hyvää.

27.8. Bayona - Povoa de Varzim 48 nm
Heräsimme jo klo 07, koska päivämatkamme oli melko pitkä, 50 nm, ja halusimme päästä seuraavaan satamaan vielä valoisaan aikaan.
Sää oli utuinen, mutta kuiva ja aivan tyyni. Ajoimme ensin koneella Atlantille ja otimme sitten
suunnan etelään kohti Portugalia. Portugalin raja tuli ylitettyä n. klo 12.15.
Tuulen viritessä ja kääntyessä luoteeseen, nostimme purjeet ja saimme upean lenssin Povoa de
Varzimiin saakka.
Matkalla jouduimme myös kahdesti melko tiheään sumuun. Sumu on hyvin yleistä Portugalin
rannikolla ja se johtuu siitä, että pohjoisenpuoleiset merivirrat tuovat kylmää vettä Pyreneitten
rannikolle. Biskajalla oli veden lämpötila vielä yli 20 astetta, mutta täällä Espanjan ja Portugalin rannikolla vain noin 14 astetta, jopa sen alle.
Sumu yhdessä lukemattomien, paremmin tai heikommin merkittyjen pyydysten seassa, tekee
purjehduksen tällä rannikolla melko haasteelliseksi.
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Saavuimme satamaan n. klo 18 yli 9 tunnin purjehduksen
jälkeen.
Tuuli oli voimistunut navakaksi ja meillä oli tiettyjä vaikeuksia saada Cantana parkkeerattua "P-ruutuun", mutta
onnistuihan sekin. Spica saapui noin 30 min myöhemmin
satamaan ja saksalainen yksinpurjehtija Torsten myöhemmin illalla.
Nostimme ARC:n lipun salkoon koska satama myönsi 50 %:n alennuksen satamamaksusta
ARC:hen osallistuville!

28.8. Povoa de Varzim standby

Satama- ja venehuoltopäivä.
Aurinko paistoi koko päivän ja oli tosi lämmintä, mutta tuulista, yli 10m /s.
Mikko kiipesi Toomaksen avustamana mastoon ja paiski 2 h työtä yläilmoissa tutkan kanssa.
Homma tuli hoidettua ja nyt tutka ei enää ole isopurjeen tiellä.
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Klo 15 vietimme Cantanassa samppanja- ja täytekakkujuhlia kolmestakin syystä: Ainon synttärit, uusi maa ja tutkan asennus. Vieraina Maija, Toomas ja Torsten s/y Lollosta.
Kävelimme tutustumassa Varzimin kaupunkiin. Pitkät hiekkarannat, iso Casino ja hyvä supermarketti. Arkkitehtuuri on tyypillistä portugalilaista kaakeliseinineen ja koristeellisine parvekkeineen.
Illalla kävimme paikallisessa pursiseurassa, Clube Naval Povoensessä, luovuttamassa heille
LLV:n pienoislipun.

29.8. Povoa de Varzim ja Porto
Tänään teimme Maijan ja Toomaksen kanssa junaretken Portoon.
Matka kesti 45 min express-junalla.
Porto on Portugalin toiseksi suurin kaupunki ja edustaa mielestämme sitä aidointa Portugalia.
Asukkaita lienee kaupungissa n. 250 000, mutta ympäristökunnat mukaan luettuna 1,5 miljoonaa. Porton vanha keskusta on liitetty v. 1996 Unescon maailmanperintäluetteloon. Sinne ei
nykyään pääse veneellä, mutta sen satamakaupunki Leixoes, on suosittu etappisatama. Leixoeseen olisi vain n. 10 nm matka, joten päätimme käydä Portossa junalla ja purjehtia sitten suoraan Figuera de Foziin.

Kävimme tietysti maistamassa portviiniä sen syntysijoilla ja nautimme lasilliset Kopken viiniä v.
1628 perustetussa tislaamossa. Totta kai ostimme tuliaiseksi veneelle pullon hyvin kypsytettyä
portviiniä siihen sopivan suklaan kera. Todella onnistunut retki hyvien ystävien kanssa.
Palatessamme Varzimiin oli s/y Seili jo saapunut sinne Bayonasta.
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30.8. Povoa de Varzim standby
Juoksimme 10 km lenkin tosi helteessä ja nautimme etelän
lämmöstä. Kiirettä kun meillä ei ole! Alustavan suunnitelmamme mukaan halusimme olla syyskuussa Portugalissa ja
Madeiralla ja lokakuussa kiertää Kanarian saaria, kunnes
kokoontuisimme ARC:in valmisteluja varten Las Palmasiin
marraskuun alussa.
31.8. Povoa de Varzim - Leixoes 14 nm
Olimme suunnitelleet lähtevämme tänään melko aikaisin liikkeelle, joten heräsimme jo kuuden
maissa.
Tarkoituksemme oli purjehtia Aveiroon, jonne matkaa on Varzimista n. 40 nm. Aamulla vallitseva paksu sumu muutti kuitenkin suunnitelmiamme, koska Aveiron satamalahteen pitäisi tulla
korkean veden aikana joen voimakkaan virtauksen (jopa 8 solmua) ja matalan sisäänajoväylän
takia. Myöhäisen lähtömme johdosta olisimme saapuneet sinne vasta illalla matalan veden aikaan, joten satamaan tulo olisi saattanut olla turhan hankalaa.

Sumun johdosta emme kiirehtineet merelle, vaan menimme ruokaostoksille. Löysimme jopa
Lidl-kaupan, josta ostimme mm. suosikki-kuplavettämme. Palatessamme veneelle oli sumu jo
hälventynyt riittävästi, joten päätimme jatkaa samantien matkaa seuraavaan satamaan, Porton
edustalla olevaan Leixoeseen saakka. Olimmehan 4 päivässä jo tutustuneet Varzimiin riittävän
hyvin.
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Lähdimme klo 13 ja ajaessamme ulos aallonmurtajan ohi, alkoi sumutorvi heti hälyttää. Päätimme kuitenkin jatkaa ja nyt jouduimmekin todella tiheään sumuun. Plotteria ja tutkaa silmäillen ja omia silmiä hyväksikäyttäen löysimme kuitenkin 3 tunnin jälkeen perille Leixoen suojaiseen marinaan. Meitä oli jopa 2 marineroa vastaanottamassa ja selvitettyämme muodollisuudet, teimme kävelyretken tämän pikkukaupungin ympäri.
Kävimme katsastamassa paikkakunnan kirkonkin ja siihen liittyvän hautausmaan. Suomesta poiketen hautoja ei ollut kaivettu maahan vaan ne on rakennettu kivestä.
Leixoen paras puoli on ehdottomasti sen hyvä sijainti matkamme varrella.
S/y Spica oli jäänyt päivällä Varzimiin, mutta sumun hälvennyttyä hekin päättivät siirtyä tänne
Leixoeseen.
1.9. Leixoes - Figueira da Foz 60 nm

Herätys klo 06.30 ja köydet irti klo 08.
Saimme pian purjeet ylös ja purjehdimme aluksi myötäisessä Parasailorillamme ja tuulen kääntyessä enemmän sivuun, pelkällä isolla ja genualla. Vauhtimme oli lokin mukaan 6-6,5 solmua ja
GPS:n mukaan, pohjoisvirrasta johtuen, hieman enemmän. Veden lämpötila oli edelleen 13–15
astetta, mutta huolimatta koleammasta säästä, oli ulkolämpötila kuitenkin yli 20 astetta.
Varmistimme ison puomin preventerillä ja systeemi toimi ihan hyvin. Tuuliperäsimme Heikki
ohjasi mallikkaasti lähes koko päivän. Upea 11 tunnin purjehdus.
Saavuimme n. klo 19 Figuera da Fozin satamaan.
Figuerassa on erikoiset muodollisuudet: ensin piti kiinnittäytyä betoniseen vastaanottolaituriin
ja sisäänkirjoittautua siellä olevassa toimistossa passien ja venedokumenttien kanssa. Sen jälkeen pitää siirtää vene omalle paikalle ja mennä toiseen toimistoon ilmoittautumaan satamaan.
Sataman toimistosta saimme myös koodin laiturin porttiin ja suihkuihin. Erikoista tässä järjestelyssä oli se, että sama mies oli vastassamme molemmissa toimistoissa! Espoolainen insinööri
mietti hetken, mikseivät molemmat asiat olisi voitu hoitaa kerralla??
Satamamaksu on kohtalaisen korkea, 27 €, verrattuna esim. Varzimiin, jossa maksoimme ARC:n
alennuksen huomioiden 6,25 €. Hangon Itämeren Portti pitää edelleen johtopaikkaansa 30 €:n
vuorokausimaksulla.
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Näistä vierassatamista sen verran, että taso on ollut kauttaaltaan erittäin hyvä, niin Itämeren
alueella kuin myös täällä Atlantin rannikolla. Satamat ovat turvallisia, maasähköasennukset asiallisia eikä saniteettitiloissakaan ole ollut mitään valittamista. Satamien rakentaminenhan on
täällä hankalampaa kuin Itämerellä, koska vuorovesikin pitää huomioida. Laiturit nousevat veden mukana eikä veneiden kiinnityksiä tarvitse jatkuvasti muuttaa. Tilaakin on melkein kaikissa
satamissa ollut ihan hyvin, ehkä taantuman ansiosta?
Figuera da Foz on iso lomakaupunki, mutta lomakausi lienee jo lopuillaan, joten nyt alkaa olla
hieman hiljaisempaa. 11 tunnin purjehdus tarkoittaa pitkää päivää auringossa, joten söimme
maukkaan illallisen veneessä ja painuimme melko aikaisin pehkuihin.

2.9. Figueira da Foz standby

Lomapäivä ja kaunis ilma jatkuu täällä Portugalissa.
Kävelimme aamupäivällä kaupungin toisella puolella olevaan Lidliin ja ostimme ruokatarvikkeita. Ostimme myös kauppahallista välipala-ainekset ja palasimme Cantanaan nauttimaan eväistämme.
Pitkällä matkalla on varauduttava kaikenlaisiin ongelmiin ja tällä hetkellä on ongelmana Iridium-satelliittipuhelimme. Laite on reistaillut alusta alkaen, mutta olemme jotenkuten pärjänneet sillä. Kun olimme yhteydessä Telemariin, jolta sen ostimme, kuulimme että sen käyttöohjelmaa on päivitetty jo kahdesti, koska uusissa malleissa esiintyy kaikenlaisia lastentauteja.
Minkähän takia Telemar ei itse voinut päivittää ohjelmaa ennen laitteen luovuttamista? Nyt on
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tilanne kuitenkin se että, yrittäessämme päivittää sitä täällä, laite mykistyi kokonaan eikä siis
toimi enää. Odotamme nyt Telemarilta ohjeita, mitä tehdä seuraavaksi!
3.9. Figueira da Foz - Nazare 35 nm

Aurinko paistoi taas heti aamusta ja irrotimme köydet klo 09.30.
Saimme melko pian purjeet ylös ja purjehdimme sekä genualla ja isolla. Tuuli oli sivumyötäinen
ja antoi meille mukavan, 5-6 solmun vauhdin.
Kipparin päivä kului painiskellessa satelliittipuhelimme Iridiumin ongelmien kanssa. Telemarille
pitkä puhelu, jonka aikana yritimme Teemun kanssa yhdessä päivittää puhelimen ohjelmaa.
Kokeilut eivät kuitenkaan johtaneet mihinkään tulokseen ja päädyimme siihen, että laite on
postitettava Suomeen korjattavaksi.
Hämmästelimme todella Telemarin suhtautumista takuuseen: mikäli Telemar pystyy itse korjaamaan puhelimen, niin kaikki kulut tulevat asiakkaan maksettavaksi! Silloinhan kyseessä on
ollut vain asiakkaan käyttövirhe! Mikäli Telemar ei kuitenkaan pysty korjaaman sitä ja laite on
lähetettävä muualle korjattavaksi, niin silloin kyseessä on mahdollisesti takuukorjaus. Telemarin ei todellakaan kannata panostaa marginaalisiin ryhmiin, kuten huviveneilijöihin!
Saavuimme Nazaren satamaan n. klo 17 ja kiinnittäydyimme s/y Spican kylkeen melko täydessä
satamassa. S/y Lollo oli myös saapunut, samoin ARC:n pienin vene s/y Zahara, jonka kippari
Ron Dunn oli siellä tyttöystävänsä kanssa.
Muodollisuudet ovat aika erikoisia: ensin tuli rajavartiosto tarkistamaan passit ja venepaperit ja
sen jälkeen satamamestari, sympaattinen kelttiläinen pappa Captain MF Hadley, vei meidät
satamatoimistoon, jossa tarkastettiin venepaperit ja passit ja tämän jälkeen hän vei meidät
seuraavan viranomaisen toimistoon. Siellä tarkastettiin taas samat paperit kolmannen kerran.
Joka paikassa täytettiin tietysti asianmukaiset lomakkeet. Onkohan Portugalissa työttömyyttä?
Teimme ennen nukkumaanmenoa kävelyn keskustaan, pieni vilkas lomakaupunki.

4.9. Nazaré standby
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Aamulla oli melko sankkaa sumua, mutta aamupäivän aikana aurinko jo kuivatti ilman ja kesä
palasi Portugaliin. Capt Hadleyn mukaan sumu joko poistuu 10:een mennessä tai sitten ei lainkaan koko päivänä.
Aamupäivän ohjelmassa oli Iridiumin toimittaminen Suomeen.
Monen puhelinsoitin jälkeen ja rva Sally Hadleyn
avustamana, saimme sovittua, että DHL noutaa
laitteen vielä tänään ja toimittaa sen perille Telemarille maanantaihin mennessä. Kuljetuksen hinta
on 110 €, mutta koska tarvitsemme puhelinta siirtyessämme kännykän ulottumattomiin, ei ole muuta mahdollisuutta kuin maksaa mukisematta. Nyt
vain toivomme, että se palautetaan meille käyttökelpoisena mahdollisimman nopeasti.
Vietimme taas lomapäivää ja päätimme käydä illalla ulkona syömässä.

5.9. Nazare - Peniche 22 nm
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Heräsimme jo klo 06.30, koska tarkoituksemme oli purjehtia tänään Cascaisiin saakka, jonne
matkaa on 65 nm. Pitkä päivä oli siis tulossa ja tavoitteemme oli taas saapua perille ennen pimeän tuloa.
Kippari kävi aamulla luovuttamassa avaimet sataman portilla ja maksamassa satamamaksun.
Lauma kulkukoiria hyökkäsi matkalla hänen kimppuunsa, mutta onneksi ne eivät käyneet ihan
kiinni (ja onneksi Riitta ei ollut mukana). Irrotimme köydet laiturista n. klo 8.
Tuuli oli aamulla melko mitätön, joten ajoimme ensin n. 1 h koneella, kunnes saimme purjeet
nostettua ja koneen vihdoin sammutettua. Meillä oli hienoa lenssiä kevyessä myötätuulessa ja
saimme matkalla myös tervetullutta seuraa delfiiniparvesta. Kymmenisen delfiiniä uiskenteli ja
hyppeli vierellämme, välillä sukeltaen veneen alle ja nousten taas toisella puolella pinnalle.
Yritimme kuvata niitä, mutta se oli todella hankalaa, sillä ne ovat liian nopeita ja arvaamattomia.
Koska olisimme tällä vauhdilla olleet perillä Cascaisissa vasta myöhään illalla, päätimme päivittää suunnitelmamme ja mennä yöksi Penicheen. Spica jatkoi matkaa Lissaboniin saakka.
Torsten oli saapunut Penicheen jo eilen ja lähettänyt meille tekstarin, jossa oli kehunut satamaa ja kaupunkia. Ongelmana on Penichessä vain sataman ahtaus. Varsinaista vierasvenesatamaa ei siellä ole, vaan vieraat kiinnittäytyvät laiturin kylkeen, jos on tilaa! Eilen satama oli ollut aivan täynnä, mutta nyt olimme niin aikaisin liikkeellä, että oletimme jonkun veneen tehneen kuten me ja jatkaneen matkaa. Lähestyessämme satamaa, näimme sataman lähellä olevassa lahdessa englantilaisen trimaranin, joka meidät nähtyään lähti heti liikkeelle ja yritti ajaa
täydellä kaasulla ohitsemme. Kun yritimme kiinnittäytyä Torstenin vieressä olevalle vapaalle
paikalle kuulimme heiltä, että paikka on heidän omansa ja menkää muualle. Veneessä oli iso
merirosvolippu ylhäällä ja sellaisten veneiden kanssa emme halua olla missään tekemisissä!
Kiinnittäydyimme sen jälkeen norjalaisen Baltic 38:n kylkeen. Kun veneen kippari saapui paikalle, hän toivotti meidät toki tervetulleeksi, mutta hän kertoi samalla, että he lähtevät jo yöllä
jatkamaan, joten voisimmekohan siirtyä muualle. Saimme toisen, juuri vapautuneen paikan kylkikiinnityksellä laiturin keskeltä.
Kiertelimme kaupungilla ja söimme jätskit. Illalla kävimme syömässä ravintolassa, jossa tarjoilijat ja koko muu suku seurasi televisiosta herkeämättä jalkapallo-ottelua.
Penichessä on enemmän alkuperäisyyttä kuin esim. Figueirassa ja Nazaressa, jotka ovat varsinaisia lomakaupunkeja. Peniche on mukava pieni kaupunki, jossa kalastus lienee edelleen tärkeimpiä elinkeinoja. Mereltä lähestyessä kaupungin kuvaa hallitsee 1600-luvulla rakennettu linnoitus. Tämän sisälle on myöhemmin rakennettu vankila, jossa aikoinaan tallenneltiin niitä väärinajattelevia.
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6.9. Peniche - Lissabon 61 nm
Maksettuamme satamamaksun ja autettuamme Torstenin irti laiturista, lähdimme liikkeelle
kohti Cascaisia. Norjalaisvene jäi edelleen satamaan!
Saimme melko pian Parasailorimme ylös ja purjehdimmekin pelkästään sillä aina Capo da Rocan, MannerEuroopan läntisimmän pisteen, ohitse. Tämä pelätty
niemi näkyy kuvassa ja jälkeenpäin olemme useammalta
taholta kuulleet, miten nopeasti tuuli yltyy täällä myrskylukemiin.
Sitten alkoi tapahtua kummia eli tuuli yltyi nopeasti kovaksi ja tosi puuskaiseksi, reilusti yli 15 m/s ja Cantana löi varmaan uuden vauhtiennätyksen, 11
solmua. Menoa jatkui jonkun aikaa ja koska Parasailorin laskeminen siinä vauhdissa vaikutti
melko hankalalta, uskoimme että niemen takana on suojaisempaa ja saamme sen sitten paremmin alas. No, näinhän ei käynyt, vaan tuuli yltyi entisestään ja oli pakko ottaa purje alas
ennen kuin se olisi liian myöhäistä emmekä enää pystyisi hallitsemaan Cantanaa. Saimme sen
jotenkuten alas, mutta samalla purje repesi pahasti.
Ajoimme loppumatkan yli 6 solmua ilman purjeita ja
suuntasimme ensin Cascaisiin, jonka sataman piti olla
kaikilta tuulilta suojattu. Ja kattia kanssa, sinne tuuli
suoraan sisään emmekä uskaltaneet edes yrittää ajaa
sisään täyteen satamaan.
Virta oli myös nyt, laskuveden aikana, melkoinen, 2-3
solmua vastaan, joten päätimme jatkaa matkaa ja yrittää Oeriaksen satamaan, joka oli suojaisempi ja sataman
sisääntulo sijaitsi myös suojan puolella. Myötätuuli ja vastavirta sekoittivat meren aika pahasti
ja kipparin ollessa yhteydessä VHF:llä satamaan, saimme tiedon että tulkaa sisään ja autamme
kiinnityksissä. Sataman sisääntuloaukon kohdalla virta oli kuitenkin niin voimakas, että Cantana
kääntyi melkein poikittain kapeassa aukossa emmekä rohjenneet jatkaa, vaan käänsimme veneen niin kauan kun meillä oli jonkunlaista ohjauskykyä jäljellä ulos ja jatkoimme Lissaboniin.
Ilta alkoi hämärtyä ja kovan vastavirran takia vauhti laski 2 solmuun. Päivän aikana kokemamme hankaluudet unohtuivat lipuessamme kohti upeasti valaistua Lissabonin kaupunkia. Pääsimme illalla myöhään Alcantaran satamaan ja löysimme vapaan aisapaikan. Olimme suolaisesta
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merivedestä nihkeän oloisia ja kävimme heti suihkussa. Nyt oli nälkä ja söimme Riitan tekemän
maittavan lasagnen veneessä ennen nukkumaan menoa.

7.9. Lissabon standby
Lissabonissa toimii 68 v. purjehtija, Carlos, joka kuulemma työkseen huolehtii vierasveneiden
kaikista tarpeista. Jos on mitä tahansa ongelmia: moottoreiden, purjeiden, ruokaostosten tai
minkä tahansa asian kanssa, niin Carlos auttaa.
Carlos saapuikin aamulla Cantanaan hakemaan purjettamme korjattavaksi.
Samalla hän yritti asentaa PC:mme jonkunlaisen Vodafonen mokkulan, millä saisimme nettiyhteyden. No, se
ei nyt onnistunut, mutta pyykkimme hän otti ja vei ne
pesulaan. Sovimme myös, että hän palaa siestan jälkeen klo 14.30, jolloin lähdemme Parasailorin kanssa
purjemaakarin luokse.
Ajoimme tunnin verran tuhatta ja sataa jonnekin kauas, mutta purjemaakari totesi vain, etteivät he ehdi korjata purjetta lähiaikoina ja koska vauriot olivat ennakoitua pahempia, he suosittelivat että lähettäisimme purjeen korjattavaksi Saksaan valmistajalle. Eipä siinä sitten muuta,
pakkasimme purjeen ja palasimme Lissaboniin.
Kävimme myös rautakaupassa ostamassa pianosaranan ja
sen kanssa ajoimme pieneen verstaaseen, jossa se kiinnitettiin myrskyluukkuumme, jonka Antti ja Fredi olivat
lahjottaneet meille lähtiessämme matkalle. Kyseessä on
polykarbonaatista valmistettu kaksiosainen luukku istumalaatikkomme sisäänkäyntiin. Varsinainen luukku on
teakia ja siinä on myös tuuletusritilä. Myrskyn sattuessa
ritilästä voi Atlantti päästä sisään, joten vaihdamme siinä tapauksessa sen tähän muoviseen. Uusi luukkumme on myös läpinäkyvä, joten se antaa kajuuttaamme paljon enemmän valoa.
Samalla matkalla tyhjensimme Lidlin varaston mm. vesistä ja kuplavesistä ja muista elintarvikkeista, koska olimme Carlosin pakettiautolla liikkeellä.

8.9. Lissabon standby
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Vuokrasimme s/y Spican kanssa auton, jolla ajoimme
ensin Sintran historialliseen kaupunkiin. Ihailimme siellä
Penan linnaa ja hienoa kansallispalatsia. Mikko kävi täällä työporukan kanssa
-98 Lissabonin maailmannäyttelyn aikoihin, mutta tämä
on paikka, jonne tulee mielellään uudelleen. Sintra on
mukana mm. Unescon maailmanperintölistalla.
Kotimatkalla ajoimme Capo da Rocalle, jonka edustalla
parasailorimme hajosi pari päivää aikaisemmin. Söimme
kevyen lounaan ja muistelimme kaiholla kallista purjettamme.
Telemar ilmoitti myös tänään, etteivät hekään saa puhelintamme toimimaan, joten lupasivat lähettää meille
uuden puhelimen. Postituskulut Lissaboniin tulevat
luonnollisesti meidän piikkiin!

9.9. Lissabon standby
Ukkoskuuro yllätti heti aamulla, mutta se meni aika pian ohi. Saimmepa kannen huuhdeltua
makealla vedellä! Maadoitimme varmuuden vuoksi takastaagin eli paksu kaapeli veteen, jottei
Navfaksimme vahingoittuisi turhaan!
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Toomaksen ja Maijan palauttaessa auton, saimme heiltä kyydin Lissabonin keskustaan.
Päivän päätehtävänä oli sekä kampaamossa että parturissa käynti.
Illalla menimme spicalaisten kanssa vanhaan kaupunkiin syömään ja kuuntelemaan Fadomusiikkia. Löysimme Carlosin suositteleman pienen ravintolan, jossa ravintolan oma henkilökunta itse lauloi, aina välillä tarjoillen ja tiskaten. Riitta söi merianturaa ja Mikko grillattuja sardiineja. Todella onnistunut ilta hyvässä seurassa.

10.9. Lissabon standby
Olin eilen sopinut Parasailorin toimittajan kanssa, että purje lähetetään Saksaan korjattavaksi.
Aamulla veimme sen Carlosinn kanssa lentokentän lähellä olevaan DHL:n terminaaliin, jossa
luvattiin purjeen olevan huomenna puoleen päivään mennessä perillä.
Kävelimme sen jälkeen kaupungin keskustaan, josta otimme bussin nro 28 Oceaniaan. Täällä on
mahtava akvaario, johon tutustumiseen meni pitkä aika. Lienee maailman suurimpia ja selvästi
hienompi kuin La Corunassa oleva. Ajoimme takaisin samaa tietä ja olimme kotona n. klo 18.
Söimme kotiruokaa. Spica oli lähtenyt jo Oerakseen.

Nettiyhteydet ovat melko heikkoja täällä Lissabonissa. Yleensä pienissäkin satamissa on ollut
jonkunlainen langaton verkko, mutta täällä ei mitään. Lähin internetti on keskustan turistiinfossa. Sielläkään ei voi käyttää omaa konetta, joten blogin päivittäminen on tosi hankalaa.
Nyt löysimme keskustasta nettikahvilan, jossa on hyvä yhteys. Oma pieni ongelmamme on, että
unohdimme verkkolaitteemme kotiin, joten yhteysaika kestää vain akun keston ajan.

11.9. Lissabon standby
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Tänään oli työpäivä eli asioiden hoitamista.
Kippari lähti kävelemään Belemiin, josta piti löytää venetarvikeliike pikkuhankintoja varten.
Emme kuitenkaan löytäneet sitä, mitä kaipasimme, joten 10 km:n lenkki meni kuntoilun puolelle. Kipparska meni keskustaan ostoksille ja löysi ainakin kivan olkalaukun. Iltapäivällä meillä oli
treffit nettikahvilassa, jossa saimme vihdoin blogiamme päivitettyä.
Iridiumin piti saapua satamaan klo 18 mennessä, mutta tiedustellessani asiaa TNT:ltä kuulin,
ettei sitä ole voitu toimittaa, koska osoite oli puutteellinen. Nyt on perjantai-iltapäivä ja puhelin luvattiin toimittaa maanantaina satamaamme! Tästä tiedosta kippari ei ollut kovin innostunut, joten hän hyppäsi samantien taksiin ja ajoi TNT:n terminaaliin lentokentälle ja haki sen
itse. Onnistuihan se lopulta ja nyt meillä on taas toimiva(?) puhelin.

12.9. Lissabon- Cascais 12 nm
Nyt olimme saaneet tarpeeksemme Lissabonista ja halusimme vihdoin jatkaa matkaa.
Ajaessamme aamulla ulos Lissabonin satamasta otimme kuvan s/y Tarasta. Tara on tunnettu
merentutkimuslaiva, jonka aikoinaan uusiseelantilainen Sir Peter Blake rakennutti tutkiakseen
maailman meriä. Joitakin vuosia sitten Sir Peter koki surullisen lopun merirosvojen ammuttua
hänet jossain Etelä-Amerikassa.
Ajaessamme ulos saapui valtava brasilialainen purjelaiva satamaan. Olisikohan se käynyt tänä
kesänä Suomessa Tall Ship Racessa?

Lissabonin maamerkki on historiallinen Belemin portti, jonka ohitimme nöyrinä suomalaisina.
Päivä oli lähes tyyni, joten purjehtiminen Sinekseen sai odottaa parempia tuulia ja ajoimme
koneella Cascaisin vierasvenesatamaan.
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Cascais on varsinainen lomakeskus ja sataman taso niitä parhaimpia tällä matkalla, ihan jetsetluokkaa. Satamamaksukin olisi normaalisti 39 € ,mutta onneksi Nautor on ajatellut köyhiä Swanomistajia ja saanut sovittua meille 15 %:n alennuksen.
Tässäkin satamassa oli hyvin tilaa ja puitteet todella hienoja. S/y Seili oli satamassa, mutta
emme tavanneet heitä tällä kertaa.
Sataman alueella sijaitsee myös toinen toistaan parempia ravintoloita sekä muuta veneilyyn
liittyvää rekvisiittaa. Nettiyhteyttä ei valitettavasti ole, joten läppäri reppuun ja kaupungille.
Löysimme McDonald’sin, jossa on wlan, mutta siellä emme saaneet toimivaa yhteyttä.
Läheltä löytyi kuitenkin Cybernet-kahvila, jossa yhteys pelasi.

13.9. Cascais - Sines 53 nm
Lähtö klo 09.30 ja ensin purjein etelään, mutta tuulen tyyntyessä jouduimme ajamaan enimmäkseen koneella.
Päivä kului kuitenkin leppoisasti delfiinejä seuraten ja aurinkoa ottaen. Innostuipa kippari myös
suihkuun, koska veden lämpötila oli noussut jo 20 asteeseen.
Ennen satamaan tuloa pitää veneessä hyvissä ajoissa viedä sekä kiinnitysköydet keulaan ja kiinnittää lepuuttajat sivuille. Työjärjestyksemme on ollut sellainen, että Riitta huolehtii näistä
askareista ja Mikko laskee purjeet.

Perillä Sineksessä olimme klo 19.
Sineksessä on sekä iso öljy- että teollisuussatama, mutta
niiden välissä on mukava pieni vierassatama. Tapasimme
satamassa kaksi suomalaisvenettä, s/y Margaritan ja s/y
Chironin. Margaritalla on samantapainen reittisuunnitelma
kuin Cantanallakin, mutta se ei osallistu ARC:iin. Chiron on
purjehtinut Välimerellä ja on nyt jo kotimatkalla Suomeen.
Sisäänkirjoittautuminen oli tyypillistä Portugalia. Samat
lomakkeet täytetään ensin satamatoimistossa, jonka jälkeen maahantuloviranomainen astuu
veneeseen ja täyttää omiin lomakkeisiin samat tiedot. Mikäpä siinä, jos sillä lievennetään työt-
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tömyyttä.
Riitta paistoi pihvit ja söimme tänään kotona.

14.9. Sines - Lagos 72 nm
Heräsimme klo 06.30 ja pika-aamiaisen jälkeen irrotimme köydet klo 07.30 auringon jo noustua
15 min aikaisemmin.
Saimme upean lenssin ja matkalla saimme taas vieraaksemme kaipaamamme delfiiniparven.
Veden lämpötila oli noussut 15 asteesta 22 asteeseen
täällä Algarvessa!
Capo da Vicente on toinen Capo (niemi) Capo da Rocan
ohella, joka on tunnettu kovista tuulista, joten olimme
nyt paremmin varautuneita siihen. Lähestyessämme Capoa näin todella tapahtui ja saimme melkein myrskytuulen kiertäessämme Capon ja jatkoimme matkaa reivatuin
purjein 7-8 solmun nopeudella. Tavoitteemmehan oli ollut lähteä aamulla auringon noustaessa ja saapua satamaan ennen auringon laskua. Lähtömme myöhästyi 15
min ja saapuminen perille jopa 30 min, mutta löysimme
hyvin sataman odotuslaiturille pimeydestä huolimatta.
Näille leveysasteilla auringon laskiessa pimeys seuraa
melkein välittömästi, koska aurinko laskee suoraan mereen (tai mihin nyt lieneekään).
Ennen satamaa on kävelysilta, joka avataan pyydettäessä VHF:llä, mutta sovimme sataman toimiston kanssa jäävämme odotuslaituriin yöksi ja siirtyvämme sitten valoisaan aikaan sataman
puolelle.
Meillä on ollut tapana viettää kuivaa maanantaita, mutta tämän päivän kokemuksen jälkeen
olimme sitä mieltä, että sen verran rankan urakan jälkeen saimme ottaa yhdet GD:t (siis Gammeldanskit).
Söimme veneessä ja menimme lopen uupuneina nukkumaan.

15.9. Lagos standby
Olimme joitakin päiviä sitten saaneet meilin Riitta ja Pekka Kauppilalta, jotka ovat asettuneet
asumaan Lagosiin. He ovat ostaneet asunnon Lagosin vanhasta kaupungista ja käytännössä ra-
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kentaneet talon aivan alusta uudelleen ja sisustaneet sen tosi tyylikkäästi, suomalaisen maun
mukaan.
Riitta ja Pekka ovat todellisia matkapurjehtijoita kierrettyään s/y Saremalla ARC:n mukana
2002 ja sen jälkeen purjehtineet sekä Tyynellä Valtamerellä että Alaskassa ja vene odottaa nyt
Alaskassa matkan jatkumista ensi keväänä.

Tapasimme Pekan Vene-09 messujen yhteydessä esitelmätilaisuudessa, jossa hän kertoi heidän
Alaskan matkastaan. Emme silloin arvanneet, että tapaisimme heidät puoli vuotta myöhemmin
täällä Lagosissa. He kertoivat haluavansa mielellään auttaa meitä päivittäisissä askareissamme,
kuten kaupassa käynnissä, pyykinpesussa jne. Todella mukavia ihmisiä!
Ensin ajoimme Lidliin, sitten seuraavaan kauppaan ja lopulta Kauppiloiden kotiin pistämään
pyykkimme heidän pesukoneeseen. Kävimme vielä illan päätteeksi porukalla paikallisessa ravintolassa nauttimassa kalaherkuista.

16.9. Lagos standby
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Aamupäivällä oli ohjelmassa kaasupullon vaihto. Se tapahtui nopeasti viereisen kalasataman
varusteliikkeessä. Pullon sisältö kestää meillä noin 4 viikkoa ja kun meillä on aina toinen täysi
pullo varalla, ei kaasu pääse loppumaan.
Tänään meidät oli kutsuttu Kauppiloiden kotiin saunomaan. Aito suomalainen sauna Lagosissa!
Näköala vilpolasta merenlahden yli! Mahtavaa.
Mukavaa jutustelua ja Pekan valmistamasta ilta-ateriasta nauttien. Tuhannet kiitokset Riitalle
ja Pekalle, teitte meidän Lagosin oleskelustamme yhtä juhlaa!

17.9. Lagos -Atlantti
Lähdimme liikkeelle klo 11 maksettuamme ensin satamamaksun.
Lagos on verrattain kallis satama, mutta he myöntävät ARC-veneille ensimmäisen yön ilmaiseksi
ja seuraavistakin saimme 10 %:n alennuksen.
Matka Madeiralle kuuluvalle Porto Santoon on noin 450 nm, joten laskimme aikaa kuluvan n. 4
vrk. Matka taittui mukavasti kovassa kelissä ja reivatuin purjein ja iltaa myöten tuuli vielä yltyi,
joten meillä oli todella paljon tekemistä. Otimme toisenkin reivin iso-purjeeseen, jota Cantanassa ei ole 20 vuoteen tarvinnut tehdä! Tuulta oli reilusti yli 20 solmua ja aallokko oli monimetristä, joten lähellä olevat laivat hukkuivat välillä maininkeihin lähes kokonaan. Kerran
saimme pimeässä ison aallon suoraan istumalaatikkoon, joka täytti sen täysin. Osa siitä roiskahti myös veneen sisälle.
Vuorot jaettiin taas siten, että Riitta meni nukkumaan joskus klo 23 jälkeen ja Mikko valvoi klo
04.30 asti, jolloin vaihdettiin osia. Yöllä sekä tuuli kovaa että myös satoi ajoittain, joten pimeätä oli. Kuu ei tänä yönä näyttäytynyt lainkaan. Aamuyöllä tuuli heikkeni jo 15- 18 solmuun.

18.9. Atlantti, 35 37 N ja 10 26W
Aurinko paistoi taas aamun sarastaessa ja tuuli oli tyyntynyt selvästi. Tuuliperäsimme "Heikki"
oli ohjannut koko yön mallikkaasti pitäen kurssin koko ajan n. 240 asteessa eli suoraan kohti
Porto Santoa.
Yön tuhoja tarkastellessamme totesimme, että PC:mme oli kastunut vesiryöpystä eikä näyttöön
tule enää kunnon valoa, jotta sitä voisi käyttää. Vahvalla taskulampulla sitä pystyi jotenkuten
käyttämään, mutta ohjelmatkin alkoivat tökkiä pahasti, joten laite todettiin entiseksi. Kone oli
ollut yön karttapöydällä, mutta sen kansi oli kyllä ollut kiinni. Kaikkea sitä sattuukin. Meille tuli
tästä tietysti ongelmia, koska täältä ei saa ostettua uutta PC:tä, jossa olisi skandinaaviset ääkköset. Mikko soitti PC-tuellemme Stefanille, ja rupesimme miettimään miten meille saadaan
uusi kone.

84
Illalla saimme taivasviestin (siis satelliittipuhelimeemme) Toomakselta, joka antoi meille viimeiset säätiedot. Puhelin ilmoittikin sen jälkeen, että laitteen SIM-kortti on incorrect eikä se
auennut enää. Muutaman akun ja SIM-kortin poiston jälkeen se käynnistyi, mutta pyysi nyt SIM
PIN numeroa. Meidän numeroamme se ei enää hyväksynyt, joten puhelin jäi toistaiseksi mykäksi. Olihan meillä ollut siitä jo viikon verran iloa! Ihan kuin meillä ei näitä laiteongelmia olisi
muutenkin.
Tuuli oli selvästi tyyntynyt, mutta purjeet antoivat kuitenkin hyvän 5 solmun nopeuden iltaan
saakka. Silloin tuuli tyyntyi lähes kokonaan ja laitoimme koneen päälle.

19.9. Atlantti, 34 37 N ja 12 48W
Yö meni rauhallisesti. Mikko otti taas koiravahdin, klo 23–04, ja Riitta auringonnousuvahdin klo
08 saakka.
Atlantti oli tyhjä, mitään laivoja ei näkynyt koko yönä ja jatkoimme heikossa tuulessa kohti
Porto Santoa.
Aamulla klo 08 saavutimme puolen matkan pisteen eli matkaa oli jäljellä 225 nm. Tällä vauhdilla olisimme perillä sunnuntain ja maanantain vastaisena yönä.
Stefanin ohjeiden mukaan olimme yrittäneet kuivattaa PC:tämme ja ihme tapahtui, kun näytön
valo syttyi! Valitettavasti sillä ei voi kirjoittaa kuin joitakin konsonantteja, koska vokaalit puuttuivat lähes kokonaan. Saisikohan sen myytyä halvalla Puolaan?
Tällä hetkellä Marokko on meitä lähin maa, sinne on matkaa noin 200 nm.
Lehtitietojen mukaan jotkut huimapäiset afrikkalaiset harrastavat myös innokkaasti matkapurjehdusta pienissä ja täyteen ahdetuissa veneissä, suuntana yleensä Kanarian saaret tai Espanja.
Niitä meidän lienee syytä karttaa, mikäli emme tarvitse lisää miehistöä Cantanaan. Juuri tänään tuli Navtexista varoitus, että parikymmentä subsaharalaista henkilöä on veden varassa
jossain Marokon pohjoisosassa. Pyydettiin ilmoittamaan mahdollisista havainnoista.
Tänään satoi jonkun aikaa ja vesikuurojen sijaintia oli helppo seurata tutkalla. Tuuli oli heikkoa
ja myötäistä. Kun se illemmalla heikkeni entisestään, pistimme koneen päälle.
Sähkön kulutuksemme on 2 vuorokauden aikana ollut melko suurta, koska olemme lähinnä liikkuneet purjein ja pitäneet tutkaa päällä koko yön. Lisäksi jääkaappi, Navfaksi ja erilaiset mittarit kuluttavat sähköä, joten meidän on pakko välillä ajaa koneella, jotteivät akut kokonaan tyhjenisi. Olemme laskeneet, että Atlantin ylityksen aikana pitäisi päivittäin varata akkuja 2-3 tuntia, lähinnä konetta tyhjäkäynnillä ajaen. Meillä on myös aurinkopaneelit ja hyvällä ilmalla ne
antavat parhaimmillaan 2 A virtaa.
Illalla klo 22 olimme purjehtineet 2/3 matkastamme.
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20.9. Atlantti – Porto Santo 450 nm

Mikko oli taas vahdissa klo 04.30 saakka, jonka jälkeen Riitta jatkoi ja sai nauttia auringonnoususta.
Aurinko tosiaan paistoi pilvettömältä taivaalta ja matkamme eteni miellyttävimmissä merkeissä
kuin eilen, pilvisellä ja sateisella säällä. Veden lämpötila nousi jo 23 asteeseen ja se oli muuttunut väriltään todella siniseksi täällä 4000 m pohjan yläpuolella.
Harmittaa, kun Iridium ei toimi ja toivottavasti kukaan ei ole ollut huolissaan meistä. Puuhastelimme kaikenlaista, kotitöitähän liikkuvassakin kodissa riittää!
Kuvasimme tänään sekä auringonnousun että sen laskun.
Saavuimme Porto Santon satamaan keskellä yötä, klo 00:08.
Löysimme ponttonilaiturin päästä vapaan paikan, johon kiinnitimme veneen parin valveilla olevan naapurin avustamana.

21.9. Porto Santo standby
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Aamulla kippari kävi ensimmäiseksi työkseen ilmoittautumassa viranomaisille ja satamakonttoriin. Satamakonttorin virkailija kysyi, koska saavuimme ja kipparin vastatessa, että keskiyön
jälkeen hänelle kerrottiin, että saavuimme jo klo 22.45, meidän on filmattu! Eipä sillä ole väliä,
täällä ollaan kuitenkin!
Saimme ohjeen siirtää veneen toiselle paikalle koska nykyinen paikkamme oli varattu. Soitto
VHF:llä satamaan ja parissa minuutissa toinen virkailija oli jo paikalla ja auttoi meitä veneen
siirrossa. Nautimme sen jälkeen myöhäisen aamiaisen istumalaatikossa ja helteessä.
Porto Santo on Madeiran pääsaareen nähden pieni ja syrjäinen paikka. Sataman ja kylän väliä
reunustaa pitkä hiekkaranta ja jossain on myös golfkenttä. Melko karu ja kallioinen saari, josta
puuttuu lähes kokonaan Madeiran pääsaaren vihreys.
Pitkänmatkan purjehtijoilla on tietyissä satamissa tapana piirtää sataman aallonmurtajaan veneensä logo. Porto Santo on yksi sellainen ja aallonmurtaja olikin täynnä siellä vierailleiden veneiden terveisiä. Mm. kotkalaisen Iiriksen maalaus oli vielä hyvässä maalissa.
Mikään turistipaikka tämä ei siis ole, mutta hyvä välietappi purjehtijoille menossa Portugalista
kohti Madeiraa tai Kanarian saaria.
Kävimme kylässä ruokaostoksilla ja saimme päivitettyä blogimme nettikahvilassa.

22.9. Porto Santo - Quinta do Lorde, Madeira 30 nm
Tavoitteenamme oli Madeiran pääsaari, jonne lähdimme heti aamulla selvitettyämme taas
maastalähtömuodollisuudet. Sataman virkailijan kysellessä, olemmeko varanneet paikan Quinta
do Lordesta ja vastattumme kielteisesti, hän hoiti sen puolestamme.
Alkuperäinen tavoitteemme oli purjehtia Funchalin satamaan, mutta siellä käynnissä olevien
purjehduskilpailujen johdosta (Yksinpurjehdus Atlantin yli nurinpäin olevilla vessanpytyn kansilla!) satama oli muilta veneiltä suljettu.

Meillä oli heikko myötäinen tuuli ja lähestyimme satamaa n. klo 16. Satamamestari oli jo merellä meitä vastassa kumiveneellä ja hän ilmoitti ohjaavansa meidät paikallemme ja avustavansa
kiinnittäytymisessä.
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Satama on rakennettu muutama vuosi sitten uudelle alueelle Madeiran kaakkoiskulmaan, jonne
on rakenteilla myös jonkunlaista lomakylän tapaista. Satamapalvelut ovat aivan erinomaisia,
mutta paikka on kieltämättä melko syrjässä kaikista muista palveluista. Täältä järjestetään ilmainen autokuljetus lähellä olevaan Machicon kaupunkiin, jossa on mm. ruokakauppa. Jonkunlaiset bussiyhteydetkin toimivat myös sekä sinne että Funchaliin.
Spica oli saapunut tänne muutamaa päivää aikaisemmin ja olimmekin jo kaivanneet heidän seuraansa! Käytyämme läpi kaikki viime aikojen tapahtumat, päätimme mennä yhdessä syömään
lähimpänä olevaan Canicalin satamakaupunkiin.
Jonkunlaiset fiestat lienee olleet menossa, koska kaupunki oli kukitettu ja siellä oli kaikenlaisia
myyntikojuja, nyt illalla tosin jo suljettuina. Aikamme etsittyämme löysimme Amarillo-nimisen
ravintolan ja nautimme maukkaasta kalaruoasta. Kävely Canicaliin vuoren yli kesti noin 30 min,
mutta kotiin palasimme taksilla, koska meillä ei ollut taskulamppuja mukana. Ja etelän yöt ovat
pimeitä, varsinkin uuden kuun aikana.

23.9. Quinta do Lorde standby
Olemme nyt etelän lomalla!
Aamu alkoi helteisenä ja aurinkoisena ja tavoitteenamme oli laiskotella ja jäädä tänne ainakin
viikoksi lomailemaan. Pumppasimme jollan ja yhdessä Spican Maijan ja Toomaksen kanssa menimme läheiselle lahdelle snorklailemaan. Vesi on täällä uskomattoman kirkasta ja kaikenlaisia
kaloja uiskenteli kivien välissä.

Stefan lähetti tekstarin, jossa hän ilmoitti, että uusi pc odottaa nyt vain DHL:n noutoa ja sen
pitäisi olla meillä 3 työpäivän kuluessa. Emmehän muista, mitä sana "työpäivä" tarkoittaa, mutta koneongelmamme ratkennevat toivottavasti pian.
Saimme Spican varakoneen lainaksi, joten voimme sillä surffailla netissä ja päivittää tätä blogiamme. Siunatut spicalaiset!
Mitenköhän entisaikojen purjehtijat pärjäsivät ilman kaiken maailman tietokoneita parikymmentä vuotta sitten?
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24.9. Quinta do Lorde standby
Eihän lomalle ole tultu laiskottelemaan!
Vuokrasimme Spican kanssa auton ja heti aamiaisen jälkeen lähdimme etsimään levadan lähtöpistettä turistioppaan kartan perusteella. Löytyihän se ja aloitimme samantien patikoimisen.
Levadat ovat ikivanhoja kastelukanavia, joita Madeiralla on kaiken kaikkiaan 2500 km. Näiden
ansiosta saari on vihreä!
Levadat kulkevat vuorten seinämiä pitkin ja ovat välillä niin kapeita, että niiden reunalla olevan polun vieressä on jopa satojen metrien suora pudotus.

Kanavat ovat eri vaikeusastetta ja valitsimme Portelasta Ribeira Frioon kulkevan keskivaikean
levadan. Tämä levada kulkee Laurisilvan metsän halki n. 800 m:n korkeudessa ja sen pituus on
n. 12 km. Joissain kohdissa on jonkunlainen aita estämästä kulkijaa putoamasta, mutta ei kaikkialla, joten korkean paikan kammoa potevat valitkoot helpompia reittejä!
Vaellus Ribeiraan kesti n. 3 tuntia ja koska automme oli jäänyt Portelaan, vaelsimme pienen
välipalan jälkeen takaisin lähtöpisteeseemme. Aikaa tähän n. 25 km:n vaellukseemme kului n. 6
tuntia. Kotimatkalla poikkesimme Machicon kaupungissa ruokaostoksilla ja palasimme klo 19
jälkeen veneeseen.
Siinähän se lomapäivä menikin mukavasti.

25.9. Quinta do Lorde standby
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Etelän loma jatkuu ja tänään meillä oli retkeilypäivä.
Kiertelimme vuokra-autollamme Madeiraa ristiin rastiin. Todella monipuolinen saari. Etelässä on
paljon asutusta ja talot on rakennettu jyrkkiin rinteisiin. Kävimme myös Euroopan korkeimman
niemen, Capo de Cirao´n huipulla, jonka jälkeen ajoimme vuorten yli luoteiskärjessä olevaan
Ribeira de Janeraan. Siellä nautimme välipalan.
Palattuamme kotiin n. klo 18.30 oli uusi PC:mme jo odottamassa. Uskomaton suoritus: kahdessa
päivässä Helsingistä Madeiran kaakkoiskulman venesatamaan. Stefanille tuhannet kiitokset
avusta.

26.9. Quinta do Lorde standby

Aamupäivä kului työn merkeissä: Riitta pesi pyykkiä ja Mikko asensi uuteen PC:n ohjelmia.
Saimme laitteen vihdoin toimimaan ja nyt on pidettävä peukkuja pystyssä, että selviämme tällä
koneella lopun matkastamme! Ennen lähtöä olimme kyllä kuulleet kokeneemmilta, että PC:n
elinaika valtamerellä on noin puoli vuotta. Miksi siis ostaisimme uuden koneen ennen matkaa,
kun sen joutuu kuitenkin uusimaan jossain vaiheessa? Nyt se vaihe on takanapäin ja vahingosta
viisastuneena emme tule säilyttämään konettamme karttapöydällä, ainakaan kovan kelin aikana!
Iltapäivällä soudimme taas jollallamme läheiseen laguuniin snorklailemaan. Kuinka vesi voi olla
niin kirkasta ja turkoosin väristä?
Ennen ruokailua kiipesimme vielä läheisen kukkulan huipulle, jossa on jonkunlainen kappeli.
Kiipeily kannatti, koska sieltä oli tosi upea näköala satamaamme.
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27.9. Quinta do Lorde standby

Loma jatkuu ja innostuneena torstaisesta levada-vaelluksestamme, kaipasimme sitä lisää.
Eihän siinä silloin muu auta kuin vuokrata taas auto ja lähteä levadalle spicalaisten kanssa.
Nyt valitsimme vaativamman levadan eli sellaisen, joka seuraa vuoren rinnettä yli 1800 m korkeudella. Tämä alkaa Pico do Arrieirosta ja päättyy Pico Ruinoon, josta palasimme lähtöpisteeseen. Reitti oli todella upea, mutta kieltämättä aika vaativa. Polku seurasi vuoren reunaa ja
lähes koko ajan kuljimme jyrkänteen reunalla, tosin meitä suojeli pahimmissa paikoissa kaide.
Välillä polku oli räjäytetty tunneliin, jolla siirryimme vuoren toiselle puolelle. Nousut ja laskut
olivat jyrkkiä ja näin korkealla hengästyi aivan kunnolla. Ulkolämpötila oli n. 12 astetta, mutta vaikka kuljimme pelkissä shortseissa ja T-paidoissa, emme palelleet. Matkan pituudeksi tuli tällä kertaa vain n. 13 km,
mutta rasittavuudeltaan se oli mielestämme ainakin
edellisen 25 km:n levadan veroinen, koska liikuimme
todella korkealla ja jyrkkiä nousuja ja laskuja oli paljon enemmän.
Palasimme satamaan n. klo 18, jolloin Mikko maksoi satamamaksumme ja Riitta meni vielä spicalaisten kanssa kaupassa käymään Machinossa.
Olimme päättäneet lähteä heti aamulla jatkamaan matkaa, koska sääennusteiden mukaan oli
tulossa kovempia ja vastaisempia tuulia keskiviikkona. Matkaa Teneriffalle on n. 250 nm, joten
laskimme olevamme perillä keskiviikon aikana, mikäli irrotamme köydet heti maanantaiaamulla.
28.9. Quinta do Lorde -Atlantti
Tankkasimme aamulla tankin täyteen dieseliä ja irrotimme köydet klo 10. Saimme heti hienon
lenssin, jota jatkui iltaan saakka. Aurinko paistoi ja oli tosi lämmintä. Yöllä tuuli tyyntyi, joten
jouduimme käynnistämään koneen nopeuden laskiessa alle 3 solmuun. GPS:n ilmoittama ETA eli
arvioitu saapumisaika Teneriffalle siirtyi samalla vuorokaudella myöhäisemmäksi.
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29.9. Atlantti

Yövahdit sujuivat tuttuun tapaamme, Riitalla auringonlasku ja -nousu. Mikolla siinä välissä koiravahti. Aamulla havaitsimme muutaman sadan metrin päässä veneestämme valaita niiden aiheuttamasta vesisuihkusta päätellen. Myös kohtuukokoinen kilpikonna uiskenteli kaukana mantereesta!
Päivä meni Mikonpäivää viettäen ja suomalaisia hapankorppuja syöden.
Etenimme hyvää vauhtia kohti Teneriffaa.

30.9. Atlantti - Santa Cruz, Teneriffa 253 nm
Yö oli tosi lämmin ja pystyimme melkein purjehtimaan T-paidassa keskellä yötä! Tähän asti on
yöpurjehduksilla tarvittu goretexejä. Kuu oli entisestään kasvanut ja oli nyt 75 % joten se, yhdessä lukemattomien tähtien kanssa, antoi meille hyvin valoa.
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Saavuimme kahden vuorokauden purjehduksen jälkeen Kanarian saarille, Teneriffalle.
Teneriffa on saariryhmän korkein saari ja sen jylhät vuoret oli helppo tunnistaa jo aamuyöllä.
Saaren huippu, Teide, kohoaa yli 3000 m merenpinnan yli ja on koko Espanjan korkein vuori!
Kiinnittäydyimme pääkaupungin, Santa Cruzin, uudehkoon Marina Atlanticoon n klo 11. Olimme
sitä ennen olleet yhteydessä VHF:llä satamaan ja kaksi marineroa oli meitä jo vastassa ponttoni
nro 3:lla.
Ystävämme Spica oli saapunut jo yöllä, mutta he lähtivätkin liikkeelle meitä aikaisemmin, aamulla klo 04!

1.10. Santa Cruz standby

Kävelimme kaupungilla ja kävimme samalla parissa venetarvikeliikkeessä etsimässä pikkutarvikkeita. Preventteri estää ns. vahinkojiipit. Ostimme preventteriin kumijoustimen, joka toivottavasti vähentää sen aiheuttamaa narskuntaa veneen sisällä.
Spica oli tilannut iltapäiväksi mastofirman edustajat tarkistamaan heidän rikinsä. Sovimme, että he voivat tarkistaa samalla myös Cantanan rikin. Nähtyään Nautorin rod-vantit, liikkeen
edustaja ihmetteli, mikä ongelma meillä on, rikihän on "perfect". No, senhän me toivoimme
kuulevammekin, mutta 40 v. vanha riki on aina 40 v. vanha. Onneksi he eivät koskeneet Cantanan rikiin, koska Spicalle heidän toimenpiteistään oli enemmän haittaa ja rahanmenoa kuin
hyötyä.
Nettiyhteydet toimivat täällä siten, että pitää kävellä sataman ulkopuolella olevan info-kioskin
luokse. Siellä on ilmainen wifi ja kioskin takana on puisto, jonka puut antavat sopivasti varjoa
työskentelylle. Veneisiin saakka tämä yhteys ei valitettavasti toimi.

2.10. Santa Cruz standby

93

Retkeilypäivä.
Vuokrasimme taas Spican kanssa auton. Ajoimme sillä ensin Teiden huipulle n. 3000 m:n korkeuteen, josta käsin ihailimme Teneriffan vuoristomaisemia. Ihan huipulle olisi pitänyt mennä
köysiradalla, mutta koska kyyti oli melko arvokas, turistihinta 25 €/henkilö, eikä näkyvyys ollut
tänään paras mahdollinen, tyydyimme ihailemaan huippua alhaalta käsin.
Maisemat olivat vaihtelevia, hienoja mänty- ja eukalyptusmetsiä ja välillä laavan peittämää
erämaata kuin jossain lännen filmissä.
Teiden jälkeen ajoimme San Miguelin uuteen venesatamaan saaren lounasrannikolla. Tarkoituksemme oli katsastaa, olisiko tämä satama sopiva etappisatama meille Santa Cruzin jälkeen. Teneriffalla ovat vierasveneitä vastaanottavat marinat tosi vähissä ja usein näin syksyllä melko
täynnä, joten jatkopurjehdusta tulee suunnitella hyvin. San Miguel ei tehnyt meihin minkäänlaista houkuttelevaa vaikutusta. Pitkä betoninen laituri ja jonkun verran venepaikkoja, jotka
useimmat olivat jo varattuina eikä sen ympäristössäkään ollut mitään erikoista, paitsi lukuisia
golfkenttiä. Atlantin swelli keinutteli veneitä satama-altaassa. Tänne emme ainakaan halua
tulla!
Ajoimme sen jälkeen Los Christianokseen, jossa nautimme välipalan. Täälläkin on satama, mutta ei tilaa vierasveneille. Vieressä oleva Los Americanos on varsinainen rantaloma-paikka, mutta se vaikutti tähän aikaan vuodesta vielä melko hiljaiselta!
Jatkoimme matkaa länsi- ja pohjoisrantaa pitkin Puerto de La Cruziin. Hieno kaupunki ja suosittu myös lomakaupunkina, mutta P-paikkojen puuttumisen johdosta emme jääneet sinne, vaan
ajoimme Santa Cruzista n. 5 km:n päähän olevaan jättimäiseen hypermarkettiin. Kukaan meistä
ei ollut ennen nähnyt niin valtavaa elintarvikekauppaa. Kokoa kuin Cittarilla ja Prismalla yh-
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teensä! Siellä menikin aikaa ostoskärryjen täyttämisessä.
Palasimme veneille klo 21 ja nautimme myöhäisen illallisen istumalaatikossa 20 asteen lämmössä.

3.10. Santa Cruz standby

Aamupäivällä hoidimme vuorotellen nettiasioitamme puistikossa palmun alla.
Viereemme oli yöllä saapunut ukrainalainen Swan 371,s/y Ivanois Odessasta. Heidän tavoitteensa oli purjehtia vuodessa maapallon ympäri ja nyt he odottavat jotain postipakettia tänne Teneriffalle. Miehistönä 3 miestä. Vanhin heistä, Alexander, lahjoitti meille heidän kotikaupungistaan Odessasta kertovan kirjan. Hän kutsui meidät veneeseensä vodkalasilliselle ja toki otimme
kutsun kiinnostuneina vastaan. Erikoista oli heidän omavaraisuutensa matkan aikana, mm. kokonainen säkki oli täytetty ukrainalaisella kuivatulla leivällä. Aika kova urakka purjehtia vuodessa pallon ympäri eikä silloin voida aina edes hyödyntää suotuisia tuulia.
Iltapäivällä teimme kävelyn kaupungin tavarataloon, El Cortes Inglesiin. Stockan kokoinen ja
tasoinen tavaratalo, josta saimme melkein kaiken tarvitsemamme. Muoviset munakotelot, pari
säilytyslaatikkoa ylitystä varten ja hieman venetilpehööriä auto-osastolta.

Kaupunkinäkymää hallitsee mereltä päin katsottuna Sydneyn oopperan näköinen rakennus, iso
auditorio.
Mikko teki Cantanassa sähkötöitä jotta eri laitteiden lataaminen olisi yksinkertaisempaa eli Iridium ja PC on nyt kytketty pysyvästi veneen sähköverkkoon.
Illalla menimme ulos syömään ja pitkän etsinnän tuloksena löysimme kalaravintolan, jossa oli
tarjolla tuoretta paikallista " whitefishiä" grillattuna. Todella herkullista.
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4.10. Santa Cruz standby
Spicalaiset päättivät jatkaa matkaa San Migueliin ja sieltä luultavasti Gomeralle. Hyvä ajatus,
mutta me emme voineet vielä lähteä, koska satamamaksumme oli maksamatta ja tänään
sunnuntaina toimisto on kiinni. Jäi harkintaan, lähtisimmekö huomenna perässä, johan tämä
kaupunki on nähty!
Teimme tästä päivästä kodinhoitopäivän. Riitta pesi pari koneellista pyykkiä sataman pesulassa
ja siivosi veneen ja Mikko sukelsi veneen peräluukkuun irrottamaan ja huoltamaan pilssipumppua. Olimme todenneet, että siitä roiskuu pumpatessa jonkun verran vettä. Jotta pumppuun
pääsee käsiksi, on koko perälokero tyhjennettävä ja irrotettava koko pumppu. Työskentelyasento on hankala, mutta irtosihan pumppu lopulta. Syyksi selvisi, että imupuolen letkun klemmari
oli huonosti kiinni. Tavarat paikoilleen ja homma oli hoidettu. Toimivat pumput ovat valtamerellä elintärkeitä ja avomerisäännöt edellyttävät, että niitä on tuplasti, sekä sisällä käytettäviä
että istumalaatikosta käsin pumpattavia.

Teimme iltapäivällä kävelyretken pohjoisempana olevaan Darsena Pesqueran satamaan. Totesimme yksimielisesti valinneemme oikean sataman. Matkaa Darsenaan tuli kävellen 7 km keskustasta eivätkä maisemat mitenkään silmiä hiveltäneet.
Kuvasimme matkalla kauniita kukkia, papukaijakukan ja kiinanruusun. Papukaijakukkia oli tosi
runsaasti Madeiralla, mutta ei tullut siellä kuvattua niitä.
Illallisen jälkeen istuimme istumalaatikossamme ja kuuntelimme ukrainalaisveneestä kuuluvaa
laulua ja kitaransoittoa. Täysikuu paistoi ja tähdet loistivat.

5.10. Santa Cruz - San Miguel, Teneriffa, 34 nm
Tänään meistä alkoi jo tuntua siltä, että Santa Cruz on nähty ja haluamme jatkaa matkaa.
Kun pari päivää aikaisemmin kävimme San Miguelissa, totesimme, ettemme purjehdi ainakaan
sinne! Suunnitelmia saa vapaasti päivittää ja nimenomaan sinne päätimme nyt mennä. Syy ei
ollut paikan kauneudessa, vaan sen sopivassa sijainnissa Santa Cruzin ja Gomeran puolessa välissä.
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Kävimme aamulla vielä ruokakaupassa ja maksettuamme satamamaksut ja annettuamme vielä
ukrainalaisille naapureillemme lahjaksi pullon kuohuviiniä, lähdimme merelle.
Ensimmäiset 20 nm meillä oli todella kevyttä vastatuulta, mutta sen jälkeen alkoi taas tapahtua. Lähestyessämme Cap Abonaa, tuuli voimistui nopeasti 20–27
solmuun ja matkanteostamme tuli tosi märkää. Vettä
tuli kannelle jatkuvasti, mutta Cantana selvisi matkasta ihan hyvin.
Saavuimme n. klo 19 San Migueliin, jossa paikallinen
marinero osoitti meille aisapaikan.
Matkalla olivat petivaatteemme kastuneet Dorade-venttiilin kautta tulleen veden takia ja
saimme ne saman tien pesukoneeseen ja kuivuriin.
San Miguel ei ole itse asiassa mikään hassumpi paikka!
Marineromme oli hyvin avulias, mutta hänen englanninkielentaidossaan oli kieltämättä rutkasti
parantamisen varaa. Siitä huolimatta saimme kaikki asiamme hoidettua hienosti.
Saimme tänään hyvän uutisen Saksasta, Parasailorin valmistajalta. Purjeemme on tarkastettu ja
se on korjattavissa kohtuullisin kustannuksin. Saamme purjeemme takaisin kuriiripostissa Las
Palmasiin hyvissä ajoissa ennen lähtöämme.

6.10. San Miguel - La Gomera 29 nm

Tankkasimme aamulla tankin täyteen ja lähdimme liikkeelle. Diesel on täällä varsin kohtuuhintaista, n. 60 ct/l eikä bensankaan hinta, 75 ct/l päätä huimaa.
Ilma oli helteinen ja vastatuulta oli 10–16 solmua. Nostimme purjeet melko nopeasti ja saimme
hienon purjehduksen La Gomeran pääkaupunkiin San Sebastianiin saakka.
Kuvasimme matkalla Teneriffaa ja Teidenkin huippu näkyi hienosti kirkkaalla säällä.
Perillä San Sebastianissa olimme n. 17 ja söimme illallista veneessä hoidettuamme ensin muodollisuudet satamakonttorissa. Olemme ihastuneet kanarialaisiin suolaperunoihin ja Riitta löysikin ohjeen netistä. Kokeilimme niiden valmistusta - ehkä seuraavalla kerralla saamme ne rypis-
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tymään oikeaoppisesti?
La Gomera on säilynyt melko hyvin turistien päävirtojen ulkopuolella, koska täällä ei ole kansainvälistä lentokenttää. Toki matkustajalautat kulkevat jatkuvasti Teneriffan ja La Gomeran
väliä, mutta verrattuna Teneriffaan, La Gomera on selvästi "kanarialaisempi" saari. Tarkoituksemme on viihtyä täällä muutama päivä.
Matkallamme ovat yhteydet omaisiimme meille molemmille todella tärkeitä ja aina missä on
mahdollista, pyrimme lukemaan viestit ja vastaamaan niihin, niin myös täällä La Gomerassa.
Illalla kuuntelimme veneessä Karita Mattilan tulkintoja Lasse Mårtenssonin kauniista saaristoaiheisista lauluista.

7.10. La Gomera standby
Yöllä Atlantilta tuleva swelli häiritsi yöuniamme veneen riuhtoessa kiinnitysköysiämme sen verran pahasti, että kippari joutui keskellä yötä parantamaan kiinnityksiämme.
Aamu alkoi kuitenkin aurinkoisena ja edelleen tosi helteisenä ja totta on, että parempi vaihtoehto on huonosti nukuttu yö kuin valvottu yö!

San Sebastian on paitsi Gomeran pääkaupunki, myös paikka, josta Kolumbus lähti v. 1492 ensimmäiselle matkalleen Atlantin yli. Kolumbuksen asuintalo on tietysti museona ja edelleen
toiminnassa on myös kirkko, jossa hänen retkikuntansa matka siunattiin. Kävellessämme sen
ohi, oli siellä menossa hautajaiset.
San Sebastian on kaiken kaikkiaan tosi viehättävä kaupunki ja marinamme on aivan sen keskustassa. Kaikki tarvitsemamme palvelut ovat siis kävelymatkan päässä. Vierailevat matkapurjehtijat edustavat todennäköisesti melko huomattavaa osaa matkailijoista, koska tämä ei ole mikään
varsinainen lomamatkakohde kunnon lentokentän puuttumisen takia.
Löysimme kaupungista myös purjeneulomon, jonka yhteydessä paikan omistaja Thomas, pitää
myös pientä venetarvikemyymälää. Mitä ei ole varastossa, hän tilaa Teneriffalta parissa päivässä. Ostimme mm. tulevien yöuniemme varmistamiseksi uudet kumijoustimet kiinnitysköysiimme, säilytysverkon hedelmille ja muuta pientä.
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Kävimme uimassa ja snorklailemassa läheisellä lahdella mutta kohtuullisen merenkäynnin takia
vesi ei ollut erityisen kirkasta tänään. Suomessa on kylmää ja myrskyistä, mutta täällä on edelleen täysi kesä.
Saimme tänään yllättävän viestin s/y Pauliinan kipparilta Markku Luodolta. Hän oli purjehtinut
vuotta aikaisemmin ARC:n ja on nyt seurannut mielenkiinnolla matkaamme blogistamme. Toivottavasti tapaamme St Luciassa, jossa Pauliina vielä lienee joulukuussa.

8.10. La Gomera standby

Teimme muutaman tunnin patikointimatkan lähiseudulle. Yritimme löytää karttaamme merkattua vaellusreittiä, mutta se ei vielä löytynyt. Oppaista olimme tosin lukeneet, että tänne on
suunniteltu paljonkin erilaisia projekteja ja muita matkailijoita kiinnostavia investointeja, mutta itse gomeralaiset eivät kuulemma ole kovin kiinnostuneita toteuttamaan niitä, ei ainakaan
sovitussa aikataulussa! Ehkä he pelkäävät, että Gomerasta tulee toinen Teneriffa?
Kuvasimme matkalla sekä Gomeran ja San Sebastian maisemia että myös naapurisaaressa olevan Teiden vaikuttavaa huippua!
Iltapäivällä vaihdoimme Cantanan isopurjeeseen vahvemman 2. reiviliinan ja teimme muitakin
pieniä huoltotöitä tulevia koitoksia silmälläpitäen. Saimme myös hankittua Grenadan vieraslipun paikalliselta purjemaakarilta.
Hyviin tapoihin kuuluu, että veneen saapuessa uuteen maahan siinä liehuu saalingissa ko. maan
vieraslippu. Varsinkin Karibian maissa tätä pidettäneen erityisen tärkeänä. Olimme yrittäneet
hankkia etukäteen kaikki mahdolliset tarvitsemamme Karibian liput (yli 10 kpl) mutta muutaman maan lippu jäi puuttumaan, mm. Grenadan.
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Mikäli päivän aikana ei tapahdu mitään erityistä, niin eipähän sitä juttuakaan tule niin paljon.
Tällaista se lomalaisen elämä joskus on!

9.10. Gomera standby
Helteinen ja kaunis sää jatkuu täällä La Gomerassa. Suomen myrskyt ja kylmät syysilmat tuntuvat meistä kieltämättä täällä melko kaukaisilta.

Meillä on edelleen paljon aikaa myös lomailuun ja tänään teimme patikointiretken vastakkaiselle vuorelle, missä kävelimme eilen. Samat maisemat, mutta eri suunnasta katsottuna. Eiväthän
nämä reitit mitään Madeiran levadojen veroisia ole, mutta ihan mukavia, koska ne poikkeavat
niin täysin siitä, mihin Suomessa olemme tottuneet.
Kävimme kallion huipulla ihmettelemässä Jeesus-patsasta ja palasimme parin tunnin patikoinnin
jälkeen San Sebastianiin. Tämä reitti on asiallisesti viitoitettu ja seuraa meren rantaa koko ajan
aina seuraavaan kaupunkiin Playa Santiagoon saakka.
Illalla päätimme mennä vaihteeksi ulos syömään. Löysimme mukavan tuntuisen pienen katuravintolan, jossa söimme hyvin valmistettua grillattua doradea. Kyseessä oli pieni perheravintola,
jossa isä ja äiti kokkaavat, poika tarjoilee ja miniä leikkii pikkupojan kanssa ravintolan edessä.
Lapset ovat täällä kovassa arvossa ja niinpä se vesseli saikin häärätä aivan vapaasti.
Eipä täältä nyt tämän kummempia uutisia!

10.–12.10 La Gomera standby
Lomamme jatkuu täällä Gomeralla.
Sää on pysynyt helteisenä, mutta ajoittain myös melko tuulisena. Ennusteiden mukaan tuulta
olisi merellä vain n. 10 solmua, mutta satamamme luoteispäässä on korkeita vuoria ja niiden
välisestä solasta puhaltelee reippaasti, paikoitellen yli 20 solmua (10 m/s).
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Olemme kävelleet ympäristössä ja huoltaneet sekä itseämme että venettä.
Sunnuntaina Mikko pesi veneen pohjan sukeltamalla. Kiitos
Jotunin tehokkaalle pohjamaalille, pohja oli yli 3200 nm:n
jälkeen edelleen hyvässä kunnossa, joten meidän ei tarvitse
nostaa venettä ylös ennen Atlantin ylitystä. Nosto on yleensä hankala järjestää ja paitsi että se maksaa, niin olemme
todenneet, että siihen liittyy myös tiettyjä riskejä!
Varustepuoltakin olemme täydentäneet ja tilanneet UK:sta
lisää aurinkopaneeleja ja muita tarvikkeita, mm. uudet tyynyt istumalaatikkoon. Paketti on luvattu toimittaa Las Palmasiin hyvissä ajoin ennen lähtöämme. Kerromme sitten myöhemmin,
onnistuiko se!
Maanantaina vietetään Espanjan kansallispäivää, jolloin useimmat kaupat ovat kiinni ja Espanja
suljettu.
Vesi on edelleen uintikelpoista, yli 24 asteista ja uimaranta
on ihan vieressä. Hiekka on kuitenkin melko tummaa ja maininkien johdosta vesi on ajoittain sameata.
Nyt olemme sitä mieltä, että San Sebastian lähiseutuineen
on tullut meille tarpeeksi tutuksi, joten on hyvä aika irrottaa
köydet. Tarkoituksemme on purjehtia tiistaina takaisin San
Migueliin ja sieltä sitten vähitellen kohti Las Palmasia.
Aikaa meillä on riittävästi, mutta satamat alkavat hiljalleen täyttyä veneiden kokoontuessa
tänne valmistautumaan Atlantin ylitykseen. Vapaista vieraspaikoista alkaa siis olla pula, joten
sataman valinta riippuu myös siitä, missä satamassa on tilaa!

13.10. La Gomera - San Miguel, Teneriffa, 27 nm
Kävimme aamulla kaupassa ja irrotimme köytemme klo 11.30.
Saimme samantien purjeet ylös ja nautittavan purjehduksen 15–20 solmun sivuvastaisessa tuulessa. Jossain vaiheessa tuuli tyyntyi lähes kokonaan ja jouduimme käynnistämään koneen. Tuuli virisi uudelleen, mutta samalla se kääntyi täysin vastaiseksi, joten jatkoimme purjehdusta,
mutta nyt siis kryssaten.
Näimme matkalla muutaman pilottivalaan, mutta pysyimme niistä varmuuden vuoksi loitolla.
Kun kamera oli vihdoin laukaisuvalmiina, olivat valaat jo häipyneet.
Olimme perillä San Miguelin satamassa Teneriffalla klo 17. Kylkikiinnitys ponttonilaituriin marineron ohjeiden mukaisesti.
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Spicalaiset olivat hankkineet Gomerasta uudet kalastusvehkeet lähinnä kai hain pyydystämistä
silmälläpitäen. Siima on nimittäin tosi paksua ja vahvaa ja koukut samanlaisia, joilla teurastajat
roikuttavat sianruhoja. He saapuivat kuitenkin ilman saalista San Migueliin, mutta yhtä sardiinisyöttiä oli kuulemma sentään puraistu! Haineväsoppa jäi siis tällä kertaa maistamatta, mutta Riitan tekemät lihapullat maistuivat sitä paremmilta.
Tarkoituksemme on jäädä tänne vielä huomiseksi mm. pesemään pyykkiä ja jatkaa sitten Gran
Canarian eteläosaan.

14.10. San Miguel standby

Spicalaiset jatkoivat aamulla matkaa Gran Canarialle ja me siirryimme heidän aisapaikalleen.
Olimme illalla kuulleet satamamestarilta, että paikalle, jonne meidät oli eilen ohjattu, olikin
tulossa paikan varsinainen haltija odotettua aikaisemmin, joten meidän piti vaihtaa paikkaa
heti aamulla.
Nettiyhteyksistä vielä sen verran, että sataman toimiston mukaan langaton netti ylettyy vain
sataman baariin saakka eikä missään tapauksessa aisapaikoille. Paikkamme oli ensin niiden puolessa välissä, jonne emme saaneet mitään yhteyttä, mutta siirryttyämme aisapaikalle kauas
toimiston antennista, yhteys oli loistava!
Pesimme aamupäivällä 2 koneellista pyykkiä, jonka jälkeen teimme kävelykierroksen alueella.
San Miguel on sinänsä melko masentava alue. Täällä on paljon uudehkoja loma-asuntoja golfkenttien ympäröimänä, mutta paljon myös keskeneräisiä rakennuksia. Ympäristö on osittain
viimeistelemättä ja palvelut ovat melko mitättömiä muutamaa ravintolaa ja englantilaisten (!)
pitämää supermarketin tapaista huomioimatta. Paikka on ilmeisesti englantilaisten golfaajien
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suosiossa, mutta koska sesonki ei ole vielä alkanut tai lama on iskenyt toden teolla, täällä ei nyt
ole oikeastaan mitään elämää.
Mietimme myös, miten itse suhtautuisimme, jos olisimme ostaneet korkealla hinnalla osakkeen
lomaparatiisista ja todenneet sen jälkeen, että asuntomme valmistuttua työt olisivat pysähtyneet ympäristössä ja hinnat romahtaneet! Onneksemme lomaosakkeen hankinta täältä eikä
muualtakaan ole ollut meidän tavoitteenamme!
Kävimme iltapäivällä uimassa rannan tosi kirkkaassa vedessä ja illalla päätimme kokeilla paikallista ravintolaa.
Saimme myös varattua laituripaikan Puerto Moganista Grand Canarialta huomisesta alkaen viikoksi eteenpäin, joten aamulla meillä on aikainen lähtö meren yli. Matka sinne on noin 50 nm,
joten toivomme kunnon tuulia huomiseksi, tänään ne ovat loistaneet poissaolollaan.

15.10. San Miguel - Puerto Mogan, Gran Canaria, 48 nm

Herätyskelloherätys klo 07 ja köydet irti klo 08.30.
Edessä oli taas purjehduspäivä ja tavoitteemme oli kuten ennenkin, saapua uuteen satamaan
valoisaan aikaan.
Aluksi oli tuuli vielä melko heikkoa mutta saimme pian purjeet ylös ja leikkisän delfiinilauman
saattelemana hienon purjehduksen kohti Gran Canariaa. Matkalla piti taas venettä huoltaa.
Olimme jonkun aikaa ihmetelleet, miksi pilssi täyttyy pikkuhiljaa vedellä. Kovassa tuulessa aallot lyövät välillä veneen yli, jolloin vettä pääsee luukkujen kautta myös pilssiin, mutta tätä tapahtuu nyt myös kevyessä tuulessa ja ihan satamassakin. Ainakin yksi syy tähän selvisi, WC:n
pesualtaan jalkapumppu vuotaa hieman ja sitä kautta makeavesisäiliömme tyhjenee vähitellen
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pilssiin! Pumppu oli siis irrotettava ja selvitettävä, voiko sen korjata. Kippari sai sen avattua ja
jo toisella yrittämisellä myös kasattua uudelleen niin, että se edelleen toimii, mutta vuoto ei
tästä huolimatta loppunut. Hankintalistalla on siis uusi pumppu ennen Atlanttia. Onhan pumppu
jo yli 20 v vanha ja tiivisteet ehkä jo hieman menettäneet joustoansa?
Kanarian saarille ovat ns. tuulten kiihdytyskaistat tyypillisiä. Ne ovat saarten välissä olevia alueita, joissa tuuli voimistuu hyvin nopeasti jopa moninkertaiseksi. Teneriffan ja Gran Canarian
välissä on suurin tällainen alue ja lähestyessämme Puerto Mogania, alkoi tuuli todella voimistua
n. 10 solmusta aina 25 solmuun saakka. Vähensimme vastaavasti purjeita eli rullasimme genuaa
sisään ja otimme reivin isopurjeeseen. Vauhtimme pysyi siitä huolimatta reilusti yli 6 solmun ja
saavuimme perille n. klo 17.
Satama oli aivan täynnä, mutta onneksi olimme varanneet tomeralta Maria Teresalta laituripaikan etukäteen.
Puerto Moganissa ei ole aisoja eikä peräpoijuja, vaan pohjassa on ankkuriketju, joka on liitetty
köysillä laitureihin. Saapuessamme paikallemme nosti marinero laiturin päästä ohuen köyden
ylös ja vedimme sillä varsinaisen ankkuriköyden veneeseemme. Tämä on sinänsä ihan helppo
tapa kiinnittää vene, varsinkin kun poislähtiessä ei tarvitse tehdä muuta kuin laskea ankkuriköysi pohjaan!
Samassa laiturissa oli toinenkin suomalainen Swan, merikarhututtujen Orvon ja Marja-Liisa Siimestön s/y Namihani, jonka istumalaatikossa meille tarjottiinkin heti kiinnittäytymisen jälkeen
raikkaat valkoviinit tervetuliaisiksi. Namihani oli purjehdittu tänne Azorien kautta.
Puerto Mogania pidetään Kanarian saarten parhaimpana satamana ja sellaiseen pitää tutustua
kunnolla. Ainakin ulkoiset puitteet ovat lupaavat ja lähes kaikki tarvittavat palvelut löytyvät
aivan läheltä.
Olemme varanneet paikan 28.10. saakka, koska tämän ja Las Palmasin välillä ei ole parempaakaan vaihtoehtoa. Nyt jatkamme siis lomailua reilun viikon verran.

16.10. Puerto Mogan standby
Perjantaisin on Puerto Moganissa perinteinen markkinapäivä ja turisteja pyörii vilisemällä satamassa. Myös Puerto Ricosta järjestetään laivaristeilyjä tänne. Matka kestää ns. lasipohjaveneellä puolisen tuntia. Myynnissä on kaikenlaista turistikrääsää.
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17.10. Puerto Mogan standby

Kaunis ja helteinen (30 astetta) ilma jatkuu. Jääkaappimme lopetti yöllä toimintansa ja saimme
sataman puuhanaisen, Maximien, kautta sovittua jo keskiviikoksi huollon Las Palmasista. Pelastaaksemme tuoreruokamme, ostimme Spar-kaupasta pussillisen jääpaloja, mutta laite oli jäähtynyt iltapäivään mennessä jo sen verran, että se rupesi taas toimimaan. Peruimme huollon ja
opimme tästä sen, että jos maasähkö on päällä, niin veneen akkujännite on korkea ja Isotermin
säädin pitää olla manuaalisesti säädettynä heikommalle teholle, koska muuten se kuumenee
liikaa. Sama ilmiö toistui Visbyssä neljä kuukautta aikaisemmin.
Mikko kävi mastossa siirtämässä spinnufallin tutkatelineen ulkopuolelle, jotta se juoksisi kitkattomammin.
Söimme illalla vaihteeksi ravintolaruokaa, Mikolle puolikas broileri ja Riitalle leivitetty kana.
Ihan OK.

18.10. Puerto Mogan standby
Kävimme kaupassa ja muuten lomailimme ja laiskottelimme. Kotiruokana Riitan herkullisia katkarapuja ja vihanneksia.

19.10. Puerto Mogan standby
S/y Lollo kadoksissa!
Eilen illalla oli Navtexiimme tullut seuraava viesti ja huolestuimme tietysti heti:
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IA79 OCT/19 10:22 518kHz ERROR RATE=0.0%
ZCZC IA7918 2106 UTC OCT 09
SEARCH AND RESCUENR IMPORTANT AT 172030 UT OCTOBER 2009
OVERDUE FROM THE SAILING VESSEL LOLLO MMSI211450100 WITH TWO PERSONS ON BOARD LENTH 9.3 METRES. DEPARTURE FROM MARINA DE RUBICON (LANZAROTE) TO TENERIFE. PLEASE REPORT ANY SIGHTING TO THE NEAREST COAST
STATION OR MRCC LAS PALMAS
NNNN

Olimme tavanneet Lollon matkamme aikana useasti ja viimeksi tiemme erkanivat Lissabonissa,
jonne Lollon kippari Torsten odotti tyttöystäväänsä Irmiä saapuvaksi.
Sää Lanzaroten ja Teneriffan välillä oli viime aikoina ollut hyvä, joten meidän oli vaikeata uskoa, että heille olisi voinut tapahtunut jotain pahempaa. Vene oli hyvin varustettu Epirbhälyttimillä ja pelastuslautoilla.
Totta kai tällainen tieto pistää ajattelemaan ja sai meidät huolestumaan ystävistämme.
Onneksi Navtex ilmoitti iltapäivällä peruuttavansa hälytyksen seuraavalla ilmoituksella:
IA81 OCT/19 15:01 518kHz ERROR RATE=0.0%
ZCZC IA8119 1359 UTC OCT 09
COASTAL WARNING NR IMPORTANT CANCEL NAVTEX IA79 (OVERDUE LOLLO) AND THIS MESSAGE
NNNN

Emme tiedä, mitä oli tapahtunut, mutta Torsten ja Irmi ovat kuitenkin turvassa Gomeralla. Olivatkohan Irmin vanhemmat huolestuneet tyttärestään aivan turhaan ja hälyttäneet merivartioston liikkeelle?

20.10. Puerto Mogan standby

Aamulla kippari vaihtoi koneen öljyn ja öljysuotimen. Viime vaihdosta oli kulunut 250 h, joka
lienee Yanmarin suosittelema vaihtoväli.
Helsinkiläinen s/y Tavino saapui satamaan. Tavinon Hannu ja Tarja Pöyry täyttävät molemmat
pyöreitä vuosia ja juhlistavat sitä kiertämällä Atlantin tyttärensä Jonnan kanssa.
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Riitta kävi kaikki ruokakaapit läpi ja pesi ne ja samalla tarkisti, ettei niihin ole pesiintynyt epätoivottuja vieraita.
Olimme yhden ruotsalaisveneen kipparilta kuulleet, että Moganissa on paljon torakoita. Suihkutimme kiinnitysköysiimme torakkasprayta, jotta ne eivät ainakaan köysien kautta tule Cantanaan. Meillä on tapana jättää kenkämme laiturille ja muutenkin pyrkiä pitämään paikat puhtaina ja järjestyksessä. Torakat eivät ole vaarallisia, mutta epämiellyttäviä ja niiden hävittäminen
on vaikeata. Saimme Lagosissa Kauppiloilta reseptin (maitotiiviste-hunaja-boorihappo), jolla
kaappien ovet tulee sivellä, jos niitä ilmaantuu. Meillä on myös veneessä muutama ns. torakkahotelli odottamassa asukkejaan. Toistaiseksi emme ole niitä onneksi havainneet. Tehokkain tapa päästä niistä eroon, on nostaa vene talvella ylös pakkaseen!
Kipparin silmälaseista meni taas nenätyynyn piikki poikki, kuten tapahtui myös kesäkuussa
Amsterdamissa. Korjaus ei täällä onnistu, mutta paikallinen optikko vaihtoi vanhat, mutta edelleen hyvät linssit uusiin ja vahvempiin, titaanisiin kehyksiin. Olivatkohan Thaimaasta ostetut
Tag Heuerit kuitenkaan ihan aitoja?

21.10. Puerto Mogan standby
Kävimme päiväretkellä Puerto Ricossa lasipohjaveneellä. Tapasimme Spican ja kävimme heidän
kanssaan lounaalla.

22.10. Puerto Mogan standby
Kaupassakäyntiä ja kotiaskareita.
Aamulla oli taivaalla jonkun verran pilviä, mutta edelleen lämmintä, 25–30 astetta.
Meillä on ollut nettiyhteyksien kanssa ongelmia. Marinalla on oma langaton verkko ja siihen saa
tunnukset maksamalla 5,25 €/ vrk. Laite, joka antaa kuitin ja salasanan, on ollut epäkunnossa,
joten emme ole päässeet marinan verkkoon. Ruotsalaiselta naapuriveneeltämme saimme vihjeen, että Marina-ravintolassa on ilmainen wifi ja siihen saa tunnukset, kun käy siellä vaikka
juomassa kupposen kahvia. Saimme naapuriltamme tunnuksen ja sillä saimme heikon yhteyden
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verkkoon jopa veneestämme. Yhteys oli kuitenkin selvästi parempi itse ravintolassa, joten kippari hoiti näitä blogimme päivityksiä sieltä käsin.

23.10. Puerto Mogan standby

Mikko innostui Puerto Moganissa harkitsemaan uuden järjestelmäkameran ostamista. Edullisista hinnoista huolimatta ei
kaupankäynti intialaisen myyjän kanssa edistynyt, joten toistaiseksi pärjätään vanhalla Canon G7:lla. Intialaisen ratkaiseva virhe oli, että hän kehui nykyistä kameraa niin laadukkaaksi, ettei ole mitään järkisyytä ostaa uutta!
Teimme päivällä bussimatkan Las Palmasiin ja takaisin. Paikallisbussilla ensin Puerto Ricoon vuorten yli ja sieltä moottoritietä pitkin Las Palmasiin. Kateeksi käy paikallisbussien korkeata tasoa, koska lähes kaikki ovat uudehkoja ja hyvin siistejä.
Innostuisivatkohan espoolaisetkin käyttämään enemmän julkisia, jos YTV:n vanhat romut korvattaisiin kunnon busseilla?
Saman havainnon teimme myös Portugalissa!
Kävimme katsomassa Las Palmasissa tulevaa satamaamme,
jonka jälkeen nautimme välipalan rantaravintolassa.
Naapurinamme on irlantilainen teräsvene, joka on aloittanut
maailmanympäripurjehduksen. Kuuntelimme, kun veneen
kippari soitti hanurilla irlantilaisia kansanlauluja ja sehän innosti Mikonkin kaivamaan huilunsa
esille Lasse Mårtenssonin nuottien kera.

Saimme illan kuluessa vielä kutsun siirtyä Namihaniin jatkamaan soittamista ja tosiasiahan on,
että muutaman viinilasillisen jälkeen soittotaito vain paranee! Jatkoimme illanviettoa Namihanilla, kunnes naapurilta tuli viimeiset suosionosoitukset klo 00:30!

24.10. Puerto Mogan standby
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Tanskalainen eläkeläis-Peter valmisti ruostumattomat suojat dorade-venttiileillemme. Niiden tarkoitus on estää
skuuttien tarttumista ja vähentää turhia käyntejä etukannella kovassa kelissä. Tänään pesimme myös veneen ja
teimme muitakin kotitöitä.
Saimme vihdoin netin toimimaan kunnolla Cantanassa. Ongelmana oli, etteivät antennin asetukset olleet oikein.

25.–26.10 Puerto Mogan Standby
Puerto Moganiin saapui suomalaisvene s/y Elaine, joka osallistuu myös ARC:iin. Helinä ja Kalle
ovat aloittaneet maailmanympäripurjehduksen uudella Arcona 430:lla. Kaikenlaisia kommelluksia on heillekin ehtinyt tapahtua, mutta ne kuuluvat asiaan, oli vene sitten 40 vuotta vanha tai
suoraan pakasta otettu!
Suomi on varsin hyvin edustettuina, 6 veneen armadalla, täällä Puerto Moganissa.
Spicalaiset sen sijaan olivat nyt saapuneet Gomeralle, jossa he tapasivat s/y Lollon Torstenin ja
Irmin. Heillä on kaikki hyvin ja kävi ilmi, että Torstenin vanhemmat olivat hermostuksissaan
hälyttäneet merivartioston, kun eivät olleet kuulleet pojastaan mitään. Torsten ja Irmi olivat
kuulemma myös tavanneet Marokon ulkopuolella joitain paikallisia kalastajia, joiden käytös
huolestutti heitä sen verran, että Irmi oli päättänyt jättää Atlantin ylityksen väliin.

Eräässä jenkkiveneessä oli pieni tulipalon alku, joka kuulemma sai alkunsa sähkölaitteista. Palokunta tuli paikalla sammutustöihin. Toivottavasti saavat veneensä taas kuntoon. Maximie piti
meitä hyvin ajan tasalla sataman tapahtumista.

27.10. Puerto Mogan standby
Koneasiantuntija Robert kävi tarkistamassa Cantanan koneen. Hän sääti venttiilit ja hänen mukaansa kone toimii ihan niin kuin sen pitää eikä sen pitäisi aiheuttaa meille harmeja matkallamme. Valkoisen savun ja räpättävän äänen hän selitti sillä, että joku sylinteri ei joskus saa
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riittävästi polttoainetta, jolloin se ei jaksa käydä. Sitä vastoin, että vähennetään kaasua, kuten
olemme tehneet, sitä pitää lisätä. Ilmiö ei ole vakava eikä sen suhteen kannata tehdä mitään.
Rauhoittava tieto!
Pesetimme ison IKEA-kassillisen pyykkiä pesulassa. Todella helppoa.
Tänään sovimme menevämme Elainelaisten kanssa yhdessä ulos syömään. Huomenaamulla siirrymme Las Palmasiin.

28.10. Puerto Mogan - Las Palmas 41 nm
Lähdimme liikkeelle jo klo 07.20, koska olimme varautuneet kovaan tuuleen Gran Canarian itäpuolisilla kiihdytyskaistoilla. Aamupäivällä ohitimme Maspalomaksen dyynit ja Playa de Ingelsin.
Tämä on alue, jossa kuulemma usein tuulee kunnolla, mutta tänään tuuli ei kuitenkaan herännyt ja jouduimme ajamaan koneella koko matkan Las Palmasiin saakka.
Saavuimme sinne n. klo 15, mutta sataman toimisto oli siestalla, joten saimme hoidettua muodollisuudet vasta klo 16. Odotusaikana kävimme Texacon huoltoasemalla täyttämässä tankkimme 43 l:lla löpoä, mutta ostimme myös 3 x 20 l:n varatankkia, jotka täytimme samalla. Entisten
2 x 10 l varatankin ohella meillä on nyt yhteensä n. 200 l löpöä ylistystä varten. Toivottavasti se
riittää!

Elaine saapui tuntia jälkeemme Las Palmasiin ja sai paikan samasta ponttonista kuin me.

29.10. Las Palmas standby
Aamulla soitto kipparin pikkuveljelle Urpolle, joka täytti pyöreät 50 v. Paljon onnea myös näin
julkisesti.
Merikarhuystävämme Nina ja Gugi olivat lomailemassa Las Palmasissa ja tulivat ilahduttamaan
meitä. Oli mukava tavata ystäviä ja kertoa matkastamme ja kuulla kuulumisia.
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Iltapäivällä kävi jääkaappiasentaja Jean tarkistamassa Isotermimme ja sovittiin, että hän palaa
maanantaina ja asentaa siihen kunnon tuulettimen ylikuumenemisen estämiseksi. Tuuletin vie
vähän sähköä, mutta säästää vastaavasti enemmän kompressorin käyntiaikaa. Tropiikissa kompressori joutuu tosi töihin!
Menimme illalla Gugin ja Ninan kanssa syömään paikalliseen kalaravintolaan. Todella herkullista
ja taatusti tuoretta kalaa.
2.11. Las Palmas standby
Jean kävi asentamassa jääkaapin tuulettimen. Hänen mitattuaan akkujen kunnon, sai kaksi Vetuksen melko uutta akkua tuomion, vain 30 -50 % tehoa jäljellä. Sovittiin, että hän hankkii vastaavat uudet akut.
Norjalainen purjehtija, jolla on pieni metalliverstas veneessään, valmisti meille uudet reivikoukut. Nämä osoittautuivat todella hyvin toimiviksi ja helpottivat selvästi reivaamista.

5.11. Las Palmas standby
Teimme kävelyn rantaraittia pitkin etelään. Matkalla oli hienoja, mutta hylätyn näköisiä purjeveneitä, mm. Swan 38, poijussa odottamassa uppoamistaan. Surullista katsottavaa. Mainingit
olivat melkoisia!
Kävimme bussilla Ikeassa, josta ostimme uuden sijauspatjan. Oli sovittu, että tanskalainen Kirsten ompelee siitä Cantanalle sopivan kokoisen. Löysimme sieltä myös höyryritilän, josta teimme
paraboili-antennin wifiä varten.
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6.11. Las Palmas standby
Kirsten ilmoitti meille yllättäen, ettei hän pystykään ompelemaan patjaamme. Ei auttanut mikään muu kuin tehdä se itse. Leikkasimme sen sopivaksi ja Riitta ompeli reunat kiinni.
Tulos oli todella hyvä ja uusi patja paransi selvästi yöuniamme.

7.11. Las Palmas standby

Naapurimme Marco ja hänen tyttärensä Alexandra viettivät Alexandran synttäreitä. Marco on
ranskalainen, mutta asuu Espanjassa ja vene on rekisteröity Saksaan. Alexandran äiti on venezuelainen, joten olemme tosi kansainvälisessä seurassa.

8.11. Las Palmas standby
Heräsimme uuden patjan päällä hyvin nukutun yön jälkeen.
Aamupäivällä nettityöskentelyä ja pyykinpesua sataman pesuautomaatissa. Kolikoita joutuu
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syöttämään pesukoneeseen ja kuivuriin melko paljon, joten kannattanee harkita pyykin pesettämistä oikeassa pesulassa. Pyykit voidaan jättää Texacon huoltoasemalle ja noutaa ne sieltä
seuraavana päivänä, puhtaina ja tuoksuvina!
Täällä käytetään vahvanhajuisia pesuaineita, jotta pyykki varmasti tuoksuu pestyltä.
Isänpäivä ja Mikko sai terveiset Katalta, Tintiltä ja Petteriltä. Kiva, kun muistivat.
Kävelimme Las Palmasin ympäri, n. 10 km.
Riitan toinen Crocs-kenkä oli viime yönä kadonnut laituriltamme. Naapuriveneessä vietettiin
synttäreitä ja kaikkea sattuu, kun vieraat yöllä poistuvat! Onneksi Mikko löysi sen sataman toisesta päästä kellumassa. Säästyi yhden Crocs-parin hinta!
Elaine saapui Suomesta ja saimme uuden tuulimittarin anturin. Vielä mukavampaa, saimme
Reissumiestä ja Eloveenan kaurapuuroa.
Kotiruokana herkullista polloa eli broileria.

10.11. Las Palmas standby

Cantanan katsastus ja menossa pelastuslautan tarkistus.

Tänään oli katsastuspäivä. Cantana meni lähes läpi pienillä huomautuksilla, joten muutamaa
pientä yksityiskohtaa parannetaan vielä. Olimme ostaneet vahingossa valkoiset hätäraketit,
mutta vaatimuksena olivatkin valkoiset käsisoihdut. Mikko haki ne saman tien Rolnauticilta.

Mikko viimeistelee hellan kiinnityksiä. Niiden tarkoitus on pitää hella paikallaan vaikka vene olisi ylösalaisin!
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Mikko auttoi iltapäivällä Toomasta mastovalon korjaamisessa.
Illalla oli Rolnauticin cocktailkutsut, joissa tarjottiin viiniin ohella myös pieniä tapaksia. Tapasimme muutaman muun osallistujan, mutta emme viipyneet kovin myöhään. Rokki soi koko
ajan melko kovaa ja haittasi selvästi aikuisten seurustelua.

11.11. Las Palmas standby
Doublehanded-seminaari Club Varaderon luentosalissa
Tilaisuuteen osallistui 30–40 henkilöä, joiden tarkoitus on purjehtia ARC kahdestaan eli doublehanded. Tavoite oli herättää keskustelu purjehtimisesta pienellä miehistöllä. Mitä erityishaasteita meillä on ja miten hoidamme vahtivuoromme?
Tilaisuus ei antanut meille sellaista uutta tietoa, jota emme olisi jo aikaisemmin tienneet tai
jopa 3500 nm:n matkalla kokeneet. Sanoma oli se, että kun kaksin purjehtii niin pitää osata
toimia samoin, jos purjehtisi yksin. Jotta molemmat saavat riittävästi lepoa, on vahtivuorossa
olevan pärjättävä yleensä yksin!
12.11. Las Palmas standby
Seminaaripäivä Real Club Gran Canarian ylellisissä tiloissa.
Oppitunti bunkraamisesta ja ruoanlaitosta (viikonloppuisin pitää saada paistettuja munia ja pekonia?).
Miten toimitaan hätätilanteissa?
Rikin huollosta. Saimme paljon hyviä vinkkejä ja päätimme tilata rikin tarkastuksen Jerry- the Riggeriltä.
Säätilan huomioiden sopivimman reitin valitsemista Karibialle. Vetäjänä Chris Tibbs, joka on purjehtinut 23 kertaa Atlantin yli ja on ammatiltaan merimeteorologi.
13.11. Las Palmas standby
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Mikko osallistui aamupäivällä sekstanttiharjoitukseen aallonmurtajalla. Tulipa mieleen, miksei
oma sekstantti tullut mukaan? Ainahan voi sattua, että GPS lakkaa toimimasta ja siinä tapauksessa on hyvä olla vaihtoehtoja.
Saimme sovittua, että Reijo tuo sekstantin mukanaan ensi viikolla. Jos ei sillä muuta käyttöä
ole, niin ainakin mukavaa ajanvietettä merellä!

Riitta ja Maija tekivät vuokra-autolla ostoskierroksen ja hankkivat ruokaa ylitystä varten. Heillä
olikin tosi urakka, johon meni koko päivä.
Kävimme kaupungilla ja ihastelimme Real Club Nauticon mahtavia puitteita. Pursiseura on varsinainen jetset-klubi, jonne vain harvoilla ja valituilla on pääsy. Osa ARC:n luennoista ja tilaisuuksista pidettiin siellä.
Sähkömies Jean kävi taas Cantanassa, koska olimme todenneet tiettyjä kummallisuuksia sähkön
mittauksessa. Jean oli mennyt kopeloimaan Ripan tekemiä asennuksia ja siinähän se virhe oli!
Onneksi tämä huomattiin ajoissa ja saimme sen korjattua.

14.11. Las Palmas standby
Mikko kävi kuuntelemassa luennon: "Energy management on sailing yachts" ja iltapäivällä saapui rikiasiantuntija Jerry tarkastamaan rikimme. Hän oli näkemäänsä hyvin tyytyväinen eikä
epäröisi hetkeäkään purjehtia Cantanalla Atlantin yli! Mukava
kuulla.
Riitta järjesti eilen ostamiaan ruokatavaroita. Osasta säilykepurkeista poistettiin paperiset etiketit ja kirjoitettiin tussilla
sisällön nimet purkkeihin. Vanha tapa ajalta, jolloin purkit säilytettiin pilssissä. Etiketit saattoivat irrota ja tukkia pilssipumpun
eikä kokilla olisi mitään tietoa purkin sisällöstä ennen sen avaamista. Torakoiden takia on myös hyvä jättää turhat pahvit rannalle.
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Riitta sai kirjeen tyttäreltään Ainolta Kanadasta ja oli siitä hyvin ilahtunut ja liikuttunut. Mukana onnenlantti ja kaunis kaulakoru. Tuhannet kiitokset Ainolle!
Illalla osallistuimme yhden ARC:n sponsorin, Berthonin, mitättömiin cocktail-kutsuihin Real Clubilla. Menimme tyhjin vatsoin Spican ja Elainen kanssa sen jälkeen pizzalle!
15.11. Las Palmas standby

Tänään ARC 2009 avattiin virallisesti. Lähtöömme on tasan viikko aikaa. ,
Tilaisuus alkoi klo 11.30 lippuparaatilla Texacolle, jossa kaikkien osallistujamaiden liput nostettiin salkoihin. Veneiden omat juhlaliput oli nostettu jo edellisenä päivänä, joten satamassa alkoi olla juhlan tuntua!
Erilaisten puheiden jälkeen WCC:n johtaja Andrew Bishop avasi ARC:n virallisesti.
Tämän jälkeen alkoivat Texacon Pedron järjestämät jollakilpailut. Tavoite oli ilmeisesti käyttäytyä vähemmän merimiesmäisesti ja pienessä sievässä upottaa naapurivene. Katselimme touhua tovin, mutta emme itse osallistuneet kisoihin.
Suomessa alkoi lentäjien lakko ja huolestuimme tietysti heti, vaikuttaako se ystäviemme Liljanderien ensi viikolla alkavaan Las Palmasin lomaan!
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16.11. Las Palmas standby
Aamulla oli jälleen auringonpaistetta mutta iltapäivällä taas pilvisempää, aika tyypillistä Las
Palmasissa!
Kävimme El Corte Inglesistä ostamassa vielä yhden 30 l säilytyslaatikon ja munakotelon.
Mikko teki pitkän kävelyn tietokonehuoltoon, mutta liike oli suljettu. Tarkoitus oli selvittää,
onko vanha koneemme vielä korjattavissa. Tulipahan kuitenkin nähtyä Las Palmasia. Illalla
söimme kahdestaan kotona.

17.11. Las Palmas standby
Heräsimme aamulla puhelimen soittoon. UPS ilmoitti, että tilaamamme wifi-antenni on saapunut Suomeen ja he toimittavat sen Reijolle iltapäivän aikana.
Mikko sai myös sovittua, että kaipaamamme Parasailor toimitetaan tänään meille veneelle. Pakettien toimitus Kanarian saarille on hankalaa, koska saaret eivät kuulu EU:iin. Paketit menevät
tullin kautta ja jos joku dokumentti (esim. kopio passista) puuttuu, niin paketti ei liiku minnekään. Huolitsijat eivät näitä dokumentteja osaa pyytää, joten ei mikään ihme, että lähetykset
takkuilevat. Onneksi parasailorimme saapui iltapäivällä itsensä Thomas Wibberentsin tuomana.

18.11. Las Palmas standby
Aamulla Back to Europe- seminaari. Paluulle on vaihtoehtoja: ARC Europen kanssa tai omin
avuin purjehtien Bermudan ja Azorien kautta. Veneet voidaan myös laivata miehistöineen tai
palkata miehistö veneen Eurooppaan palauttamista varten. Hinnat vm. vaihtoehdoissa n. 10 000
€ (tai ehkä se oli £?). Omiin suunnitelmiimme kuuluu kyllä purjehtia Cantana myös takaisin,
mutta kunhan ensin pääsemme rapakon toiselle puolelle, niin nähdään sitten.
Saimme tänään ARC:n venekohtaiset mittaluvut. Jokaiselle veneelle on laskettu tasoituskerroin,
johon vaikuttaa veneen koko, paino, purjepinta-ala jne. Ilmeisesti laskentakaava on salainen,
mutta oma mittalukumme oli koko laivueen 4:s alhaisin, eli 0,827.

117
Olemme odottanet kahta pakettia Mailspeed Marinelta Englannista ja ne saapuivat jo 30.10. Las
Palmasiin, mutta ovat tällä hetkellä vielä ties missä. Puhelimet ovat viime päivinä käyneet
kuumina ja toivottavasti saamme ne ajoissa. Lähetykseen sisältyy mm. 2 aurinkopaneelia, joiden avulla toivomme voivamme ladata akkujamme ylityksen aikana.
Merikarhuystävämme Jorma Kaskenmäki saapui Las Palmasiin osallistuakseen s/y Vahinen miehistöön. Jorma toi meille tuliaiseksi aitoa saaristoleipää. Todella maittavaa, kiitos Jormalle!

Reijo, Auli ja Erika saapuivat myös tänne ja he toivat meille mm. kipparin sekstantin ja uuden
tuulimittarin näyttöyksikön. Mahtoi olla painava matkalaukku! Kävimme Liljanderien kanssa
syömässä Sotavento-klubilla.

19.11. Las Palmas standby

Aamulla oli ARC:n pelastautumisharjoituksia, mutta kävimme myös tutustumassa s/y Vahineen,
joka oli saapunut Las Palmasiin. Vahine on 1973 rakennettu Swan 65 ja kuuluu purjelaivasäätiölle. Vene osallistuu ARC:iin ja miehistö koostuu tällä osuudella pääosin merikarhujen jäsenistä.
Kipparina on Veikko Ahola.

118
Iltapäivällä saapui Mailspeed Marinen kauan odotettu paketti, jossa oli mm. 2 uutta aurinkopaneelia. Kova kiire saada ne asennettua ja on myös ratkaistava, miten ne parhaiten kytketään.
Kyseessä ovat ns. joustavat paneelit ja niiden tarkoitus on antaa lisävirtaa sekä ylityksen että
myös Karibialla olomme aikana.
Merikarhuystävämme Jyrki Viljanen tuli käymään veneellämme. Hän lomailee täällä ja toi meille tänä päivänä ilmestyneen Vene-lehden!

Yritimme saada tuulimittaria toimimaan, mutta vaikka meillä on nyt sekä uusi anturi että uusi
näyttöyksikkö, niin TackTick ei toimi. Ihmeellistä on se, että jos anturi on laiturilla, niin se lähettää signaalin myös kauemmaksi veneestä. Jos anturi viedään paikalleen maston huippuun,
signaalia ei tule. Mikko kävi tänään 3-4 kertaa mastossa Reijon ja Jyrkin vinssaamana, aina sama vika. Ihmeellistä on myös, että s/y Luna Azurrassa on sama mittari ja sama vika. Vaihdoimme heidän kanssaan osia ristiin, mutta ongelma ei häviä.
Kippari on purjehtinut yli 30 v. ilman minkäänlaista tuulimittaria, joten se ei ole nytkään tärkein varusteemme. Kun sen seuraamiseen tottuu, niin on harmi purjehtia ilman.
Viime päivät ovat olleet todella hektisiä!

20.11. Las Palmas standby
Aamulla meillä oli taas sekstanttiharjoitus Chriss Tibbsin kanssa. Mikon vanha sekstantti toimii
vallan mainiosti ja sillä sai hyvin auringon ammuttua!
Jyrki tuli käymään ja auttoi Mikkoa aurinkopaneelien asennuksessa. Andreaksen kanssa (Luna Azurran kippari) yritimme saada eloa tuulimittariin ja nyt se toimii ainakin silloin, kun ollaan satamassa ja anturi on istumalaatikossa. Lienee mahdollista, että satamassa on niin paljon radiohäiriöitä, että mittari
ei siksi toimi?
Mikko kävi Parasailorin tarjoamissa happy hourseissa sillä aikaa, kun Riitta sijoitti kaikki tilaamamme vihannekset ja hedelmät veneeseen. Toimitus ei täysin vastannut tilausta, sekä määrissä että laaduissa oli jonkun verran heittoa, mutta näillä on nyt pärjättävä.
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ARC:n päättäjäiscoctaikutsut Sotavennossa. Tapasimme siellä myös Vahinen miehistöä. Oli mukavaa jutella Vekan, Juhan ja Sepon kanssa.

21.11. Las Palmas standby
Toomas tuli aamulla käymään ja hinasi Mikon mastoon asentamaan tuulimittarin anturin. Sama
vika, maissa laite toimii kauempaakin, mutta maston huipussa ei enää??
Cantana on ollut suosittu kuvauskohde satamassa, onhan se laivueen vanhin vene ja sen klassiset linjat miellyttävät monen silmää. Meitä on käynyt haastattelemassa ja kuvaamassa mm.
Yachtling Monthlyn ja Practical Boatownerin toimittajat puhumattakaan ARC:n omista edustajista.
Klo 12.00 oli viimeinen briefing, jossa saimme ohjeet lähdölle säätietoineen. Luvassa on alussa
melko kovaa (15–20 solmua) koillistuulta, mutta aurinkoista. Kiihdytyskaistoissa saattaa tuulla
30–40 solmua, joten lienee parasta kiertää ne hieman kauempaa. Meitä muistutettiin myös siitä, että pitää muistaa ennen maalia ottaa esille fendarit ja kiinnitysköydet. Ne kuulemma usein
unohtuvat siinä huumassa!
Tänä iltana kävimme vielä Liljanderien kanssa syömässä ja huomenna sitten merelle!
Atlantin ylitystämme voivat siitä kiinnostunet seurata Wordcruisingclubin kotisivulla online.

Las Palmas - Atlantti 22.11.
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Tänään se suuri seikkailumme alkaa eli ARC:n lähtö on klo 13!
Lähtöä seurasi lukematon määrä katsojia ja tunnelmaa kohotti tietysti vauhdikas ja kovaääninen musiikki Texacon laiturissa. Katsojien joukossa heilutettiin myös useampaa Suomen lippua!
Hieno, erikoinen tunnelma.
Olimme olleet täällä yli kolme viikkoa ja aika on ollut todella hektistä.
Paljon asioita piti saada vielä tehtyä viime tingassa ja niiden lisäksi olivat vielä ongelmat tuulimittarimme kanssa. Mikko oli joutunut käymään sen takia maston huipussa monta kertaa, mutta
laite ei edelleenkään toiminut vaikka Maritim oli toimittanut sekä uuden anturin että näyttöyksikön.
Startti oli cruising-luokalla klo 13, jolloin noin 200
venettä lähti enemmän tai vähemmän samanaikaisesti matkaan. Osa veneistä valitsi suoran reitin
etelään, mutta me siitä hieman itäisemmän reitin
Gran Canarian itärannikon kiihdytyskaistojen takia. Tuulta oli luvattu 15–20 solmua, mutta näillä
kaistoilla jopa 30–40 solmua.
Ihme tapahtui lähdön jälkeen, kun veneet alkoivat
loitontua toisistaan eli tuulimittari TackTick alkoi
toimia! Ongelma johtui todennäköisesti siitä, että satamassa on liikaa mastoja ja erilaisia radioaaltoja, jotka sekoittavat TackTickin mittarin signaalit. Olemme tosin käyneet monessa
muussakin suuressa satamassa ja niissä on mittari toiminut ihan hyvin! Oli syy sitten mikä tahansa, olemme onnellisia siitä, ettei meidän tarvitse purjehtia Atlantin yli ilman tuulitietoa.
Tuuli koveni ennusteiden mukaisesti iltapäivällä ja otimme klo 18 ensimmäisen reivin isoon ja
klo 19 jo toisenkin. Genua rullattiin myöhemmin kokonaan sisään. Yöllä noin klo 04 oli aallokko
niin suurta (4 m), että jiippivaaran takia laskimme isopurjeen kokonaan ja rullasimme genuaa
sitä vastoin jonkun verran ulos.
Tänä yönä ei kumpikaan meistä pystynyt yrityksistä huolimatta nukkumaan. Vene keinui niin
paljon, ettei punkassakaan oikein pysy.
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Saimme istumalaatikossa ajoittain melkoisesti merivettä niskaamme aaltojen lyödessä veneen
yli. Heikki teki parhaansa, mutta veneen trimmi on huono purjehtiessa pelkällä isolla purjeella
myötätuulessa, joten tuuliperäsimemme joutui melko koville. Kun jatkoimme matkaa genualla,
Heikki totteli paremmin.
Ikäviä uutisia järjestäjältä. Yhden veneen peräsin oli hajonnut ja heidät jouduttiin hinaamaan
takaisin Las Palmasiin. Toivottavasti pääsevät vielä mukaan!

Viesti Atlantilta 23.11. 127nm, 26 50N ja 16 23,5W
Aamulla paistoi aurinko ja tuuli heikkeni jonkun verran. Ennustettu 10–15 solmua. Tuulen nopeus ei ole suuri, mutta ne aallot!
Mikko asensi toisenkin aurinkopaneelin BB:n mantookiin. Aurinko paistaa sille puolelle koko ylityksen ajan ja toivomme näin joutuvamme käyttämään vähemmän konetta akkujen lataamiseen. Aurinkopaneelit antavat parhaillaan yli 5A:n virran akuillemme. Nyt on sähkönkulutuksemme ollut noin 75Ah/vrk netto, jonka korvaaminen edellyttää 2-3 h:n tyhjäkäyntiajoa koneella.

Purjehdimme koko vyön pelkällä genualla. Riitta valvoi klo 00-04, jonka jälkeen Mikko klo 0408. Näin saimme molemmat hieman unta, mutta todellisuudessa nukkuminen oli hyvin vaikeata
ja pätkittäistä siinä merenkäynnissä. Vene on myös täynnä erilaisia ääniä, kun tavarat liikkuvat,
purjeet hakkaavat ja ristiaallot pyrkivät kääntämään venettä.
Heikki ohjasi mallikkaasti koko yön.

Viesti Atlantilta 24.11. 124 nm, 26 02N ja 18 19W

Päivä oli aurinkoinen ja sopivan kova koillistuuli puhalsi koko päivän.
Heikki ohjasi venettä taas koko päivän emmekä joutuneet itse siihen puuttumaan. Meillä on siis
Heikin kanssa hyvin selkeä työnjako!
Kuulimme taas ikäviä uutisia järjestäjän toimesta. Saksalainen 53 jalan ARC:iin osallistuva vene
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s/y Auliana, on hylätty lähellä pistettä, missä olimme eilen ja miehistö otettu turvaan pelastusalukseen. Syytä veneen hylkäämiseen emme tiedä, mutta vene ajelehtii nyt Atlantilla.
Tänään nostimme pitkästä aikaa Parasailorimme ja se olikin
ylhäällä koko iltapäivän, mutta pimeän saapuessa noin klo 18,
otimme sen alas. Yöksi oli luvattu kovempia tuulia (yli 20
solmua) ja purjeen laskeminen on silloin hankalampaa ja jopa
vaarallista! Saimme Parasailorilla mukavasti pari lisäsolmua
vauhtia.
Veneen vauhti ei nyt ole ollut päätä huimaava johtuen ehkä
noin 1000 kg:n ylimääräisestä painosta ja korkeista aalloista.
Veneen lokin mukaan vauhtimme on 4-5 solmua, mutta GPS:n
mukaan jatkuvasti 1-2 solmua enemmän. GPS mittaa nopeuden pohjan suhteen ja loki pinnan suhteen, koska loki ei
huomio meitä kyydittävää 1-2 solmun etelävirtaa.
Jokaiselle veneelle on järjestäjä laskenut oman tasoituslukunsa ja Cantanalle se on 0,827 eli
koko laivueen 4:s alhaisin. Tähän vaikuttaa ennen kaikkea veneen koko ja paino, mutta ilmeisesti myös sen ikä ja kenties miehistön koko? Laskentakaaviota ei ole julkistettu. Kilpailumielessä tämä tarkoittaa sitä, että jos jätämme jälkeemme ne 3 venettä, joilla on meitä alempi tasoitus, olemme purjehtineet matkan tilastollisessa keskiajassa. Jos meidän jälkeemme saapuu
maaliin vene, jonka tasoitus on korkeampi, olemme voittaneet sen.
Latasimme akkuja ajamalla konetta tyhjäkäynnillä 2h ajan. Söimme illalliseksi kanarialaisia lihapullia ja Mikko otti sen jälkeen ensimmäisen vahdin klo 24 saakka.
Pukeutumiskoodi on öisin yllättävä: pitkät kalsarit alla,
fleece välissä ja Goretexit päällä. Siis suunnilleen sama
pukeutuminen kuin kesäkuussa Itämerellä. Nyt ei niinkään
kylmyyden takia, vaan kosteuden, joka tuntuu kaikkialla.
Vaatteet alkavat olla jo aika nihkeitä eivätkä ne tule kuivumaan ennen kuin olemme pesettäneet ne Saint Lucian
pesulassa!
Kaikki osallistujat on velvoitettu ilmoittamaan sijaintinsa ARC:lle päivittäin. Kyse on sijainti klo
12 UTC-aikaa ja ilmoitus on tehtävä klo 14 mennessä. Saamme samalla paluupostissa heiltä tiedon kaikkien veneiden sijainnista. Jotain sekoilua oli tapahtunut, koska Cantanan sijainti 24.11.
oli sama kuin 23.11. Teimme siitä korjauspyynnön ARC:n toimistoon.
Yhteydet tapahtuvat joko SSB:llä tai kuten Cantanan ja useimpien muiden tapauksessa, Iridium-
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satelliittipuhelimella. Mitään muuta yhteydenpitoa meillä ei ole, joten kaikkien viestien pitää
tulla Cantana@skyfile.com-osoitteeseen. Blogiamme emme pysty itse lukemaan, koska Iridium
on niin hidas, ettei se pysty avaamaan sitä. Meille ei myöskään voi lähettää mitään liitetiedostoja.

Viesti Atlantilta 25.11. 130 nm, 25 02N 20 24W

Yö oli ollut rauhallinen ja vene oli kulkenut aivan itsestään pelkällä genualla.
Emme havainneet yöllä mitään muuta liikennettä koko Atlantilla, mutta pidimme kuitenkin viisaampana tähystellä jatkuvasti.
Yöllä oli myös kosteata, mutta lämmintä ja tuuli oli kohtalainen, 10–20 solmua.
Nukkuminen on edelleen vaikeata. Muutaman tunnin jaksottainen uni vuorokaudessa ei pidemmän päälle ole riittävä. Toivottavasti löydämme pian sen oikean rytmin.

Viesti Atlantilta 26.11. 137 nm, 24 03N ja 22 36W
Tuuliperäsimme Heikki on ohjannut Cantanaa yhtäjaksoisesti samaan suuntaan yli 3 vrk. Paras
miehistömme jäsen!
Yöllä saimme molemmat parisen tuntia unta kovasta keinunnasta huolimatta. Kyllä tuntui hyvältä ja aamulla oli heti virkeämpi olo.
Purjehdimme pelkällä genualla 6 solmun vauhtia, joten emme nosta Parasailoria tänäänkään.
Luvassa puuskissa 25 solmua ja Lissabonin tapahtumat ovat vielä sen verran tuoreessa muistossa, että haluamme tuoda Parasailorimme ehjänä kotiin.
Strategiamme on nyt purjehtia Cap Verdestä luoteeseen olevaan pisteeseen, 20 N ja 32,5 W,
jossa toivomme saavuttavamme pasaatituulet.
Sieltä otamme sitten kurssin suoraan Saint Lucialle. Etäisyys kääntöpisteeseen on vielä vajaa
600 nm ja kokonaismatka n. 2400 nm.
Tänään näimme toisen purjeveneen, arviolta 80 jalkaisen, joka purjehti vaivattomasti ohitsemme.
Koneella taas 2 h tyhjäkäyntiä akkujen lataamiseksi. Aurinkopaneelit lataavat päivisin näillä
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leveysasteilla jopa yli tarpeemme, parhaimmillaan > 7 A, mutta öisin eivät tietenkään yhtään
mitään.
Viesti Atlantilta 27.11. 141 nm, 22 45N ja 24 40W
Yö oli edelleen lämmin eikä aivan niin kostea kuin edelliset yöt. Kuu on nyt kokoa 60 % ja kasvava, joten viime yöt ovat melko valoisia.
Valitettavasti kuu nousee jo päivällä, jolloin siitä ei ole
mitään hyötyä ja laskee jo keskiyön jälkeen. Kuun kasvaessa siirtyy onneksi sen laskukin myöhäisempään.
Jatkoimme hyväksi havaittua vahtivuorottelua siten, että
Riitta vahti klo 00-04 ja Mikko klo 04-08. Näin saimme molemmat nukuttua muutaman tunnin ja sillä on kaksinpurjehtijoiden tultava toimeen. Nukkumisen laatu on sitten eri
asia. Joku kokenut oli kertonut meille ennen matkaamme, että Atlantilla purjehtiessa on kuin
olisi pesukoneessa. Pidimme sitä vielä silloin liioitteluna! Oikeasti ajoittain tuntuu kuin olisimme lingossa kovilla kierroksilla!
Tänään olikin puuhapäivä: Riitta pesi nyrkkipyykissä makealla
vedellä pyyhkeitä, jotka eivät olisi muuten koko matkan aikana kuivuneet. Samoin oli Riitan suihkupäivä hiusten pesua
myöten. Suihkuttelu keinuvan veneen istumalaatikossa on
oma projektinsa. Loppusilaus tehtiin kahdella desillä kallisarvoista tankkivettä, jotta hiukset
eivät jäisi kovin nihkeiksi erittäin suolaisen Atlantin veden jäljiltä.
Matkaa meillä on jäljellä St Luciaan 2130 nm.
Mikko on lupautunut Luciaksi, jos olemme perillä Lucian päivänä!
Alla tämänhetkiset tappiot ARC:n tiedotteen mukaan:
70 Auliana II. Was abandoned on 23/11. Salvage currently underway with tug from Tenerife. Crew now flown home.
90 La Chimare. Returning to Gran Canaria due to rig problems. ETA during 26/11
118 Seeadler. Diverting to Cape Verdes due to injured crew member. Not critical and do not require any assistance at
present.
124 Tranquilizer. Have resumed course for St.Lucia and are not diverting to Cape Verdes.
150 Su An. Departed Las Palmas on 23/11
151 Erasmos I . Diverted to Cape Verdes due to rudder problems.
203 Alba. Has diverted to Tenerife due to rig problems. ETA early on 26/11
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223 Himinglaeva. Departed Las Palmas on 23/11

Toivottavasti Cantana, eivätkä muutkaan suomalaisveneet, joudu tälle listalle.
Olemme olleet Spicaan yhteydessä Iridiumilla ja kuulimme, että ovat saaneet jo kalaa, mutta
myös aloittaneet isopurjeen korjaamisen!

Viesti Cantanalta 28.11. 125 nm, 21 56N ja 26 38W
Yövahdit sujuvat jo rutiinilla. Joku ehkä ihmettelee, miten saa 4 tuntia kulumaan istumalla paikallaan ulkona pimeässä yössä. Nyt on kuutamo ja valoa riittää melko hyvin meren katselemiseen. Kyllähän upeata taideteostakin jaksaa tuijotella pitkään, miksei siis myös merta kuutamossa? Aika kuluu melko nopeasti, varsinkin kun tuulet ovat olleet purjehduksellisesti usein
helppoja. Aallot keinuttivat kieltämättä yöllä venettä melkoisesti, joten nukkuminen vapaavahdissa olevalle on tosi hankalaa.
Eilinen reippaanpuoleinen tuuli alkoi yöllä hiipua, joten nopeutemmekin laski. Kun heti aamulla
nostimme Parasailorimme, nopeutemme nousi taas 5-6 solmuun.
Olemme havainneet, että Las Palmasissa tilaamamme hedelmät ja vihannekset alkavat jo pilaantua. Emme ostaneet niitä itse vaan ajan säästön takia tilasimme ne suoraan tuotavaksi veneelle. Tämä oli virhe, koska toimitus ei ensinnäkään ihan vastannut tilausta eikä meillä ollut
näin myöskään mahdollisuutta itse valita, mitä halusimme ostaa. Toivottavasti meillä riittää
myös kunnollista tavaraa koko matkan ajaksi.
Saimme Spicalta viestin, että he ovat ottaneet kurssin jo kohti Saint Luciaa, pasaatituulet ovat
jo saapuneet. He ovat meitä vajaa 200 m edellä purjehdittuaan lujaa spinnulla. Päätimme tehdä samoin ja kääntyä kohti maalia jo aikaisemmin.
Meri on ollut aivan tyhjä elämästä. Emme ole havainneet Las Palmasista lähdön jälkeen kertaakaan delfiinejä, mutta onneksi emme myöskään valaita. Minnekähän ne ovat kadonneet? Edellisen kerran näimme laivan, taisi olla 5 vrk sitten maanantaina!
Mikko aloitti navigointiharjoitukset sekstantilla. Ensimmäinen fixi ei sattunut aivan kohdalle, mutta emme
me ihan Saharan autiomaahankaan joutuneet. Kuu nousee varhain, joten sen korkeuden voi mitata samoihin
aikoihin kuin auringon korkeuden. Harjoitukset jatkuvat…
Parasailorin eräs myyntivaltti on, että sillä vähennetään selvästi veneen rullaamista. Tämä johtuu sen keskellä olevasta siivestä, joka antaa purjeelle samantapaista nostetta kuin lentokoneen siipi.
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Voimme vain todeta, että se pitää täysin paikkansa. Parasailorilla vene kulkee melkein kuin juna kiskoilla! Täysmyötäisellä purjehdittaessa, kuten nyt, purje asettuu automaattisesti aina oikealle puolelle, koska emme käytä spinnupuomia. Jiippaaminen on yhtä helppoa kuin auton ratin kääntäminen!
Iltapäivällä saavutimme pisteen, josta on vain 2000 nm Saint Luciaan.
Sitähän pitää tietysti juhlia. Emme leivo täytekakkua, mutta päätimme juoda puoliksi piccolopullon kuohuviiniä! Juhlimisen aihetta pitää keksiä!
Illalliseksi Riitta keitti ystäviemme Annen ja Steffin keittokirjassa mainitun kookos-kaalikeiton.
Siihen löytyi onneksi tarvikkeet veneen varastosta.

Viesti Cantanalta 29.11. 129 nm, 21 13N ja 28 43W

1 /3 matkasta takana!

Mikko lähettää ARC:lle päivän sijainnin

Kuutamo valaisi meren lähes koko yön ja ilmakin on myös selvästi lämmennyt etelään päin purjehtiessa. Merivesi on jo 26 astetta ja ilma samaa luokkaa. Mitään muuta alusta kuin piskuinen
Cantana ei taida Atlantilla nyt olla?
Päivisin pukeutumiseen ei tarvitse pelastusliivien ohella oikeastaan mitään muuta. Lämpötila on
veneen sisälläkin jatkuvasti ollut nousussa, joka tietysti vaikuttaa tuoreruokiemme säilymiseen.
Tässä vaiheessa alkaa tosin tuoretavara olla jo loppumaisillaan, joten olemme siirtymässä säilykelinjalle. Iso banaaniterttumme ei ole vielä kypsynyt, mutta olemme varautuneet siihen, että
kun se kypsyy, niin kaikki banaanit pitäisi sitten popsia kerralla ennen kuin ne pilaantuvat. Saakohan banaaneista paistettua esim. lihapullia?
Juhlimisenkin aihetta on. Olemme tänään purjehtineet Las Palmasista lähdön jälkeen 932 nm,
matkaa GPS:n mukaan jäljellä 1856 nm, eli 1/3 2797 nm:n pituisesta matkastamme on takana!
Tämän kunniaksi avasimme taas yhden pikkolopullon kuohuvaa!
Jos pystyisimme pitämään nykyistä vauhtiamme, niin arvioimme saapuvamme Saint Luciaan reilun kahden viikon kuluttua.
Tänään meillä on ollut melko hankala tuuli. Tuuli on suhteellisen kovaa, 20 solmua ENE, mutta
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3 m:n mainingit tulevat NW:sta. Tämä yhdistelmä keinuttaa venettä melkoisesti, joten ruokailu
ym. veneen sisällä on tosi hankalaa.

Viesti Cantanalta 30.11. 139 nm, 20 27N ja 30 57W

Ennusteiden mukaan piti tuulen laantua jonkun verran yöksi, mutta tapahtuikin päinvastaista. Aamuun
saakka tuuli oli 20–25 solmua, joten nukkumaan emme paljon ehtineet. Yhdessä 3 m aallonkorkeuden
kanssa olo on kuin Lintsin vuoristoradassa, paitsi paljon märempää. Sama tuuli on jatkunut koko päivän
ja ennusteiden mukaan se hellittää vasta 3 pv kuluttua.
Säästääksemme rikiä ja purjetta, purjehdimme pelkästään reivatulla genualla ja silläkin saimme 5-6 solmun vauhdin. Purje- tai rikivaurio olisi täällä keskellä Atlanttia katastrofi!
Ongelmat TackTick-mittarillamme jatkuvat. Nyt mittari tosin toimii, mutta vaikka kyseessä on
aivan uusi mittari. Akku on niin heikossa kunnossa, ettei se riitä antamaan virtaa mittarin taustavalolle. Joudumme siis öisin valaisemaan sitä otsalampuillamme. Välillä koko mittari sammuu,
kun akku on tyhjentynyt kokonaan. Harmittavia ongelmia. Suunto on joku aika sitten ostanut
TackTickin ja toivottavasti ne saavat firman tuotekehityksen toimimaan, etteivät rahat mene
aivan hukkaan.
Ensi yönä saavutamme taas tietyn merkkipaalun, kun ensimmäinen 1000 nm tulee täyteen Las
Palmasista lähdön jälkeen.

Viesti Atlantilta 1.12. 129 nm, 20 17N ja 33 09W
Upea yöpurjehdus lähes täyden kuun valossa. Suoraan vanavedessämme loisti kuun silta ja tuntui aivan siltä, kun olisimme purjehtineet keskellä Weckströmin hopeista korua.
Aamulla tuulen jonkun verran tyynnyttyä, yritimme taas nostaa Parasailorimme, mutta nyt meni
kaikki ihan pieleen. Saatuamme sen ylös, skuutin ja gaijan haka irtosi purjeen kulmasta ja köydet lensivät lisäksi veteen seurauksella, että ne tarttuivat rungon ja peräsimen väliin. Aikansa
työskenneltyämme ja Mikon käytyä veneen alla snorkkelin kanssa, onnistuimme saamaan ne
vihdoin irti. Purjeen irrottaminen fallista oli vaikeampaa, koska nostosukan ohjausköysi oli ilmeisesti tarttunut genuan profiilin ylähelaan emmekä ensin saaneet sitä ehjänä irti millään keinolla. Tämä olisi tarkoittanut myös ilman etupurjetta purjehtimista 1600 nm, joten luovuttaa
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emme voineet! Tässä tuulessa ja merenkäynnissä ei maston huippuun meno vaikuttanut kovin
hauskalta ajatukselta.
Aikamme kokeiltumme eri keinoja, onnistuimme vihdoin irrottamaan sen köyden spinnun fallin
avulla. Aikaa tähän tunarointiin oli mennyt n. 4 tuntia, joten määränpää siirtyi vastaavan ajan
kauemmaksi. Päätimme jättää Parasailorin vielä pussiin ja jatkaa harjoituksiamme paremmalla
ilmalla. Nostimme genuan, jonka spiirasimme spinnupuomilla sekä ison, jonka varmistimme
preventterin avulla vahinkojiipin varalle.
Tänään on 1.12. ja avasimme Erikan, Aulin ja Reijon tuomasta joulukalenterista ensimmäisen
luukun!

Viesti Atlantilta 2.12. 106 nm, 20 24N ja 34 57W

Yön purjehdimme pelkällä spiiratulla genualla, jotta vapaavahtia ei tarvitse herättää jiippiä
varten. Tuuli oli hieman kovenemaan päin.
Nyt on lähes täysikuu ja näkyvyys tosi hyvä. Yöllä saimme niskaamme sadekuuron, mutta aamuyöstä tähdet tuikkivat jälleen. Aamulla päätimme sitten nostaa ison ja siinä meillä oli taas tosi
huonoa tuuria. Ison falli pääsi tuulen ja veneen keinunnan takia maston etupuolelle ja kiersi
samalla myös tutkan ja tutkaheijastimen. Pikkujuttu korjata, kun ollaan satamassa eikä keskellä keinuvaa Atlanttia! Aikaa tähän operaatioon meni meiltä pari tuntia, sisältäen kaksi mastoon
kiipeämistä ennen kuin ongelma oli saatu ratkaistua ja pääsimme nauttimaan aamupalastamme.
Päivän saldoksi tuli vain 106 nm johtuen eilisistä ongelmista
Parasailorin kanssa ja nyt tämänaamuisesta tapauksesta.
Meillä otetaan loki päivittäin aina klo 12 ARC:n vaatimuksen
mukaisesti, joten blogissa mainitsemamme lukema on matka, jonka olemme edellisestä keskipäivästä purjehtineen klo
12 mennessä.
Tänään saimme järjestäjien kautta taas ikäviä uutisia:
02/12/2009 - 0830UTC
159 Pelican - Crew evacuated from yacht Pelican
The five crew members of 159 Pelican were evacuated last last night following a rig failure, approximately 325 nautical
miles west of the Cape Verde Islands. The MV Crimson Mars diverted to assist the yacht at the request of MRCC Falmouth, after Pelican's skipper called a MayDay yesterday afternoon as the yacht was also unable to motor and the rig
was considered to be in a dangerous condition following several failures.
MRCC Falmouth and MRCC Ponta Delgada (Azores) were involved in co-ordinating the evacuation of the yacht with the

129
merchant ship. All crew were safely aboard by 0200 hours. The MV Crimson Mars is now en route to Gibraltar and the
Pelican has been abandoned; the skipper having taken the decision not to scuttle the yacht.

Pelican on Quasar 50 tyyppinen UK:n lipun alla purjehtiva alus.

Viesti Atlantilta 3.12. 125 nm, 19 51N ja 37 02W

Yön purjehdimme spiiratulla genualla ja reivatulla isolla, preventerillä varmistettuna. Maailmaamme valaisee täysikuu, joka alkaa nyt jo vähitellen pienetä. Yöllä oli myös lyhyt sadekuuro,
joka meni nopeasti ohi eikä tuonut mitään kovia tuulia tullessaan. Tuulet ovat kaikkiaan melko
leppoisia, 10–15 s, joten vauhtimme ei päätä huimannut.
Yöllä havaitsimme toisen purjeveneen, joka ajoi koneella ohitsemme myötätuulessa. Miksihän
ne eivät purjehtineet? Tänään klo 12.30 saavutimme matkan puolen välin eli 1415 nm on purjehdittu ja saman verran edessä Saint Luciaan. Taitaa olla taas kuohuviinin aika!
Nyt on ilman lämpötila 32 astetta ja veden 27 astetta. Jääkaapin kompressori käy melko usein!
Pukeutumiskoodi kannella: pelastusliivit ja valjaat sekä hellehattu!
Lisää vahinkotilastoa Atlantilta:
BOAT UPDATES
Pelican 159 (monohull) - abandoned as reported earlier. Crew all safe and en route to Gibraltar on MV Crimson Mars.
Erasmos 1 - still in Mindello, Cape Verdes with technical problems.
Cisa - in Mindello, Cape Verdes. Not continuing to St.Lucia
Beoga - have broken their boom. They cut out about 2m of boom and are continuing under reduced sail.
Arianne - have broken their spi pole, so now sailing on reduced sail area.
Spalax - reported problems with steering. No assistance needed.
Snark - we are pleased to report that Ben has fixed his multimeter and triumphantly restarted his generator. Refer his
log for the full story.

Toivottavasti Cantana ei pääse näihin tilastoihin!
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Viesti Atlantilta 4.12. 129 nm, 19 33N ja 39 13W
Tuuli tyyntyi jonkun verran ja purjehdimme spiiratulla genualla ja preventerillä varmistetulla
isolla koko yön virsikirjaa. Uskomatonta, miten tarkkaan tuuliperäsimme pystyy venettä ohjaamaan.
Tänään tuli 5000 nm täyteen Laurinlahdesta lähdön jälkeen 5 ½ kk sitten. Matkan pituudelta se
vastaa noin 5 vuoden normaaleja kesäpurjehduksia! Olemmehan toki vasta seikkailumme alussa
ja kun koko reissu on tehty, pitäisi maileja olla takanamme jo 12–13000 nm.
Riitta leipoi eilen maukasta ruisleipää, jota söimme nyt aamiaiseksi. Kaikki tuoreruoka on nyt
joko syöty tai heitetty pilaantuneina kaloille.
Mikko aloitti myös kalastuskauden, mutta kalat eivät näköjään syö täyden kuun aikana, joten
saalis on toistaiseksi ±0, ts. kaloja ei ole tullut muttei vieheitäkään ole vielä hukattu!
Päivärytmimme alkaa olla vakiintunut:
Aamupala, jonka Mikko valmistaa klo 9-10 aikoihin.
Raportointi ARC:lle klo 12.
Riitta laittaa välipalaa klo 14 -15.
Yhteistä aikaa purjehduksen ja kodinhoidon parissa n. klo 18 saakka, jolloin Riitta valmistaa
illallisen.
Riitta vahdissa klo 21 saakka, jona aikana Mikko kerää voimia.
Mikko vahtii klo 21- 00.
Riitan vahtii klo 00-04 (04.30).
Mikko vahtii klo 04-09.
Yövahdit on sovitettu kummankin unenlahjojen mukaisesti. Riitta on tottunut menemään aikaisemmin nukkumaan ja Mikko on yleensä valvonut muutenkin noin puoleen yöhön. Tällä systeemillä olemme molemmat saanet nukuttua niin, että pärjäämme.
Emme ylityksen aikana nuku keulahytissä vaan pistopunkassa heti kulkuaukon vieressä, styyrpuurin puolella. Keulassa vene heiluu niin paljon, ettei siellä voi nukkua muuten kuin satamissa
ollessamme ja kevyessä kelissä merellä.
Pistopunkkaan mahtuu vain yksi nukkuja kerrallaan, mutta toinenhan onkin aina vahdissa ulkona. Mikäli vahdissa oleva tarvitsee apua, on hänen helppo herättää nukkujan oviaukosta käsin.
Olemme nyt etelässä ja lämpötila nousee päivisin jo yi 30 asteeseen. Merivesi 27 astetta ja öisinkin on lämmintä, mutta kosteata.
Viesti Atlantilta 5.12. 123 nm, 19 11N ja 41 17W
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Eilen illalla juuri auringonlaskun aikoihin tapahtui ihme, kala oli tarttunut syöttiimme! Saimme
vonkaleen vedettyä ylös ja jo ennen kuin nostimme sen partaan yli, kippari kaatoi lurauksen
ukrainalaista vodkaa sen suuhun. Kala kuoli onnellisena!
Emme ole aivan varmoja, minkä kalan saimme, mutta pituutta sillä oli noin puoli metriä ja painoa joitakin kiloja. Oletamme, että se oli mahimahi, mutta jos joku tietää paremmin niin korjatkoon. Mikon avattua ja perattua sen, totesimme ettei se ainakaan hauki ole. Lihaa ei ollut
ainoastaan luitten ympäri vaan todella paksusti. Syötävää
olisi kalasta riittänyt moneksi päiväksi, mutta pakastimen
puutteessa leikkasimme siitä itsellemme sopivat siivut ja
loput palautimme Atlantille.
Yö meni taas rauhallisesti purjehtien n. 5 solmun vauhtia
spiiratulla genualla ja reivatulla isolla. Joskus aamuyöstä
kohtasimme lievän sadekuuron, mutta muuten kuutamo valaisi merta koko yön.
Aamupäivällä tuuli tyyntyi ja puhalteli koko päivän aikana 510 solmua ENE/E. Söimme illansuussa todella maittavan kalaillallisen.
Kävimme tänään myös läpi ruoka- ja vesivarastomme ja totesimme, että joitakin tuotteita on nyt jo kulunut liian paljon, joten säännöstely alkaa heti itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien jälkeen. Mitään varsinaista puutetta meillä ei toivottavasti tule olemaan, mutta ainakin tuoremehun annosmäärää on tarkoitus pienentää. Leipää leivomme itse niin paljon kuin haluamme ja säilykeruokaa meillä on riittävästi.

Viesti Atlantilta 6.12. 129 nm, 18.28N ja 43.20W
Itsenäisyyspäivä Atlantilla
Eilen illalla näimme pitkästä aikaa toisen purjeveneen.
Ranskalainen isohko vene oli yhteydessä meihin VHF:llä, ja
toivotti meille bon voyagea. He purjehtivat pelkällä genualla hyvää vauhtia ja häipyivät pian yön pimeyteen.
Tuuli alkoi voimistua illansuussa ja puhaltelikin aika reippaasti koko yön. Melko levotonta menoa niin istumalaatikossa olevalla vahdilla kuin vapaavahdilla punkassaan!
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Kuoppainen keli ja reipas tuuli jatkuivat koko itsenäisyyspäivän, joten jouduimme suhteuttamaan illan vastaanoton keliolosuhteiden mukaisesti. Luovuimme 3 ruokalajikkeen kynttiläillallisesta ja korvasimme sen saksalaisilla säilykenakeilla ja paistetuilla perunoilla. Ai, kun maistuikin hyvältä!
Riittaa harmitti eniten, ettemme voineet seurata TV:stä linnan juhlia ja häneltä jäi nyt tärkeä
tieto saamatta: Miten SE Sirkka oli pukeutunut? Jos joku voisi auttaa ja kertoa meille niin
olemme kiitollisia lyhyestä raportista (max. 50 sivua).
Tuuli ei ottanut vielä illallakaan laantuakseen, joten otimme isoon toisenkin reivin, jottei yöllä
tarvitse vapaavuorolaista sen takia herättää.
Klo 22 maissa illalla saavutimme taas yhden merkkipaalun, vain 1000 nm matkaa Saint Luciaan.
Eiliseen kalasaaliiseen sen verran lisätietoa, että Spican Toomas oli saanut myös eilen samanlaisen kalan ja se on kuulemma wahoo!

Viesti Atlantilta 7.12. 137 nm, 17 24N ja 45 22W
Paluu arkeen tapahtui työn merkeissä eli vahtivuorot jaettiin hyväksi havaitun kaavan mukaisesti. Tuuli oli yöllä edelleen melko reipasta ja meno sen mukaista.
Kuutamosta oli enää jäljellä 50 % ja sekin osan yötä pilvien peitossa. Muutaman sadekuuronkin
saimme niskaamme.
Iso kala oli vienyt menestysvieheemme mennessään, joten puntit ovat nyt 50/50. Kalastus jatkuu nyt järeämmällä kalustolla eli Rapala-tyyppisellä herkullisen näköisellä vieheellä.
Matkavauhtimme on ollut koko ylityksen aikana 125–130 nm/vrk, joten mikäli ongelmia ei tule
ja vauhti pysyy samalla tasolla myös loppumatkan, saavumme Saint Luciaan 7-8 vrk:n kuluttua.
Tänään tuulee jonkun verran vähemmän, 13–18 solmua eiliseen 15–25 solmuun verrattuna, ja
avasimme aamupäivällä jo reivinkin. Merivesi on jo 28asteista!
Tänään klo 16.30 menee taas yksi satanen rikki eli matkaa maaliin 899 nm.

Viesti Atlantilta 8.12. 134 nm, 16 38N ja 47 29W
Yöksi otimme taas toisenkin reivin isopurjeeseen tuulen pysyessä vielä melko reippaana, 15–25
solmussa. Näin jatkoimme siten aamuun saakka, jolloin avasimme reivin, tuulen tyyntyessä n.
10 solmuun.
Päivä kului normaaleissa askareissamme eikä mitään mainittavaa tapahtunut.
Ensimmäiset veneet juhlivat jo perille tuloaan Saint Luciassa. s/y Bagheera, 80-jalkainen Wally
80, oli saapunut jo perjantaina ja nyt ovat jo suomalaisveneet Vahine ja Luna Azzurra perillä.
Mahtaakohan rommipunssi maistua heille?
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Rapala-tyyppiseen vieheeseemme tarttui muutaman kilon kokoinen kala, luultavasti dorado,
jonka selkä oli osittain keltainen. Pahaksi onneksemme koukku tarttui myös tuuliperäsimemme
varmistusköyteen, emmekä saaneet sitä siinä merenkäynnissä kunnolla irti. Kala jäi nostamatta
ja viehe rikkoontui. Meillä on vielä kaksi viehettä, joten me emme ainakaan nälkään kuole.
Eipä tässä sitten tältä päivältä mitään muuta. Huomiseksi on taas luvattu jonkun verran kovempia tuulia.

Viesti Atlantilta 9.12. 134 nm 15.42N 49.31W

Tuuli koveni alkuyöstä, joten otimme toisenkin reivin isoon klo 24.
Kuu nousi vasta n. klo 03.30, joten siitä ei ollut koiravahtina olleelle Riitalle mitään iloa. Aamuyöstä saimme lisää tuulta, 25m/s, jolloin Mikko rullasi genuan kokonaan sisälle. Puuskan mentyä
ohitse, avasimme taas purjeen.
Lähipäiviksi luvattiin tuulta 18–23 solmua, ukkospuuskissa jopa 40 s.
Tänään klo 12 on Saint Luciaan matkaa jäljellä enää
670 nm, johon 130 nm:n päivävauhdilla menisi reilut 5
vrk. Olemmekohan jo maanantaina perillä?
Spica ja Elaine saapuivat ilmeisesti jo eilen maaliin.
Siinä mielessä me olemme onnekkaampia kuin he, koska olemmehan kaikki maksaneet saman hinnan matkastamme, mutta me saamme nauttia tästä viikon verran
pidempään!
Tuuli yltyi iltapäivällä ja puhalsi jo lähellä 20 solmua. Aallonkorkeus olisi ennusteen mukaan 3,5
m, mutta aallot näyttävät korkeimmilta! Otimme isopurjeen kokonaan alas ja nyt purjehdimme
pelkällä spiiratulla genualla. Sitä on helppo tarvittaessa reivata.
Klo 18 maissa meitä alkoi seurata noin 5 m pitkä valas! Valas ui muutaman metrin päässä veneestämme, vuorotellen sen oikealla ja vasemmalla puolella. Käynnistimme koneen, koska
olemme lukeneet, että se häiritsee valaita ja ne pysyvät paremmin loitolla. Tämä tuntuu olevan
sitkeä tyyppi. Riittaa pelotti, toivottavasti se ei rupea liian tuttavalliseksi. Pimeässä emme sitä
enää havainneet, oli se siellä tai sitten ei.

Viesti Atlantilta 10.12. 144 nm, 14.58 N 51.49 W
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Eilinen valas oli onneksemme häipynyt aamuun mennessä. Emme usko, että se olisi tahallaan törmännyt meihin,
mutta jo sen läsnäolo oli tosi epämiellyttävää, valaskolareita tapahtuu jatkuvasti ja seuraukset saattavat olla
jopa katastrofaalisia.
Puolenyön jälkeen meni taas satanen rikki eli matkaa
enää 599 nm!
Yö oli ennusteen mukainen eli melko kovatuulinen, 20–
30 solmua ENE, ja purjehdimme pelkällä spiiratulla ja
reivatulla genualla 6-7 solmua, surffeissa jopa 11 s! Vuorokausimatkastamme tulikin koko ylityksen pisin, 144
nm.
Vesi lämpenee edelleen, nyt jo 29 astetta.
Aamuyöllä satoi jonkun verran, mutta muuten ilma oli
kirkas. Kuu nousi tosin vasta n. klo 04, mutta tähdet antoivat jonkun verran valoa läpi yön.
Aamulla jiipattiin genua SB-halssille koska kurssimme oli koko ajan ollut jonkun verran liian etelään.
Tänään klo 18 maissa meni 500 nm rikki, joten päivämme Atlantilla vähenevät.
Ruokapuolesta sen verran, että Riitta heitti tänään mereen kymmenisen pilaantunutta kananmunaa.
Niistä Linnan itsenäisyyspäiväjuhlista vielä, että muutama raportti Sirkan ja vähän muidenkin
vaatteista tuli, kiitos kommentoijille! Mustaan paljettiin oli Sirkka sonnustautunut. Hassua,
mutta seikkaperäisin selostus pukukavalkadista tuli Ainolta Kanadasta.

Viesti Atlantilta 11.12. 124 nm, 14.55N 53.52W
Yö oli taas kovatuulinen, puuskissa yli 30 solmua, ja meno sen mukaista.
Nyt tapahtui taas se, mitä ei saanut koskaan enää tapahtua eli ison aallon murtuessa veneen
päälle, osa vedestä roiskahti kattoluukun kautta navigointipöydälle. Ja kuinkas ollakaan, kippari
oli kirjoittamassa PC:llä blogia. Kone sai sen verran suolaista Atlanttia sisäänsä, ettei se enää
toimi kunnolla.
Lähipäiviksi on myös luvattu kovaa tuulta, puuskissa jopa 40 solmua, joten loppumatkastamme
tulee varmasti ikimuistoinen. Toivomme ehtivämme Saint Luciaan maanantaina tai viimeistään
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tiistaina.
Jos blogia ei päivitetä, tiedätte syyn.

Viesti Atlantilta 12.12. 137 nm, 15.03N 56.10W
Tietokone toimii nyt jotenkuten, paitsi näppäimistö on käyttökelvoton. Jotkut toiminnoista ovat
hyvin sekavia, mutta yritämme pärjätä tämän loppumatkan tällä koneella. Apua on jo pyydetty
ja Stefan tekee lujasti töitä puolestamme.
Tuulet ovat viime päivinä muuttuneet kovemmiksi ja samaa ennustetaan vielä tulevillekin päiville. Tuulen suunta on myötäinen, ENE ja kovuus 15-25 solmua, puuskissa 30. Aallon korkeus 33,5m. Varsinkin öisin tällä alueella esiintyy usein ns. squalleja, ts. sadepilvien mukanaan tuomia
kovan tuulen puuskia. Ne alkavat yhtäkkiä ja voivat kovuudellaan olla myrskytuulen luokka, yli
40 solmua. Samassa yhteydessä saattaa tulla myös rankkoja sadekuuroja. Näin tapahtui myös
pariin otteeseen viime yönä ja veneen vauhti nousi hetkessä 6 s:ta 10 solmuun. Päivisin on
yleensä auringonpaistetta ja lämmintä, mutta toki tuulta ja aaltojakin riittää.
Näissä olosuhteissa on nukkuminen tietysti vaikeata, joten olemme molemmat aika väsyneitä ja
odotamme jo perille tuloa. Tunnelma on silti oikein hyvä eikä meillä ole mitään hätää. Tutkailimme eilen rally-tilastoa ja perässämme tulee vielä n.10 venettä, osa meitä pienempiä mutta
useimmat suurempia, onhan meillä 4:s pienin tasoitusluku. Jos tilanne säilyy suunnilleen näin,
olemme hyvin tyytyväisiä, vaikkakaan emme tätä ARC:ia ota kilpailuna vaan omana seikkailunamme.

Viesti Atlantilta 13.12. 135 nm, 14.47N ja 58.25 W
Yöllä oli tuuli jo jonkun verran tyyntynyt ja taivas oli myös melko kirkas.
Tähdet tuikkivat ja vajaa puolikas kuu ilmestyi joskus klo 05 aamulla taivaanrannalle.
Jokunen pieni sadekuuro tuli Mikon vahtivuoron aikana ja sen mukana hetkeksi 23 solmun tuulta. Auringon noustessa pilvet haihtuivat ja uusi kaunis päivä alkoi, niin kuin lähes joka aamu
täällä Atlantilla.
Mikko oli todennut, ettei akkumme enää lataudu kunnolla ja hän kiristi heti aamulla laturin
hihnan. Keino tuntui tepsivän ja virtaa valuu taas paremmin akkuihin.
Tänään klo 12 meillä oli enää n. 150 nm St Luciaan, joten saavumme huomenna perille! Odotamme jo innolla tapaavamme ystävämme siellä.
Tietokoneongelmamme on taas ratkaistu, kiitos Stefanin. Kaikista joulukiireistä ja perheen alkavasta Floridan matkasta huolimatta, Stefan ryntäsi heti Verkkokauppaan ostamaan meille uuden PC:n. Ohjelmat lienevät jo asennettu ja eiköhän laite ole loppuviikolla jo St Luciassa Mai-
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jan veljen tuomana. Tuhannet kiitokset Stefanille!. Tämä vanhakin kone toimii edelleen jollain
tavalla ulkoisella näppäimistöllä, joten pärjäämme siihen saakka.

Atlantti – St. Lucia 14.12. 161 nm, koko ylitys = 2906 nm

Atlantti näytti näin viimeisinä päivinä meille todelliset kasvonsa. Kovaa tuulta, jopa >30 solmua
mahtavissa mainingeissa. Välillä oli poutaa, välillä satoi, enemmän tai vähemmän.
Ennen matkaamme olimme luonnollisesti hieman huolestuneita siitä, miten pikkuinen Cantana
pärjäilee suurten aaltojen Atlantilla, miten märkää tästä touhusta on tulossa ja onko Cantana
tarpeeksi iso vene valtamerelle.
Nämä huolenaiheet olivat tarpeettomia, sen havaitsimme niin monta kertaa viimeisten kolmen
viikon aikana.
Olipa takaa tuleva aalto miten korkean kivitalon kokoinen tahansa, se ei kaadu Cantanan päälle, vaan nostaa veneen harjalleen ja siirtyy itse alta pois. Pahimmat pärskeet ja kastumiset syntyvät, kun toisesta suunnasta tulevat mainingit kohtaavat tuulen aiheuttamat aallot. Tuulen
suunta poikkeaa nimittäin usein maininkien suunnasta, koska mainingit ovat saattaneet syntyä
tuhansien kilometrien päässä täältä.
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Photoaction/tim wright

Kipparia haastatellaan lehteen

Cantana ylitti maaliviivan 14.12 klo 14.48.30 paikallista aikaa!
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Purjehduksellisesti Atlantin ylitys ei ollut loppujen lopuksi meille kovin vaikeata. Meillä oli Las
Palmasista lähdön jälkeen koko ajan idän ja koillisen välisiä tuulia ja aina sinnikäs tuuliperäsimemme ”Heikki” huolehti veneen tarkasta ohjaamisesta >95 % ajasta. Heikin siipi tunnustelee pienetkin muutokset tuulen suunnassa ja välittää ne edelleen omalle peräsimelleen, jolla se
korjaa veneen kurssia pitäen veneen tuulen suuntaan nähden koko ajan samassa suunnassa.
Tuulen suunnan muuttuessa, meidän tulee vain Heikin siipeä säätämällä tehdä haluamamme
korjaukset veneen suuntaan. Heikki ei kuluta sähköä, ei juo olutta eikä pelkää kovaakaan tuulta. Tuuliperäsin on ehdottomasti se varuste, jota ilman emme lähtisi tällaiselle matkalle.
Vaikeinta on ehkä ollut rullaamisesta aiheutuva veneen keinunta. Liikkuminen veneen sisällä on
tosi hankalaa ja koska veneen irtaimistokin liikkuu koko ajan, niin meteliä riittää.
Valvominen on luonnollisesti pienellä miehistöllä aina ongelma. Meillä ei ole ollut mitään mahdollisuutta saada riittävästi unta, vaan uni on ollut aina pätkittäistä ja vajaatehoista. Siitäkin
olemme yhdessä selvinneet melko hyvin.
Eilen illalla ja tänään iltapäivällä meitä tuli vielä viihdyttämän viimeiset delfiinit, niitä oli samanaikaisesti monta kymmentä. Todella mukava esitys maaliviivaa lähestyttäessä.
Iltapäivällä klo 14.48.30 ylitimme maalilinjan ja Cantana on löytänyt Amerikan!
Koko Atlantin ylitykseemme kului siis aikaa 22 vrk 7h ja 30 sekuntia. Koko matkan pituus oli
GPS:n mukaan 2906 nm eli vuorokausimatkasta tuli keskimäärin 131 nm/vrk.
Olemme suorituksestamme tosi ylpeitä.
Saapuessamme satamaan olivat spicalaiset Maija ja Toomas
meitä vastassa ja he olivat nähtävästi huolissaan, olimmeko
saaneet riittävästi ravintoa. He olivat nimittäin varustautuneet
maittavilla täytetyillä patongeilla (tuplasalaatilla!) ja kuohuviinillä. Toomas oli myös osallistunut laituripaikan järjestämiseen, kun se ei tuntunut henkilökunnalta oikein sujuvan. Mahtavia ystäviä.
Vastaanottokomitea oli virankin puolesta paikalla, meille ojennettiin lasilliset rommipunssia ja iso hedelmäkori Saint Lucian
puolesta.
Myös paikallinen lehdistö haastatteli kipparia matkakokemuksistamme.
Nukuimme kellon ympäri! Eikö olekin ihanaa saada nukkua keulahytissä puhtaiden ja kuivien
lakanoiden välissä? Illalla kuului rannan ravintoloista ja teltoista kovaa musiikkia ties vaikka
kuinka myöhään, muttei se häirinnyt untamme.
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Tällä hetkellä meiltä puuttuu vielä veden ja sähkön saanti. Akkumme alkavat olla melko tyhjiä,
joten maasähköön kytkeminen olisi paikallaan. F-laiturissamme on vai 110 V/ 60 Hz:n sähköt ja
sopivaa muuntajaa emme ole vielä onnistuneet useasta pyynnöstä huolimatta saamaan.
Veimme pyykkimme pesulaan ja kävimme paikallisessa supermarketissa ruokaostoksilla. Valikoimaa ei voi tietenkään omaan Seiloriimme verrata, mutta kauppa edustanee tyypillistä karibialaista tasoa. Sen kanssa pitää sitten elää seuraavat 4 kk ja niinhän me teemmekin.

15.12. Saint Lucia
Tänään oli sataman tarjoamat isot juhlat rantaravintolassa. Väkeä oli pilvin pimein ja musiikki
soi joka puolella. Tarjoiluun kuului myös ruokaa, mutta jonotettuamme nälkäisinä aivan liian
kauan jonossa, joka ei liikkunut minnekään, päätimme palata veneelle ja syödä siellä. Emme
menettäneet yhtään mitään.

16.12. Saint Lucia

Arki alkoi ja samoin Cantanan huolto.
Reissussahan aina rähjääntyy, joten varsinkin ulkotilojen lakkausta on nyt pakko parantaa. Etelässä aurinko yhdessä suolaisen veden kanssa kuluttaa maali- ja lakkapintoja paljon nopeammin
kuin pohjoisessa, joten töitä riittää mikäli haluaa pitää veneensä hyvässä kunnossa.
Saimme parikin tarjousta paikallisilta asukkailta lakkauksesta. Teimme lopulta Jeremiah Norvillen kanssa sopimuksen ja hän lupasi aloittaa työt heti huomenna aamulla. Saa nähdä teimmekö
hyvän sopimuksen vai vain kalliin??
Koko matkamme aikana oli septipumppu ajoittain reistaillut ja koska kyseessä on vanhahko
pumppu ja vielä melko harvinainen merkki, emme ole saaneet siihen hankittua korjaussarjaa
venetarvikeliikkeistä. Täällä Rodney Bayn satamassa on hyvin varustettu tarvikeliike Islands Waterworld, josta saimme hankittua uuden Whalen MK 5-pumpun. Asennukseen meni Mikolta jokunen tunti, mutta nyt pumppu toimii kuitenkin loistavasti. Koko vaihto onnistui onneksi ilman
merkittäviä hajuhaittoja. Cantanassa on kaiken kaikkiaan 5 pumppua ja 4 niistä on nyt uusittu
kokonaan, 5:een on vaihdettu myös uudet kumiosat. Eiköhän näillä pärjäile loppumatkan?
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17.12. Saint Lucia

Heräsimme karibialaiseen vesisateeseen!
Koska tänään ei ollut säiden puolesta sopiva ilma lakkaukseen, sovin Jeremiahin kanssa peruttavamme koko urakan, ainakin toistaiseksi. Lakkaukseen olisi mennyt 3 vrk ja tarkoituksemme on
jatkaa matkaamme jo sunnuntaina, joten aika ei olisi riittänyt kunnon työhön. Täytynee tehdä
kuten aina ennenkin eli lakata itse.
Saimme tänään myös vaihdettua venepaikkamme F9:stä Luna Azzurralta vapautuneeseen
C6.een. C-ponttonissa on 220V/50 Hz käytössä, joten pystyimme vihdoin lataamaan akkujamme.
Saimme täytettyä paikallisessa pesulassa (!) kaasupullomme. Yleensä näitä camping Gaz-pulloja
ei täytetä paikallisesti vaan vaihdetaan aina uuteen. Täällä tehdään toisin ja myös sisältö on
erilaista, koska normaalin butaanin tilalla siinä on nyt propaania. Täytyy ostaa sitä, mitä on
tarjolla!
Kävelimme ehkä kilometrin päässä olevaan hyvin varustettuun ruokakauppaan ja teimme ruokaostoksia. Valikoimassa on lähinnä amerikkalaisia ruokatarvikkeita eikä niiden hintataso ollut
päätä huimaava, ehkä jonkun verran alle Suomen tasoa? Joitain hedelmiä ostimme pienestä veneestä, joka liikkuu sataman alueella.
18.12. Saint Lucia
Suomessa on nyt - 20 astetta pakkasta ja täällä + 30 astetta hellettä. Mikko kävi ostamassa pienen tuulettimen veneeseen, jotta saisimme ilman paremmin liikkeelle. Tänään oli taas sateeton
päivä, joten ohjelmassa oli myös veneen lakkausta.
Illallisen jälkeen nautimme Ainon tradenomi-tutkinnon johdosta lasilliset oikeata samppanjaa,
Suomesta saakka kuljetettuna. Onnea vaan Ainolle!
Tapailimme ystäviämme, s/y Elainen Helinän ja Kallen sekä Toomaksen, Maijan ja Maijan veljen
Ollin tyttöystävänsä Merkan kanssa. Kiko Othman kipparoi Finngulf 46:ta s/y Cara Mia ja on purjehtinut täällä jo jonkun aikaa.
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19.12. Saint Lucia
Pumppasimme iltapäivällä kumijollamme kauppareissua varten. Yrittäessämme käynnistää perämoottorin, se ei käynnistynytkään. Ongelma ei tietenkään tullut yllätyksenä, mutta jotain oli
tehtävä heti, jotta ehtisimme vielä tänään kauppaan. Nyt on lauantai ja koska tarkoituksemme
on jatkaa matkaamme jo huomenna, on kone saatava kuntoon saman tien. Apua löytyikin onneksemme nopeasti satamastamme.
Tumma Roger oli paikalla korjaamassa yhtä toista konetta ja hän tuli apuumme. Avattuaan kaasuttimen, totesimme sen olevan täynnä suolakiteitä! Puolen tunnin kuluttua kone toimi taas ja
olimme 100 EC$ (25 €) köyhempiä. Maksoimme ilomielin.
Ajoimme jollalla suureen supermarkettiin ruokaostoksille. Jollia varten on oma laituri, jossa ns.
boatboysit vahtivat pientä tippiä vastaan veneitä. 5 EC$:ä tuntui olevan sopiva määrä.
Tämä paikallinen valuutta, Eastern Caribbean Dollar, on voimassa lähes koko Itä- Karibian alueella ja sen arvo on sidottu US$:iin kurssilla, joka vastaa n 100 EC$ = 25 €.
Tänään oli ARC:n päättäjäiset juhlineen ja palkinnonjakotilaisuuksineen. Tilaisuus oli jaettu
kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa jaettiin useammat pienemmät palkinnot ja jatkotilaisuudessa, tauon jälkeen, sitten kaikkien sarjojen voittajien palkinnot.
Suomalaiset pärjäsivät oikein hyvin. Luna Azurrra voitti oman luokkansa Finngulf 46:llä. Spica
oli 4:s luokassaan Finngulf 38:lla ja Cantana voitti vanhimman veneen palkinnon (Swan 36 vuodelta 1969). Palkintona saimme hierontapalveluja Saint Luciassa!
Omassa luokassa Cantanan sijoitus oli 10:s (17 osallistujaa
H-luokassa) ja kokonaiskilvassa 99:s. Espumeru oli myös
katamaraaniluokassaan 4:s. Mainittakoon vielä että 10
parhaan veneen joukossa oli 6 Swania.
Voittajien palkinnot olivat todella näyttäviä pyttyjä. Ne eivät onneksi vie turhan paljon tilaa
voittajaveneissä, koska niitä ei saanut viedä mukanaan. Järjestäjien toimesta voittajat vain
valokuvattiin pyttyjen kanssa, jonka jälkeen pytyt jäävät ARC:lle seuraavaa kilpailua varten.
Cantanan palkintoa sitä vastoin ei tarvitse palauttaa!
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20.12. Rodney Bay - Marigot Bay, Saint Lucia. 8nm
Aamulla tankkasimme vesitankkimme täyteen ja totesimme, että vesimittarimme mukaan tankkimme on edelleen 50 % täynnä, vaikka hanasta ei tule kuin ilmaa. Anturi oli siis juuttunut paikoilleen ja kun kippari avasi tankin ja hieman putsattuaan hammasharjalla anturia hän kuvitteli, että kyllä sen pitäisi nyt toimia. Tankki taas kiinni ja vettä täyteen, mutta mittari ei liikahtanut juuri lainkaan.
Tilanne on nyt sellainen, että tankki joudutaan pumppaamaan melko tyhjäksi, ennen kuin se
voidaan uudelleen avata koska muuten vesi valuu mittarin aukosta veneen turkille. No, eihän
tämä ole mikään ongelma ja täytimme varmuuden vuoksi yhden 5 l irtokanisterin, jotta vesi ei
lopu kokonaan.
Lomamme seuraava vaihe alkoi ja irrotimme köydet Rodney Bayn satamasta klo12.
Olimme sitä ennen käyneet maksamassa satamakonttorissa käyttämästämme vedestä ja sähköstä yhteensä 20.02 EC$.
Nostimme pian genuan ja sammutimme moottorin. Jolla oli hinauksessa, koska matkaa oli vain
n. 6 nm. Tuulimittarimme rupesi taas yllättäen toimimaan 5 nm:n päästä Rodney Baystä!

Saavumme Marigot Bayn satamaan ja paikallinen
boatboy oli meitä vastassa tarjoten meille poijupaikkaa. Spica oli sitä ennen ilmoittanut meille VHF:llä,
että he pyytävät 80 EC$:a, mutta Spica oli onnistunut
tinkimään sen 40 EC$:iin. Käytimme samaa taktiikka
ja teimme myös dealin 40 EC:stä.
Satamassa snorklasimme ja uimme ja kippari pesi
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veneen vesilinjan ja osan pohjaa. Hyvin oli pysynyt puhtaana koko Atlantin ylityksen ajan. Klo
17 tapasimme Elainen porukan rannassa olevan ravintola Doolitlen happy hoursissa.
Ihailtuamme porukalla auringonlaskua, jäimme vielä Riitan kanssa syömään maittavan mahimahi-illallisen.

21.12. Marigot Bay - Ansa Chatanet, 7 nm

Aamupäivällä kävimme ensin selvittämässä itsemme ulos paikallisella poliisiasemalla ja kaikkien muodollisuuksien jälkeen otimme suunnan etelään kohti Pitoneita.
Jäimme poijuun Anse Chatanettiin ja snorklasimme ja söimme siellä Rodney Baystä ostamamme
pihvit. Paikka on Saint Lucian länsirannalla ja aivan avoin länsituulille. Ne ovat onneksi melko
harvinaisia, mutta swelli yhdistettynä etelävirtaan keinutti venettämme koko yön melkoisesti.
Emme käyneet edes maissa, koska täällä ei ollut mitään nähtävää.
22.12. Ansa Chatanet-Wallilabou, St Vincent. 37 nm

Heräsimme aamulla aikaisin jo klo 06.30, koska emme halunneet jäädä tänne pidempään.
Saimme mukavan sivutuulen seuraavaan valtioon San Vincentiin.
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Saavuimme Wallilaboun pieneen lahteen klo 14 aikoihin,
jossa paikallinen boatboy auttoi meitä veneen kiinnittämisessä. Keula kiinnitettiin poijuun ja peräköysi laiturin pollariin.
Wallilaboussa filmattiin osa "Pirates of Carribbean" elokuvaa joitakin vuosia sitten ja osa rekvisiittaa on edelleen tallessa turistien ihmeteltävänä. Elokuvan teko oli tälle pienelle paikkakunnalle taatusti iso asia.
Wallilaboussa vilisi boatboyseja, jotka liikkuivat pienillä
soutuveneillään veneiden luona. He tarjosivat kaikenlaisia
palveluja meille purjehtijoille: myivät hedelmiä ja leipää ja
auttoivat sekä poijuun kiinnittäytymisessä että aamulla
köysien irrottamisessa. Poijulaiturissa oli laiha mies odottamassa, että joku tulee jollalla laituriin, jotta hän voi pienen tipin toivossa kiinnittää jollan köydet pollariin.
St Vincent on selvästi köyhempi valtio kuin Saint Lucia, mutta ihmiset silti hyvin ystävällisiä.
Valtion oikea nimi on St Vincent ja Grenadiinit ja saariryhmään kuuluu St Vincentin pääsaaren
lisäksi ryhmä muitakin saaria.
Wallilaboun ainoa ravintola oli hyvin alkeellinen emmekä käyneet syömässä siellä, koska Spican
väki toi meille maistiaisiksi valtavan palan Blue Marlinia. He olivat monen tunnin uurastuksen
jälkeen onnistuneet saamaan kalan nostettua veneeseen. Kala oli yli 2 m pitkä ja painoi yli 30
kg, miehen kokoinen vonkale ja siitähän riittäisi syötävää viikoiksi, jos vain olisi pakastin. Tosi
herkullinen kala, kiitos siitä Spicalle.
Cantanassakin oli uistin tänään vedessä, mutta tällä kertaa meillä ei tärpännyt.
Alkeellisen ravintolan yhteydessä oli vähintään yhtä alkeellinen suihku, josta Riitta kävi täysin
siemauksin nauttimassa. Vesi oli raikasta, puhdasta ja virkistävää. Yhdistetyn suihku-WChuoneen tiloista ei voi sanoa samaa…

23.12. Wallilabou - Bequia,St Vincent. 17 nm
John - niminen boatboy tuli aamulla myymään meille tuoretta leipää ja vei myös roskapussimme mennessään. Hän auttoi meitä myös köysiemme irrottamisessa ja olimmekin liikkeellä jo klo
09.
Saarten suojan puolella tuulee yleensä heikosti, mutta niiden välissä sitä vastoin jo melko navakasti. Saimme genuan nostettua melko pian ja purjehdimme 6-7 solmun nopeutta St Vincent ja
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Grenadiineille kuuluvalle Bequialle. Bequia on saari St Vincentin ja Mustiquen välissä ja sillä
asuu n. 5000 ihmistä.
Boatboy Julian ohjasi meidät paikallemme ja sovimme hänen kanssaan jäävämme tänne ainakin
3 päiväksi. Syvyyttä tässä lahdessa on 3-5m, joten turkoosissa ja tosi kirkkaassa vedessä meren
pohja näyttää olevan niin lähellä, että se olisi jopa käsin kosketeltavissa

Bequian Admiralty Bay on paikka, jonne skandinaavisten veneiden on tapana kerääntyä joulun
viettoon.
Saavuttuamme sinne, oli paikalla ainakin 7 suomalaista sekä lukuisia ruotsalaisia ja norjalaisia
veneitä. Osa niistä oli meille tuttuja jo ARC:sta, mutta osa
muuta kautta saapuneita. Lahti alkaa iltapäivällä täyttyä purjeveneistä ja niitä on arviomme mukaan illalla jo reilusti toista
sataa, eri puolilta maailmaa saapuneita. Kiko oli varannut meille etukäteen poijun, mutta koska kyseisen poijun omistaja,
Kamikaze, ei ollutkaan paikalla, saimme sovittua poijusta toisen boatboysin kanssa.
s/y Seili oli tullut Cap Verden ja Barbadoksen kautta tänne ja
oli mukava tavata heidät pitkästä aikaa.
Kävimme jollalla Bequian kylässä ostamassa ruokaa vaatimattomasta supermarketista ja samalla matkalla myös joitakin vihanneksia ja hedelmiä vihannestorilta.
Illalla söimme uunissa paistettua Blue Marlinia.

24.12. Bequia standby
Vietimme erilaisen joulun täällä Bequiassa.
Kova tuuli on jatkunut jo useamman päivän, joten veneet riuhtovat kiinnitysköysiään ja pyörivät jatkuvasti poijujensa ympäri. Lahden pohjukassa on selvä kahden vuoren muodostama sola,
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jossa tuuli tiivistyy aiheuttaen tällaisen ilmiön. Poijut ovat toivottavasti lujasti ankkuroitu pohjaan, joten olomme tuntui villistä menosta huolimatta ihan turvalliselta.

Soudimme jollalla ensin lähellämme olevaan Gingerbread hotellin wifi-kahvilaan, jonka jälkeen
kävimme kylässä ruokaostoksilla.
Kylä on melko pieni, mutta siellä on muutama ruokakauppa ja myös pari pankkiautomaattia
(olivat yleensä tyhjiä joulupyhien aikana!)
Kauppojen valikoimassa on kieltämättä vielä parantamisen varaa, mutta näillä on pärjättävä!
Luna Azzurran Fredrik kävi kutsumassa meitä suomalaisia jouludrinkille veneelleen. Todella
mukavaa. Amanda oli piirtänyt Cantanasta hienon piirroksen, jonka saimme joululahjaksi.

Illalla soudimme Devils Table-nimiseen ravintolaan, jossa söimme s/y Seilin Annen ja Arin kanssa joulupäivällisen. Ravintola on ruotsalaisessa omistuksessa, mutta ruoka oli kuitenkin tosi hyvää!

Saimme tänään viestin Fågelin Merjalta ja Ollilta. He ovat vielä Las Palmasissa odottelemassa
parempia ilmoja. Nyt vallitsevat kuulemma etelämyrskyt.

25.12. Bequia standby

147
Joulupäivä on Karibiallakin pyhäpäivä ja useimmat kaupat
ovat tänään kiinni.
Kävimme jollalla Bequian kylässä, mutta muuten viihdyimme
lähinnä omassa veneessämme.
Mikko onnistui korjaamaan vesimittarimme. Sen uimuri oli
tarttunut tankin seinään eikä siksi pystynyt liikkumaan vapaasti. Nyt mittari tosin toimii, mutta vettä onkin kulunut
yllättävän paljon, joten meidän on saatava sitä lisää ennen
kuin jatkamme matkaamme.
Satamassa liikkuu proomu, joka myy sekä vettä että dieseliä, mutta kuulimme Luna Azzuralta, että vesi on päässyt
proomustakin loppumaan ja sitä saadaan vasta huomenna
lisää.
26.12. Bequia - Tobago Cays 25 nm, 12 40 N ja 61 21 W
Tapaninpäivä.
Aamupäivällä yritimme nostaa käteistä kylän molemmista automaateista, mutta tuloksetta. Ilmeisesti rahat ovat loppuneet ja koska nyt on lauantai, emme tiedä tuleeko sitä ennen maanantaita, joten emme jääneet niitä odottamaan. Meillä on vielä jonkun verran EC$:eita ja lisäksi
myös US$:eita, joten emmeköhän pärjää niillä, varsinkin kun olemme menossa alueelle, jossa ei
juuri ole kauppoja!
Bequiaan oli saapunut tänään taas suomalainen vene, Bimbo
Aminoffin ja Matti Tiihosen iso moottoripurjehtija Clipper
Nitehawk. Pojat ovat purjehtineet näillä vesillä jo parikymmentä vuotta, joten paikat ovat hyvin tuttuja. Meidät kutsuttiin ankkuriryypylle ja saimme myös heiltä muutaman
hyvän satamavihjeen.
Onnistuimme myös tankkaamaan 36,6 gallonaa vettä (54,90
EC$) Daffodilin vesi-dieselproomusta n. klo 12, jonka jälkeen
lähdimme matkaan.
Lahdessa oli ankkurissa valtavan kokoinen risteilyalus, jossa
oli myös purjeet!
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Nostettuamme genuan purjehdimme suoraan Tobago Caysiin. Tobago Caysissä oli suomalaisilla
vahva edustus: kuunari Helenan lisäksi siellä oli jo Luna Azzurra, Spica, Elaine ja Cara Mia.
Toomas tuli meitä jollalla vastaan ja ohjasi meidät vapaalle poijulle, joten emme joutuneet
käyttämään ankkuria. Paikkamme on tosin täysin avoin Atlantille, mutta riuttojen suojaama,
joten aallokko on hyvin maltillista.
Tobago Caysiä kutsutaan paratiisin jalokiveksi ja nyt ymmärrämme kyllä miksi: turkoosi vesi on
aivan kirkasta ja meren pohja näkyy hyvin vielä yli kymmenen metrin syvyydessä. Snorklaajien
ja sukeltajien paratiisi!
Tobago Caysin luonnonpuiston muodostavat 5 saarta, joita suojaa laaja Horseshoe-riutta.
Pian saapumisemme jälkeen aurinko laski, joten päätimme nauttia tämän suurenmoisen paikan
luonnosta enemmän huomenna.

27.12. Tobago Cays standby
Päivä kului mukavasti laiskottelun ja uimisen merkeissä.

Soudimme jollalla Baradel-saaren rantaan, josta käsin kävimme snorklaamassa. Seurasimme
kilpikonnien uimista ja niitä täällä on todella paljon. Veneemme ohi ui vähän väliä isoja kilpikonnia, ilmeisesti niiden reitti Baradel-saaresta seuraavaan saareen menee ohitsemme?
Harmi, että ne eivät ole mitään varsinaisia linssiluteita koska heti, kun kameramme oli esillä,
kilpikonnat sukelsivat!

Tobago Cays kuuluu luonnonsuojelualueeseen ja vierailijoilta peritään pieni maksu, 10 EC$/
henk./vrk, jonka lisäksi poijusta peritään 40 EC€:n vuokraa, jollei käytä omaa ankkuria. Valit-
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simme poijukiinnityksen, koska sellainen oli tarjolla ja paikka on avoin ajoittain todella koville
Atlantin tuulille. Nyt on onneksi tuullut vain kohtuullisesti, kuinka paljon on arvoitus, koska eihän TackTick-mittarimme toimi tietenkään täälläkään!

28.12. Tobago Cays – Clifton, Union Island 12 nm, 12 36N, 61 25W
Yö oli melko tuulinen, mutta riutat suojasivat meitä hyvin suurilta aalloilta. Päätimme kuitenkin
jatkaa matkaa jo aamulla ja seurata Spican esimerkkiä ja käväistä Union Islandissa.
Union Island kuuluu vielä Grenadiineihin, joten meidän ei tarvitse välittää maahantulomuodollisuuksista.

Seuraava valtakunta etelään päin mentäessä on Grenada, mutta suunnitelmamme mukaan
käännymme Union Islandin jälkeen taas kohti pohjoista.
Tuuli oli melko idänpuoleista ja navakkaa, mutta matka oli vain 12 nm.
Lähestyessämme Union Islandin ainoaa kaupunkia, Cliftonia, tuli Spica meitä vastaan.
He olivat jo siirtymässä ankkuriin saaren lounaisosassa olevaan Chathamin lahteen. He olivat
olleet yön pursiseuran laiturissa ja kyllästyneet swellien aiheuttamaan keinuntaan.
Saapuessamme satamaan oli Plat-niminen boatboy meitä jo veneellään vastassa, tarjoten meille
poijupaikkaa. Sehän sopi meille mainiosti ja saimme näköalapaikan riutan läheltä ja yllätykseksemme aivan Elainen vierestä.
Kävimme jollalla (vaihteeksi moottorilla) Cliftonin keskustassa, josta löysimme sekä pankkiautomaatin että pari vaatimatonta kauppaa.
Pursiseuran ravintolassa luimme sähköpostit ja luovutimme heille samalla LLV:n pienoislipun.
Lippu saikin heti kunniapaikan ravintolan baarissa.
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Yleisvaikutelmana voimme todeta, että ihmiset ovat näillä
Grenadiineilla hyvin ystävällisiä ja auttavaisia eikä meillä
ole kertaakaan tullut sellainen tunne, että meitä yritetään
huijata. Pystymme mielestämme liikkumaan turvallisesti
kylissä eikä veneessämmekään ole käynyt kutsumattomia
vieraita. Kaupustelijoita tulee erilaisilla veneillä myymään
tuotteitaan, mutta jos emme halua ostaa mitään, he poistuvat toivottaen hyvää päivänjatkoa!
Palatessamme veneelle, sammui jollan moottori kuumennettuaan liikaa. Impelleri oli ilmeisesti
hajonnut, mutta onneksemme Plat oli sattumalta aivan vieressä ja hän vei koneen samalla huollettavaksi, luvaten palauttaa sen pian korjattuna.

Söimme yhdessä Elainen porukan kanssa illallista pursiseuran Anchorage-ravintolassa heidän
vieraansa, Tane Kääriän 64-v. synttärin kunniaksi.
Mikolle sattui pieni etikettivirhe, kun kengät unohtuivat veneeseen. Harva on ollut suurlähettilään synttäreillä ravintolassa paljasjaloin!
Totesimme, että maailma on pieni. Kävi nimittäin
ilmi, että Kallen Kössi-veljen vaimo Anu Saxén tuntee
hyvin sekä Mikon Pekka-serkun että Reijon ja Rabben.
Ihan mukava ilta ja saimme kyydin Elainen jollassa
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sinne ja takaisin. Onneksi oli iso jolla, johon saatiin mahtumaan kaikki kahdeksan aikuista ihmistä kerralla.
29.12. Clifton, Union Island
Plat tuli aamulla noutamaan Mikon moottoriverstaaseen konsultaatiota varten.
Ranskalainen asentaja valitti, että koneen ruuvit ovat niin hapettuneita, ettei hän saa niitä
avattua ilman väkivaltaa. Sovimme, ettei meillä ole vaihtoehtoja ja tehköön mitä parhaaksi
katsoo.
Kerroin huolestani Platille ja hän lupasi saman tien katsella ympärilleen, jos hän löytäisi meille
tarvittaessa toisen koneen. Kuulemma pieni vähänkäytetty
Yamaha olisi myytävänä 1000 EC$:lla ja saamme sen koeajettavaksi iltapäivällä. Kyseinen kone oli kuitenkin niin
huonokuntoinen, eikä edes kunnolla startannut, joten
kauppoja ei syntynyt.
Onneksi oma koneemme saatiin huollossa kuntoon, joten
tältä erää ovat koneongelmat ratkaistu. Hinta oli melko
kova, 600 EC$.
Kävimme illalla pienessä riutan luona olevassa saaressa, joka on muunneltu "Happy Island" drinkkibaariksi. Perämoottorimme onnistuneen korjauksen kunniaksi nautimme siellä yhdet
rommipunssit.
Cliftonissa on lentokenttä pienkoneita varten ja koneita laski ja nousi lähellämme jatkuvasti.
Mukavaa seurattavaa.

30.12. Union Island- Bequia 31 nm

Olimme eilen illalla sopineet kahden nuoren cliftonilaisen pojan kanssa että he tuovat meille
aamulla aamiaisleivät, eli patongit. Nautimme aamiaisen jo n. klo 08 ja pojat olivat ilmeisesti
jo koulun penkillä, koska sovittua leipää ei ilmestynyt pöytäämme. Onneksi varastostamme löy-
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tyi vielä Las Palmasista ostettua saksalaista kestoleipää, joten emme joutuneet lähtemään merelle tyhjin vatsoin.
Palasimme 6 tunnin purjehduksen jälkeen n. klo 15 Bequiaan, jossa saimme suojaisen poijupaikan.
Jotenkin tuntui, että kaikki paikat ovat nyt suolaa täynnä? Meillä oli kova vastatuuli koko päivän
ajan ja ehkä sitä suolaakin pärskii erilailla?
s/y Seili on edelleen täällä, ja raitilla tapasimme myös Pauliinan kipparin Markku Luodon.
Päivän tärkeä tehtävä oli varata Riitalle kampaaja huomiseksi ja saada wifi-tunnukset Cocobaarista. Molemmat onnistuivat ja bonuksena saimme varatuksi Mikollekin parturiajan.

31.12. Bequia standby
Riitta kävi Emman kampaamossa klo 12.30 ja Mikko samoin Emman parturissa klo 14.
Nyt on uudenvuoden aatto emmekä olleet vielä päättäneet, missä ja miten se vietetään. Devils Table, jossa vietimme jouluaaton, oli aivan täynnä, mutta
varasimme pöydän Cocos Placesta, aivan dingi-laiturimme
vierestä.
Sattumalta olivat myös Spica ja Seili tulossa samaan paikkaan,
joten saimme muutettua varauksemme 8 hengelle.
Menuun kuului tonnikalasuikaleita alkupaloiksi ja iso puolikas grillattu hummeri pääruoaksi. Jälkiruokana oli vaihtoehtoisesti juustokakkua tai hedelmäsalaatti. Ruoka oli tosi herkullista ja
ilta sujui muutenkin mukavasti hyvien ystävien seurassa.
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Laskutuksessa tapahtui pieni kömmähdys, kun meitä laskutettiin selvästi liian pienellä summalla, kuin mitä olimme tilanneet, eikä konjakeista laskutettu yhtään mitään. Emme kuitenkaan halunneet pilata henkilökunnan juhlatunnelmaa valittamalla pikkuasioista, joten maksoimme kiltisti, mitä pyydettiin.
Keskiyöllä oli ilotulituksen vuoro ja aikamme sitä seurattuamme menimme nukkumaan.

1.1.2010 Bequia standby
Tänään on täälläkin pyhäpäivä ja kaupat ovat kiinni.
Teimme muutaman kilometrin pituisen kävelylenkin saaren koillisosassa olevalle kilpikonnien
kasvatuslaitokselle.

Bequalainen Mr. King on eläkkeelle päästyään ottanut elämäntyökseen kilpikonnien kasvattamisen. Hän ottaa niitä jo munina huostaansa ja kasvattaa niitä altaissaan, kunnes ne ovat riittävän
vanhoja pärjätäkseen omin avuin valtameressä.
Kilpikonnat ovat kuulemma kuolemassa sukupuuttoon, mikäli asialle ei tee mitään.
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Saimme viestin ystäviltämme Fågelista ja he kertoivat lähteneensä eilen Las Palmasista kohti
Karibiaa. Kaikki hyvin ja tunnelma veneessä on korkealla. Toivotimme heille hyvää ja turvallista
matkaa.

2.1. Bequia - Wallilabou 14 nm
Lähtö klo 10.30 ja ajoimme koneella koko päivän Wallilabouhun saakka.
Tuuli oli vastainen ja meidän oli pakko ladata akkuja, joten ajoimme koneella.
Akkujen kunto mietityttää kipparia. Vaikka lataamme monta tuntia, niin jännite ei nouse kunnolla ja aamulla se on laskenut jo alle 12 V:n. Johtuuko tämä vääristä kytkennöistä vai jostain
muusta? Ovatko akut liian tyhjiä, kun päivän saldo on 100 -150 Ah miinuksella? Latausvirta on
kyllä latauksen alussa ihan hyvä, n. 20 A, mutta vaikka lataamme monta tuntia päivässä, niin
akut eivät täyty kunnolla. Olisipa Ripa täällä!
Saavuimme Wallilaboun satamaan n. klo 15 ja Alex oli meitä vastassa jo merellä perämoottoriveneellään. Pari soutajaakin oli saalistamassa tulijoita, mutta nopeat syövät hitaat, joten valitsimme Alexin. Kiinnitimme keulan poijuun ja perän köydellä paaluun.
Sovimme myös Alexin kanssa, että teemme pienen opastetun kävelykierroksen vesiputouksille.
Se oli hyvä valinta.

Kaakaopuun hedelmä avataan näin!

Hierontakylpyä luonnossa

Alex tunsi hyvin kaikki kasvit ja hedelmäpuut ja kertoi meille paljon mielenkiintoisia asioita
niistä. Luonnonlääketiede on täällä voimissaan ja monta yrttiä käytetään menestyksellä mitä
erilaisten sairauksien hoitoon.
Vasta toivottomimmat tapaukset lennätetään valtion kustannuksella Kuubaan hoidettaviksi.
Kävimme Alexin opastuksella myös vesiputouksilla kylpemässä. Ikaalisten kylpylän hierontasuihkut eivät ole tähän luomuhierontaan verrattuna yhtään mitään. Kaiken kaikkiaan, hyvin myönteinen kokemus.
Täällä Karibialla on myös tapana tervehtiä vastaantulevia, liikkuvat ne sitten kävellen tai au-
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toilla. Metroa St Vincentissä ei ole, mutta jos olisi, uskomme että ihmiset puhuisivat toisilleen
niissäkin!
Tuuli oli kääntynyt ja voimistunut ja palatessamme satamaan ja siirtyessämme jollaan, oli Riitta putoamaisillaan veteen, kun jolla oli karkaamassa alta pois laiturin alle. Onneksi lihakset ja
refleksit ovat kunnossa eikä paikkakuntalaisille tullut uutta jutunaihetta.
Olimme varanneet illaksi ravintolasta pöydän, mutta jollalaiturilla oli sen verran kova swelli,
että päätimme syödä kotona ja peruimme pöytävarauksemme VHF:llä.

3.1. Wallilabou-Soufriere, Saint Lucia, 34 nm 13 51 N, 61 04W
Meillä oli aamulla ongelmia peräköyden irrottamisesta paalusta.
Köysi oli yön swellin takia laskeutunut aivan paalun pohjaan 6 m:n syvyyteen eikä Mikko saanut
sitä edes paikallisen boatboysin avustamana ylös. Ei auttanut muu kuin puukko käteen ja köysi
poikki. Siinä meni hyvin palvellut poijuköysi, mutta niitähän ovat köysikaupat pullollaan.
Meidän oli pakko ladata akkuja, joten kone oli päällä lähes koko matkan ajan. Mikko oli ollut jo
pitkään huolissaan akkujen varauksesta ja hän soittikin Suomeen luottoasentajallemme Ripalle.
Ripa ehdotti että irrotamme kaikki akut verkosta ja mitataan jonkun ajan kuluttua niiden jännitteet. Jos jonkin akun jännite on muita selvästi alempi, se on oikosulussa. Ripa kehotti myös
kytkemään jakodiodin pois kulutusakuista ja sillä toimenpiteellä tosiaan latausjännite nousi 1
V:lla!
Soufrieren satamaan saapuessamme oli boatboy Ben meitä vastassa ja auttoi kiinnittämisessä.
Keula kiinnitettiin poijuun ja perä pitkällä köydellä rannassa olevaan palmuun.
Immigraatio oli vielä auki, joten Mikko hyppäsi samalla Benin
kyytiin ja kävi sekä tullissa että immigraatiossa selvittelemässä
meidät sisään Saint Luciaan.
Systeemi on jo tuttu: ensin tulliin täyttämään paperit ja sitten
niiden kanssa vielä vastapäiselle poliisilaitokselle huolehtimaan
immigraatiosta. Kehitystä on sikäli tapahtunut helpompaan
suuntaan, että lomakkeissa on valmiit kalkkeerauspaperit, joten riittää, että ne täyttää kerran.
Tässä vaiheessa meistä rupesi jo tuntumaan siltä, että meitä halutaan rahastaa mahdollisimman
tehokkaasti. Ben veloitti 20 EC$:a poijuun kiinnittämisestä ja 40 EC$ kyydistä tulliin ja takaisin.
Sen jälkeen tuli vielä poijun omistaja veloittamaan 40 EC$ poijun vuokrasta eli olimme jo maksaneet pelkästä poijussa olemisesta 100 EC€. Maksu oli siis yhteensä lähes 30 € ja samalla hinnalla yöpyy jopa Hangon Itämeren portissa sähköineen, saunoineen ja vesineen!
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Poiju oli kaukana kylästä, joten sinne ei heti viitsi lähteä soutelemaan ja totta on, että Benin
kyydissä ehdimme vielä selvittelemään itsemme sisään St Luciaan virka-ajan kuluessa.
Ben lupasi myös tulla aamulla luotsaamaan meidät bensa-asemalle, jossa voisimme tankata sekä
dieseliä että vettä. Mihinkähän sitä luotsia tarvitaan ja paljonko Ben haluaisi veloittaa siitä palvelusta?
Palattuaan Cantanalle kytki Mikko kaapelit irti akuista ja jäätiin odottamaan mahdollista jännitteen laskua! Elimme illalla pimeydessä taskulamppujen ja myrskylyhdyn varassa, mutta ruoka
maistui istumalaatikossa ihan hyvältä.
Viereemme saapui illan suussa brittiläinen megajahti, kaksimastoinen n. 150-jalkainen jättiläinen, jonka molemmissa
mastoissa oli tietysti lentokoneiden punaiset varoitusvalotkin! Mahtaa veneen omistaja olla tosi onnellinen? Palvelusväkeäkin näkyi olevan aikamoinen liuta! Siistinä yksityiskohtana oli heidän pukeutumiskoodinsa: illalla kaikilla oli punaiset pikeepaidat ja aamulla valkoiset.

4.1. Soufriere- Rodney Bay 17 nm
Mikko mittasi aamulla akkujen jännitteet ja totesi niiden laskeneen 12 h:n aikana n. 0,10–0,12
V. Tämä lienee normaalia itsepurkausta? Ovatko akkumme sittenkin kunnossa? Toivottavasti
ovat!
Alustavan suunnitelmamme mukaan tarkoituksemme oli jäädä Soufriereen vielä päiväksi ja
mahdollisesti kiivetä Pitonin huipulle. Olimme jo hieman kyllästyneitä boatboysien ja muiden
jatkuvaan kerjäämiseen, joten päätimme jatkaa saman tien matkaa ja purjehtia Rodney
Bayhin. Perille saavuimme jo klo 13 maissa ja saimme hyvän paikan D7:sta, sähkö- ja vesitolpan
vierestä.
Ryhdyimme heti lataamaan veneen akkuja, jonka jälkeen Riitta vei pyykkimme pesulaan.
Mikko kävi samalla ostamassa 5 m uutta vesiletkua ja vaihtoi sen jälkeen Cantanan molemmat
merivesiletkut (pentteri ja WC). Se on joskus tarpeen tehdä ja nyt tuntui olevan hyvä aika siihen. Vanhat letkut ovat 20 vuotta vanhoja ja koska ne sijaitsevat vesilinjan alapuolella, olisi
letkun vuodolla ikävä seuraus, ts. vene voisi upota! Vaihto oli yllättävän suuri urakka, koska letkut ovat aikoinaan vedetty todella ahtaisiin paikkoihin. Työ tuli kuitenkin tehtyä ja nyt
tuntuu hyvältä, että se huoli on poissa mielestämme.
Elaine oli myös saapunut Rodney Bayhin ja Riitta kävi heidän kanssaan ruokaostoksilla. Mikko
jäi veneeseen tekemään letkuasennuksia.
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Illalla istuimme s/y Momon Brigitten ja Uwe Moserin kanssa heidän veneessään. Momo on 3-3,5
vuotta kestävällä maailmanympäripurjehduksella oleva saksalaisvene, jonka tapasimme ensimmäistä kertaa jo Madeiralla. Uwe oli todella mukavan tuntuinen kippari.
5.1. Rodney Bay standby
Aamulla saimme viestin sekä Maritimilta että TackTickiltä UK:sta. Niissä selostettiin, miten tuulimittarimme taajuus voidaan muuttaa niin, että se toimii myös täällä. Mikko teki ohjeiden
mukaisesti ja muutos onnistui hyvin, joten nyt mittari toimii vihdoin! Olisimme säästyneet monelta vaivalta, jos ohjeet olisivat tulleet jo Las Palmasiin!
Emme olleet ainoita tämän ongelman kanssa painiskelleita.
Luna Azzurralla oli aivan sama ongelma ja myös s/y Margaritalla. Kun Margaritan kippari Matti Uutela luki blogistamme,
että olimme onnistuneet korjaamaan vian, hän soitti ja pyysi
meitä meilaamaan saamamme ohjeet. Näin teimmekin ja nyt
mittari toimii myös Margaritalla.
Iltapäivällä kävimme ARC:lta palkinnoksi saamassamme hieronnassa. Oli mukava kokemus.
6.1. Rodney Bay standby
Tänään oli ARC Worldin lähtö maailmanympäripurjehdukselle.
Lähtöviivalla oli 30-40 venettä ja matka maapallon ympäri kestää heiltä n. 15 kk. Ensimmäinen etappi on San Blas saaret Panaman edustalla, jonne matka on n. 1000 nm. Ystävämme Uwe lähti saattamaan ja kuvaamaan heitä s/y Heimkehrin
kyydissä. Seurasimme matkalle lähtijöitä aitiopaikalta laiturin
nokalta ja toivotimme heille hyvää matkaa.
Lähtöpäivänä olivat sataman turvatoimet entistä tiukemmat.
Portit pidettiin lukossa ja virkapukuisia vartioita näkyi kaikkialla.
Saimme viestin, että Luna Azzurra, nyt Chrisse Carlssonin kipparoimana, saapuu huomenna tänne Rodney Bayhyn.

7-9.1. Rodney Bay standby
Kotitöitä ja kaupassakäyntiä.
Rodney Bayn lahden pohjukassa on ostoskeskus, jossa on myös suhteellisen hyvin varustettu
ruokakauppa. Paljon uutta on nyt rakenteilla, joten toiminta on melko vilkasta. Uusia liiketalo-
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ja ja katuja valmistuu piakkoin. Rodney Bay on viimeisten vuosien aikana satsannut todella paljon veneturismiin ja toivottavasti nämä investoinnit osoittautuvat myös kannattaviksi.
Keskuksessa on myös lukemattomia hienoja ravintoloita ja tietysti turisteja varten kunnon hotelleja. Keskukseen mennään satamasta parhaiten jollalla noin kymmenessä minuutissa.
Kun Riitta kävi siellä viimeksi Elainen kanssa, hyllyt olivat tyhjillään. Ilmeisesti World-ARC:iin
valmistautuvat venekunnat olivat juuri täyttäneet veneiden varastot täyteen. Nyt oli tilanne jo
parantunut, mutta suhteellisen niukat olivat hyllyt edelleen. Saimme kuitenkin täytettyä taas
jääkaappiamme.
Mikko kävi iltapäivän aikana Markku Luodon, Kiko Othmanin ja Toomaksen kanssa St Lucian pääkaupungin Castriesen tax free-keskuksessa. Joitain juomia tuli ostettua, ehkä hieman edullisempia kuin ruokakaupoissa. Ajoimme taxilla mennen tullen.

10.1. Rodney Bay - Le Marin, Martinique 21 nm
Lähdimme vihdoin taas liikkeelle, melkein viikon salamassaolon jälkeen.
Yritimme jo eilen illalla selvittää itsemme ulos, mutta sekä Marine Office että tulli olivat jo
silloin kiinni. Mikko kävi aamulla hoitamassa muodollisuudet ja laskujen maksut ja irrotimme
köydet laiturista n. klo 10.
Menimme ensin telakalla olevalle polttoaineasemalle ja tankkasimme 25,5 gallonaa dieseliä.
Ensimmäinen tankkauskerta sitten tulomme Las Palmasiin lokakuun lopussa. Saimme pienen
alennuksen, koska olimme jo selvittäneet itsemme ulos emmekä siksi joutuneet maksamaan
polttoaineveroa.
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Ollessamme polttoaineaseman laiturissa, tuli ranskalaisen veneen kippari kysymään meiltä numeroa Le Mariniin?
Emme oikein ymmärtäneet kysymystä, mutta ilmeisesti
heillä ei ollut matkailuesitettä parempaa karttaa ja halusivat vain tietää missä suunnassa Le Marin on eli oikeata
kompassilukemaa sinne! He purjehtivat jonkun aikaa perässämme, mutta häipyivät sitten jonnekin, ehkä isojen
maininkien takia takaisin Rodney Bayihin. Taisivat olla
charterpurjehtijoita?
Saimme pitkästä aikaa purjehtia täysin purjein, tosin genuaa olimme reivanneet jonkun verran. Tuulta oli n. 20
solmua ja vauhtimme 6-7 solmua lokin mukaan, mutta gps
tarjosi jopa yli 7 solmua. Ihmeellinen tämä virta täälläpäin, oli suuntamme sitten mikä tahansa, aina tuntuu
olevan myötävirtaa!

Saavuimme Le Mariniin n. klo 16 ja otimme yhteyttä satamaan VHF kanavalla 09. Jonkun ajan
kuluttua tuli kaveri jollalla ohjaamaan meidät laituripaikallemme. Sähköä oli tarjolla, mutta
vettä saisimme vasta aamulla, koska nythän on sunnuntai.
Toivoimme tapaavamme täällä myös Chrissen ja Jaanan, mutta he olivat onnekseen saaneet
viimeisenkin matkalaukkunsa (Helsinki-Vantaan lentoasemalla lakkoiltiin) eilen illalla ja lähteneet jo jatkamaan matkaansa St Pierreen. Toivottavasti tapaamme heidät myöhemmin.
Le Marin on aivan erilainen satama, kuin muut mihin olemme täällä Karibialla tutustuneet. Martinique on osa Ranskaa, joten täällä on euro valuuttana ja liikennekin oikeanpuoleista. Satama
on valtava, yli 600 laituripaikkaa ja lukematon määrä veneitä poijuissa ja ankkurissa. Suurin osa
laitureista on eri vuokrausfirmojen hallussa ja Le Marin onkin Martiniquen merkittävin charterveneiden tukikohta.
Jos venettä pitää korjata tai huoltaa, niin täällä on apua saatavissa lähes kaikenlaisten korjaus-
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ten tekoon. Isoja markettejakin on ja huomenna käydään sitten tutustumassa paremmin niihin.
Saapuessamme Le Mariniin olimme nostaneet keltaisen Q-lipun saalinkiin osoituksena siitä, että
vene on tullaamatta. Tulli on avoin vain aamuisin klo 07-12, joten muodollisuudet jäävät huomiseksi. Periaatteessa emme saa poistua veneestä ennen kuin tullaus on hoidettu, mutta eipä
täällä näin sunnuntai-iltana mitään tekemistä olekaan.

11.1. Le Marin standby

Mikko kävi heti aamulla hoitamassa sataman konttoreissa muodollisuudet. Varasimme laituripaikan kahdeksi vuorokaudeksi ja saimme kohtuutonta korvausta vastaan myös wifi:n koodit (26 €/
30 h). Onneksi yhteys toimii. Tullimuodollisuudet olivat mutkattomia. Mikko sai itse täyttää
toimiston PC:llä maahantulolomakkeen ja antaa sen printattuna tullivirkailijalle. Nyt voimme
sitten laskea Q-lipun, koska olemme laillisesti maassa eli Ranskassa!
Teimme muutaman kilometrin pituisen kävelyretken lähimarkettiin, josta ostimme mitä repussa
ja käsissämme jaksoimme kantaa.
Kuulimme Chrisseltä, että he jatkavat jo matkaa Dominicaan, joten emme nyt tapaa heitä. Toivottavasti treffit onnistuvat myöhemmin.
12.1. Le Marin standby
Teimme taas kauppareissun ja nyt löysimme varsinaisen keitaan Annette-kauppakeskuksessa,
Carrefourille kuuluvan ison hyvin varustetun marketin. Saimme mukavasti täydennettyä varastojamme varsinkin huomioiden, että kunnon kaupat ovat harvassa, kun jatkamme matkaa pohjoiseen.
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Spica saapui iltapäivän aikana myös Le Mariniin.
Spican gastit, Paula ja Pötrönen, olivat siirtyneet jenkki-katamaraanista takaisin Spican miehistöksi Rodney Baystä Martiniquelle. Nuoret ovat varanneet täältä hotellihuoneen ja lentävät pian
takaisin Suomeen, jossa uudet haasteet odottavat.
Mukavaa jutustelua spicalaisten kanssa. Mietimme myös, miten täältä jatkamme matkaa. Spican
tarkoitus on purjehtia nyt pohjoiseen Dominicaan saakka ja sitten palata Rodney Bayihin. Maijan sisko ja Toomaksen veli ovat tulossa kuukauden kuluttua tänne, ja he käynevät sitten vielä
vahvistetulla miehistöllä Tobago Caysillä.
Totesimme yhdessä, että jotenkin talvi on täällä kulutettava ja olisi mukavaa lähteä samanaikaisesti huhtikuun puolessa välissä kohti Bermudaa.
Itse olimme suunnitelleet jatkavamme matkaa jo huomenna Fort de Franceen, mutta Spican
tulo muutti suunnitelmiamme ja sovimme sataman toimiston kanssa jäävämme tänne vielä torstai-aamuksi.

13.1. Le Marin standby
Totesimme että Cantanan valot (sisä- ja purjehdusvalot!) toimivat nyt hyvin heikosti.
Syykin löytyi nopeasti: monet kytkennät ovat pahasti hapettuneet. Mikko sai siis toivomiaan
uusia haasteita ja puhdisti kaikki mittaritaulun epäilyttävät kytkennät hammasharjalla. Tulos
oli toivottava eli nyt kaikki toimii taas ihan hyvin.
Juttelimme taas spicalaisten kanssa loppuelämämme suunnitelmista. Päädyimme lopulta siihen,
että purjehdimme huomenna takaisin Rodney Bayhin ja jatkamme sieltä etelään aina Grenadalle saakka.
Grenada on jäänyt meiltä näkemättä ja olimme saaneet mm. Reijolta viestin, että siellä kannattaisi ehdottomasti käydä.
Suunnitelmia on hyvä tehdä, mutta niitä pitää myös tarvittaessa päivittää, jos syytä ilmenee.
Jos nyt purjehtisimme kohti pohjoista, kuten vielä eilen suunnittelimme, olisi paluu etelään
kohti vallitsevia idän puoleisia tuulia melko työlästä.
Meillä on vielä runsaasti aikaa täällä Karibialla, joten siinäkin mielessä tämä vaikuttaa hyvältä
ratkaisulta. Meistä on myös tosi mukavaa purjehtia yhdessä hyvien ystävien kanssa!
Kävimme iltapäivällä spicalaisten kanssa jollalla Annetten marketissa täydentämässä ruoka- ja
juomavarastojamme. Tapasimme marketin edustalla suomalaisen pariskunnan, Riitan ja Jorman, jotka olivat purjehtineet tänne muutama vuosi sitten ja päättäneet jättää veneensä s/y
Dragon 2 / Bavaria 39 tänne ja viettää talvet täällä purjehtien. Saimme heiltä myös muutaman
hyvän vinkin ja hekin suosittelivat tutustumista Grenadaan.
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Saimme iltapäivällä Tiinalta tekstiviestin, missä hän kysyi huolestuneena, että emmehän ole
Haitilla? Emme heti ymmärtäneet, mitä vikaa Haitissa on, mutta avattuamme netin ja luettuamme uutiset tuhoisasta maanjäristyksestä, ymmärsimme hyvinkin. Täällä on kaikki rauhallista,
mutta kuulemma tsunamivaroitus oli jo annettu ja myöhemmin peruttu.

14.1. Le Marin- Rodney Bay, 23 nm
Mikko kävi heti aamulla huolehtimassa sekä maastalähdöstä viranomaisten luona että satamakonttorissa satamamaksuista ja irrotimme köydet noin klo 10.30.
Tänään saimme todella mukavan ja helpon 15 solmun sivutuulen ja purjehdimmekin pelkällä
genualla takaisin Rodney Bayhin.
Perillä olimme n. klo 16 ja saimme nyt paikan J 14, isompien veneiden laiturista.
Markku Luoto s/y Pauliinasta tuli tapaamaan meitä, hän on vielä viikon verran Rodneyssä.
15.1. Rodney Bay standby
Mikko osti aamulla s/y Pauliinan Markulta uuden RAY 54E-VHF-radion ja asensi sen Toomaksen
avustamana saman tien Cantanaan.
Ero vanhaan perinteiseen Sailorin
VHF:ään on sen DSCominaisuudessa. DSC tarkoittaa digitaaliselektiivikutsua ja DSC:llä varustetulla radiolla voidaan kutsua suoraan toista asemaa, jos sen MMSI-numero on tiedossa. Kutsun saatuaan vastaanottajan
radiossa soi merkkiääni aivan kuten puhelimessa. Laitteen kaiutinta ei tarvitse enää pitää päällä, jolloin muiden veneilijöiden höpötyksiä ei tarvitse kuunnella (jollei halua!).
Turvallisuuden kannalta DSC:n tärkein ominaisuus on kieltämättä sen mahdollisuus lähettää hätäkutsuja nappia painamalla. Koska radio on myös kytketty veneen gps:ään, menee hätäkutsun
mukana myös aluksen tarkka sijainti.
Asennuksissa päivä sujuikin ihan mukavasti ja molempien yllätykseksi laite rupesi heti toimimaan oikein. DSC-radiot ovat nykyaikaa ja korvannevat kyllä vähitellen perinteiset VHF-laitteet
lähes kokonaan. Asennuksen jälkeen Mikko vei Toomaksen edustuslounaalle H2O:lle. Söimme
sen verran tuhdin lounaan, että illalliseksi riitti pelkkä iltapala.
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Riitta kävi Maijan kanssa shoppailemassa sillä aikaa, kun miehet hikoilivat veneessä kaapelien ja
kaikenlaisten kytkentöjen kanssa.
Saimme Markulta myös kopioituja paljon elokuvia ja jaksoimme katsoa illalla niistä jo 2 kpl.
Elokuvien katselu, kuten PC:n käyttö tietysti muutenkin, kuluttaa paljon sähköä, joten silloin on
hyvä olla kytkettynä maasähköön.

16.1. Rodney Bay standby
Päätimme jäädä vielä pariksi päivää tänne Rodney Bayihin. Marina on hyvä ja edullinen ja elämä on täällä siksi helppoa. Kaupat ovat lähellä, vettä ja sähköä saa laiturista ja liikkuminen on
niin yksinkertaista, kun emme tarvitse jollaa.
Keväällä oli purjemaakarimme North lisännyt isopurjeeseen 3:n reivin ARC:n vaatimusten mukaisesti. Sen ansiosta voi isopurjeen pinta-alaa pienentää 40 %:iin sen täydestä koosta. 3:tta
reiviä emme Atlantilla tarvinneet, mutta kokeiltuamme myöhemmin miten se toimii, totesimme
että eihän se toimi. Cantanassa ei ollut edes 3:tta reiviköyttä, millä purjetta olisi voitu reivata! Siis pelkkä katsastusvaruste!
Olemme varautuneet kotimatkallamme selvästi kovempiin tuuliin,
jolloin tulemme todennäköisesti kaipaamaan 3:tta reiviäkin. Tänään oli
siis sopiva päivä laittaa sekin asia
kuntoon.
Riitta kävi Maijan kanssa lounaalla Rodney Bayn keskustassa, jona aikana Mikko sai rauhassa
tehdä tarvittavat muutokset. Nyt olemme tältäkin osin varautuneet kotimatkan haasteille.
Illalla kävimme syömässä Bosunissa. Riitalle katkarapusalaattia ja Mikko herkutteli grillatulla
mahimahilla. Katselimme päivän päätteeksi ranskalaisen elokuvan, Pianonopettajan. Aika karmea tarina, mutta ei se kuitenkaan vienyt yöuniamme.
17.1. Rodney Bay standby
Kävimme aamulla keskustan marketissa ruokaostoksilla. Tapasimme spicalaiset herkuttelemassa
kanankoipien kanssa KFC:ssä ja saimme heiltä jollakyydin takaisin kotiin.
Kotimatkalla meidät yllätti rankka sadekuuro, mutta se oli tyypillisesti hyvin lyhytaikainen ja
aurinko kuivatti meidät nopeasti.
Mikkoa oli pitkään vaivannut ongelma, mistä vettä valuu istumalaatikon alla olevalle karttalaatikolle. Vesi on jo aikaisemmin aiheuttanut vaurioita joihinkin karttoihin ja onhan niitä kuiva-
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tettu sekä sisällä että ulkona parikin kertaa matkamme aikana. Edellinen korjaus ei selvästi
ollut riittävä, joten Riitta suihkutti nyt letkulla vettä istumalaatikkoon ja Mikko seurasi alhaalta, mistä sitä vuotaa sisään. Ongelmakohta paikallistettiinkin nopeasti: vettä valuu ohjauspylvään tukikaarien kohdalta autopilotin virtakaapelin reiästä karttalaatikkoon. Tänään on siis taas
töitä!
Nyt on sunnuntai ja venetarvikeliike on kiinni, mutta s/y Cara Mialta saimme tarvittavan paikkausaineen, sikaflexin, ja paikkaus saatiin tehtyä. Toivottavasti ei enää vuoda!
18.1. Rodney Bay - Marigot Bay, 8 nm

Lähdimme Spican kanssa samanaikaisesti, noin klo 10.30 liikkeellä kohti etelää. Saimme pian
genuamme vetämään ja purjehdimmekin mukavasti koko matkan Marigot Bayhin.
Poijukaveri oli meitä vastassa ja kiinnitimme Cantanan luultavasti samaan poijuun, kuin käydessämme täällä edellisen kerran vähän ennen joulua. Hinnoittelu on epämääräistä. Ennen joulua
hintapyyntö poijusta oli 80 EC$, mutta saimme sen silloin tingittyä 40 EC$:iin. Nyt hintapyyntö
oli 60 EC$ ja maksoimme
siitä 50 EC€. Korkeampi
hinta johtuu kuulemma
"high seasonista"!
Marigot Bay on todella kaunis lahti ja täällä pääsimme
pitkästä aikaa taas uimaan
puhtaaseen mereen. Rodney Bay:ssä ei vesi juurikaan vaihdu, joten siellä ei todellakaan voi
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uida, sama koskee Le Marinia.
Spica saapui viereiselle poijulle ja kävimme ensin yhdessä tullissa selvittelemässä, miten nyt
tästä maasta poistutaan. Olimme ymmärtäneet Luna Azzurralta, että on mahdollista jäädä vielä
72 tunniksi maahan ulosselvityksen jälkeen, mutta tämä tieto ei pitänyt paikkansa vaan maasta
on poistuttava 24 h:n kuluessa. Meidän on siis tultava aamulla uudestaan.
Kävimme spicalaisten kanssa rannassa olevassa ravintolassa Doolittle:ssä ”Happy Hourseilla” ja
jossa nautimme rommipunssit puoleen hintaan. Doolittlessä on kuulemma joskus filmattu samanniminen elokuva, siitä ravintolan nimi!
Mikko oli saanut läksiäislahjaksi ruotsalaisilta kollegoiltaan Stieg Larssonin trilogian kaksi ensimmäistä osaa ja aloitti nyt lukemaan osaa yksi. Näiden kirjojen kanssa käy kuulemma niin,
että kun lukeminen aloitetaan, niin kirjaa ei lasketa kädestä ennen kuin kaikki 500 sivua on luettu. Riitta on matkan aikana lukenut lukemattoman määrän kirjoja ja on vaihdellut niitä muitten suomalaisten kanssa. Lukeminen on mukavaa ajanvietettä.

19.1. Marigot Bay - Soufriere, 8 nm
Mikko kävi Toomaksen kanssa klo 09 tullissa ja tunnin ja kolmen eri tiskin kuluttua olimme selvittäneet itsemme ulos Saint Luciasta. Matkalla kohtasimme muutaman sadekuuron ja tuuli
vaihteli 6 solmusta 20 solmuun.
Spica saapui meitä ennen Soufriereen ja oli sopinut vanhan tuttavamme Benin kanssa poijupaikoista meille molemmille.
Savuttuamme perille, oli Ben jo meitä vastassa ja auttoi kiinnitäytymisessä. Ben hieman valitteli, että olimme edellisellä kerralla hävinneet, vaikka oli ollut puhetta, että käymme aamulla
hänen kanssaan tankkaamassa Cantanaan dieseliä kylän huoltoasemalla.

Kävimme snorklailemassa ja Mikko totesi Cantanan pohjaa tarkastettuaan, sen olevan edelleen
melko hyvässä kunnossa, mutta potkuriin oli tarttunut jonkun verran näkkejä. Ei ihme, että koneella ajaessa vauhtimme on laskenut. Potkuri on siis jossain vaiheessa puhdistettava.
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20.1. Soufriere - Wallilabou, 36 nm
Yö oli rauhallinen lukuunottamatta muutamaa rankempaa sadekuuroa. Heräsimme jo n. klo 07,
koska tänään oli taas pidempi matka ja halusimme olla seuraavassa satamassa valoisaan aikaan
eli ennen klo 18. Koska olimme saaneet luvan viipyä maassa 24 h, ei meidän tarvitse tsekata
itseämme enää ulos täällä.
Klo 08 maissa irrotti rannalla majaileva köysipoika meidät
rannan puusta ja lähdimme liikkeellä. Ihmettelimme, olivatko pojat majailleet koko yön siellä palmujen alla vain
odottaakseen tippiä antavia pikkutöitä. Puun oksien päälle
oli levitetty jonkunlainen pressu suojaamaan heitä sateelta
ja pressun alla oli nuotio tai joku keitin, jossa he tekivät
ruokaa. Pojat liikkuivat lähinnä hajonneilla surffilaudan pätkillä ja toimivat ilmeisesti vanhempien boatboysien apulaisina. Annoimme pojallemme 4 EC$ ja yhden kokiksen palkkioksi köytemme irrottamisesta. Toivoimme, ettei hän meidän takiamme myöhästy koulusta…!
Saimme nopeasti purjeen ulos ja mukavan sivutuulen.
Saint Lucian ja St Vincentin välisessä salmessa tuuli yltyi
15–20 solmuun ja vauhtimme oli koko ajan ihan hyvä, 6-7
solmua.
Saavuimme noin klo 15 St Vincentin Wallilaboun satamaan,
jossa meitä oli lahden suulla boatboy vastassa tarjoten
pojupaikkaa.
Poijumme oli yhden charterveneen lähellä, jonka asiakkaat olivat kielestä päätellen puolalaisia. Miehistönä oli keski-ikäisiä lihavia miehiä ja nuoria
tyttöjä! Mukava huomata, että isät saavat vielä tyttärensä mukaan lomamatkoille!
Mikko huomasi, että veneemme liikkuivat välillä hyvin lähelle toisiaan ja syykin selvisi: charterveneen kiinnitysköydet olivat aivan liian löysällä, joten kyseinen vene liikui sivusuunnassa miten
sattui. Meidän molempien peräköydet oli kiinnitetty samaan paaluun, joten ei hyvältä näyttänyt! Mikko sai sovittua yhden paikallisen korumyyjän kanssa, että hän auttaa meitä kiinnittämään keulamme kauempana olevaan poijuun jotta tietty etäisyys säilyisi.
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Sisääntsekkaus sujui täällä mutkattomasti, kuten aina ennenkin. Yksi ja sama virkailija joka
huolehti kaikesta. Maksu 105 EC$.
21.1. Wallilabou - Bequia 16 nm
Kenneth-niminen poika toi meille aamulla edellisenä iltana
tilaamamme sämpylät. Hän irrotti myös peräköytemme paalusta, jonka jälkeen lähdimme liikkeelle n. klo 09.
Saimme vauhdikkaan slöörin heti päästyämme St Vincentin
suojasta ja olimme perillä Bequiassa n. klo 15.
Bequian lahdessa oli kova ja puuskainen tuuli, jopa 30 solmua, mutta saimme suht suojaisen poijun lahden eteläreunasta. Maksoimme 100 EC$ 3 yöstä, saman mitä Spicakin oli
maksanut. Saapuessamme satamaan, tuli Heimkehrin Gert
meitä vastaan ja hän kertoi, että pyyntö on 80 EC$ / yö, mutta hän oli onnistunut tinkimään hinnan 150 EC$:iin 3 yöstä! Heimkehr on toki suurempi vene
kuin Cantana, ehkä poiju on silloin kalliimpi??

Sovimme spicalaisten kanssa syövämme tänään yhdessä hummereita. Spica sai tehtäväksi lähteä
hankkimaan niitä ja taksireissun tehtyään he löysivätkin hummerifarmin, josta he ostivat 4 kpl
isoja vonkaleita.
Hummerit tainnutettiin ensin jääkylmässä vedessä, jonka jälkeen ne laitettiin kiehuvaan veteen
15 minuutiksi. Söimme ne sitten Cantanan istumalaatikossa.
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Hummerit olivat todella herkullisia ja kaiken kaikkiaan onnistunut ilta hyvien ystävien seurassa.
Ruokajuomana tietysti samppanjaa ja kuohuviiniä, tästä eivät pidot enää parane!

22.1. Bequia standby
Viihdyimme koko päivän poijussa. Lueskelimme ja aina välillä kävimme toki uimassa. Sellaista
laiskottelua! Tuuli on selvästi jo eilisestä tyyntynyt, joten veneet eivät enää hyppele edestakaisin ja poijussa olo on siten rauhallisempaa.
Friendship-kauppavene kävi myymässä meille juotavaa ja ostimmekin laatikon sekä kokista että
olutta. Ostoksemme maksavat hänellä hieman enemmän kuin kaupassa, mutta säästyypä vaiva
raahata tavarat jollalla veneeseen. Kaveri olisi ollut myös innokas lakkaustöihin ja sovimme
miettivämme asiaa ja palaamme asiaan, kun tulemme seuraavalla kerralla tänne. Hän vei samalla hummerilta tuoksuvat roskamme mennessään.
S/y Momon Uwe ja Brigitte ovat myös täällä ja kävivät tervehtimässä. Heidän ruiskutuspumppunsa on valitettavasti hajonnut ja uusi on tilattu Hampurista saakka, koska täällä Karibialla
sitä ei kuulemma saa korjattua. He joutuvat nyt odottaman melko kauan, joka tietysti viivyttää heidän lähtöään maailmanympärimatkalle.
Olemme myös havainneet, että charterveneet ja ennen
kaikkea isot katamaraanit ovat selvästi vallanneet nämä
satamat. Vielä kuukausi sitten ARC-veneet ja muut pitkänmatkan purjehtijat olivat enemmistönä, mutta nyt
on näköjään charterkausi päässyt kunnolla alkuun.

23.1. Bequia standby

Spica lähti jo aamulla jatkamaan matkaa kohti Tobago Caysia.
Me olimme päättäneet jäädä vielä päiväksi tänne. Ruokavarastomme alkoi ehtyä, joten täällä
oli hyvä käydä kaupassa. Soudimme jollalaiturille ja kierrettyämme useammat kaupat, saimme
suurin piirtein, mitä halusimme.
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Iltapäivällä teimme kävelymatkan saaren itärannalla olevaan Hope Bayn lahteen, jota Doylen
pilotissa oli kehuttu hienoksi. Emme kuitenkaan päässeet perille asti, koska tien varressa oli
kyltti PRIVAT. Mikäpä siinä, oli mukava kuitenkin saada hieman liikuntaa, jota todella olemme
kaivanneet. Istuimme iltaa veneessä lueskellen.
Söimme herkullisen broileriaterian.

Satama rupeaa taas täyttymään ja on mielenkiintoista seurata eri veneiden ankkurointi- tai poijuuntulomanöövereitä.
Yleisesti tunnettu tosiasia on, että pitkänmatkanpurjehtijat huolestuvat periaatteessa aina, jos
chartervene tulee liian lähelle. Ymmärrämme myös miksi, koska kaikilla ei ole ankkurointitekniikka ihan hyvin hallussa. Toki omalle veneellä purjehtijoillekin sattuu vahinkoja, mutta ehkä
harvemmin?

24.1. Bequia -Tobago Cays 23 nm
Lähdimme n. klo 09.30 liikkeelle ja purjehdimme mukavassa sivutuulessa Tobago Caysille. Perillä olimme klo
15 maissa. Löysimme vapaan poijun, johon kiinnitimme
Cantanan.
Mikko oli havainnut matkan aikana, että etustaagin profiilinosia yhdistävä liitos oli yhdestä kohdasta irti eli
niitit olivat menneet poikki.
Toomas ja Maija tulivat jollalla käymään luonamme ja
joutuivat samalla töihin. Toomas hinasi Mikon ylös pro-
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fiilia pitkin ja yhdessä saimme liitoksen korjattua, ainakin väliaikaisesti. Grenadasta on sitten
hankittava sopivankokoisia popniittejä ja käytävä koko profiili kunnolla läpi.

Sitähän tämä matkapurjehdus on: veneen korjaamista mitä eksoottisimmissa paikoissa.
Toomas oli onnistunut kalastamaan ison wahoon ja saimme siitä muhkean fileen illalliseksi.
Olo on kuin paratiisissa täällä satumaisen kauniissa paikassa. Atlantin reunalla, mutta riuttojen
ympäröimänä ja suuremmilta aalloilta suojaamana.

25.1. Tobago Cays standby
Aamuyöllä tuuli oli yltynyt yli 20 solmuun, mutta iltapäivän aikana se tyyntyi taas 15-20:een
solmuun.
Tapasimme täällä suomalaisveneen, s/y Tavinon kipparin Hannu Pöyryn, joka kävi tyttärensä
Jonnan kanssa tervehtimässä meitä jollalla. Olimme viimeksi tavanneet Puerto Moganissa ja
kuulimme, että heidän matkansa Atlantin yli oli mennyt ihan hyvin.

Teimme soutumatkan ensin Petit Bateun saareen ja sieltä Baradel-saareen, jonka rannassa
snorklasimme ja ihailimme kilpikonnia. Paikalla on kilpikonnien kerääntymispaikka.
Harmi, ettei meillä ole kameraa, jolla voisi kuvata veden alla. Poijupaikkamme ohi ui jatkuvasti
kilpikonnia, mutta niiden kuvaaminen on vieläkin vaikeampaa kuin delfiinien. Juuri kun ne nostavat päänsä veden yläpuolelle hengittääkseen ja kamera löytää kohteen, ne sukeltavat uudelleen. Jonkun kuvan onnistuimme toki ottamaan.
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Mikon into soutaa jollalla on herättänyt täällä ansaittua huomiota. Meille on usein tarjottu hinausapua ja epäilty, onko koneemme rikki. Usein veneet ovat ankkurissa tai poijussa sen verran
kaukana jollalaiturista, että lähes kaikki käyttävät perämoottoria. Mikko on kuitenkin lapsesta
pitäen tottunut soutamaan ja kieltämättä Avon-jollamme soutuominaisuudet ovat verrattain
hyvät, joten kynnys kiinnittää moottori sen perään on melko korkealla!
Tobago Caysillä ei ole muita palveluja kuin kaupustelijoiden tarjoamat hummerit ja leivät.
Hummeria emme nyt ostaneet, mutta tilasimme aamuksi muutaman patongin.
26.1. Tobago Cays – Union Island, Clifton 6 nm
Olimme illalla tilanneet 4 pientä “ruskeaa” patonkia aamuksi, mutta meille tuotiin aamulla klo
8 jälkeen 4 isoa vuokaleipää. Saimme onneksemme
korjattua tilauksemme ja ostimme niistä 2 kpl hintaan 20 EC$ / kpl. Ihan hyvää moniviljaleipää.
Hannu kävi kanootilla luonamme ja toi 4 popniittiä
genuan profiilin kiinnittämistä varten. Olimme eilen
kyselleet, jos hänellä sattuisi olemaan sellaisia ja
Hannu oli herännyt yöllä etsimään kätköistään tarvitsemamme niitit. Tuhannet kiitokset Hannulle.

Lähdimme klo 9 maissa koneella kohti Salt Whistle Baytä Mayreaun saaressa ja tarkoitus oli jäädä sinne ankkuriin vuorokaudeksi. Spica ilmoitti kuitenkin VHF:llä, että lahdessa on melkoinen
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swelli, eikä sinne kannata jäädä. Päivitimme suunnitelmamme ja ajoimme saman tien Union
Islandin Cliftoniin, jossa kävimme viimeksi muutama viikko sitten.
Lähestyessämme Cliftonia, Toomas soitti VHF:llä ja kertoi tehneensä kaupat kahdesta poijusta
hintaan 25EC$/ kpl/yö. Vanha tuttumme Plat oli kuitenkin meitä vastassa ja ohjasi meidät toiseen poijuun, jonka hinta oli 60 EC$, kuten edelliselläkin kerralla käydessämme Cliftonissa. Pitkän tinkimisprosessin jälkeen sovimme maksavamme siitä 30 EC$.
Poijujen omistaja ilmeisesti määrää jonkun poijuvuokran ja sitä korkeammalla hinnalla, kun
pojat onnistuvat ne vuokraamaan, sitä suurempi on tietty heidän komissionsa.

Ihmiset ovat täällä hyvin köyhiä ja on hyvä, että he tienaavat edes jotain purjehtijoiden auttamisella. Plat on sama kaveri, joka auttoi meitä viimeksi perämoottorimme korjauksessa ja
muisti meidät erittäin hyvin.

Mikko kävi hoitamassa maastalähtömuodollisuudet tullissa ja immigraatiossa. Kaikki sujui ilman
suurempia muodollisuuksia, mutta immigraation tyttö kaipasi Mikolta jonkunlaista paperia, jonka olimme saaneet tullattuamme itsemme ulos Wallilaboussa. Se paperi ei ollut nyt mukana,
koska juuri sitä ei ole koskaan aikaisemmin kyselty. Ko. paperi oli itse asiassa paremmassa käytössä eli Cantanassa Mikon kirjamerkkinä. Käytettyään kaiken jäljellä olevan viehätysvoimansa,
sai Mikko leimat papereihimme ilman sitä lappusta.
Riitta kävi samalla torilla ostamassa vihanneksia ja tosi maukkaita ananaksia.
27.1. Union Island standby
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Tarkoituksemme oli jatkaa matkaa varhain aamulla, joten nousimme ylös jo ennen klo 07.
Aamulla jopa satoi ja tuuli oli myös melko kova, joten päätimme nauttia ensin aamiaisen rauhassa ja vasta sitten lähteä. Yleensähän sadekuurot ovat täällä melko lyhytaikaisia.
Tuuli yltyi ja puhalsi välillä jo yli 30 solmua, joten olotila poijussamme alkoi olla epämukava.
Tuulen puolella oleva isohko katamaraani Rutine Coral Caribbean vuokraamosta irtosi yhtäkkiä
poijustaan ja alkoi tulla suoraan meitä kohti. Emme ehtineet tehdä muuta, kuin toivoa, ettei se
osuisi meihin. Se kuitenkin törmäsi keulakaiteeseemme seurauksella, että kaiteessa oleva hitsisauma murtui.
Katamaraani jatkoi vielä matkaa yhden saksalaisen veneen
päälle ja siinä vaiheessa alkoi jo useampi boatboy tulla
apuun. Saimme heiltä käskyn häipyä pois alta, joten Mikko
leikkasi puukolla irti poijuköyden ja lähdimme pois, jotta
katamaraani saadaan hinattua pois saksalaisveneen kyljestä. Siirryimme hetken ihmeteltyämme toiseen poijuun ja
Scipan-niminen boatboy tarjoutui korjaamaan Cantanan
vahingon.
Mikko kävi Scipanin kanssa katamaraanin luona sopimassa korvauksen 250 US$, jonka jälkeen
irrotimme yhdessä Cantanan keulakaiteen. Parin tunnin kuluttua Scipan toi sen takaisin ja aikamme töitä paiskittuamme oli kaide taas paikallaan.

Muuta vahinkoa ei Cantana onneksi kärsinyt, joten tässä mielessä voidaan sanoa, että onni oli
mukanamme.
Spica lähti aamulla Grenadalle, kuten meidänkin oli pitänyt, ja lupasi varata meille laituripaikan huomisaamuksi. Emme tänään enää ehtisi valoisaan aikaan sinne, koska matkaa on n. 40
nm.

28.1. Union Island – Grenada, 38 nm
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Tänään meidän oli tarkoitus vihdoin jatkaa matkaa kohti etelää ja Grenadaa.
Tuuli oli eilen illalla voimistunut taas noin 30 solmuun, joten olimme illalla laskeneet varmuuden vuoksi myös ankkurimme, koska poijuköysi ei herättänyt meissä suurempaa luottamusta.
Nousimme varhain ja syötyämme aamiaisen, nostimme ankkurin ja irrotimme itsemme poijusta
jo klo 07.30.
Purjehdimme yli 6 solmun vauhtia ja saavuimme n. klo 15 Grenadaan, Port Louisin hienoon satamaan. Satama on aivan uusi ja rakennettu rahaa säästämättä. Suomalainen Marinetek on toimittanut mm. ponttoonit Suomesta!
Kirjoittauduimme ensin sisään satamaan ja maksoimme 3 vuorokaudesta, jonka jälkeen soudimme jollalla vastarannalle olevalle
pursikerholle, jossa myös tulli ja immigraatio ovat. Saimme tsekattua sisään itsemme juuri ennen virka-ajan päättymistä ja soudimme takaisin veneelle.
Kävimme lähellä olevassa Foodlandissa ruokaostoksille. Kaipaamamme jogurtti tuntuu olevan loppunut koko saaresta!
Spica oli saapunut tänne jo eilen, joten oli mukava taas tavata
ystävämme.
Sataman suihkut ja wc-tilat ovat todella upeita, parasta mitä
olemme tähän mennessä nähneet! Satamamaksu on kohtalaisen
korkea, noin 100 EC$/vrk (28 €), mutta siihen sisältyy myös sähköt ja vesi.
Täällä alkaa viikonloppuna Grenada Sailing Week ja veneitä on varmaan tulossa melko paljon
kilpailemaan. Vastarannalla olevassa Grenadan Yacht Clubissa on näköjään ollut kalastuskilpailut, koska sinne on kerääntynyt kymmeniä suuria kalastusveneitä.
29.1. Grenada standby
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Grenada on pinta-alaltaan läntisen maailmanpuoliskon toiseksi pienin valtio, Saint Kittsin ja
Neviksen jälkeen.
Tutustuimme spicalaisten kanssa St Georgesiin , Grenadan pääkaupunkiin. Pinta-ala on reilut
200 km2 ja asukkaita vajaat 100 000.
Grenada on nykyisin demokratia, mutta 80-luvulla oli joillakin tahoilla haave muuttaa hallintoa
Kuuban mallin innoittamana enemmän marxilais-leninistiseen suuntaan. Hanke ei onnistunut ja
USA yhdessä naapurivaltioiden kanssa nousi maihin ja palautti saareen järjestyksen.
St Georges on vireä kaupunki, joka myös näyttää kaupungilta ja oli mukava kävellä täällä. Väestö on, kuten lähes kaikkialla Karibialla pääosiltaan Afrikasta tuotujen orjien jälkeläisiä. Täällä
todella tuntuu olevansa kaukana Suomesta!
Englantia muistuttava kieli on pääkielenä ja liikenne vasemmanpuoleista. Valtionpäämies on
Kuningatar Elisabeth II eli Grenada kuuluu Kansainyhteisöön.
Grenada on ennen kaikkea tunnettu maustesaarena. Täällä kasvaa kanelia, neilikkaa ja muita
mausteita, joiden vienti antanee asukkaille jonkun verran tuloja. Turismi lienee kuitenkin pääelinkeino ja purjehtijat ovat epäilemättä täällä toivottuja vieraita. Ihmiset tuntuvat olevan ystävällisiä eikä rikollisuuskaan taida olla suurempi ongelma kuin muillakaan näillä tuulenpuoleisilla saarilla.
Hauska sattuma: Mikko lukee parastaikaa Stieg Larssonin trilogian toista osaa, Tyttö joka leikkii
tulella, ja siinä osa tapahtumista on sijoitettu juuri tänne St Georgesiin.
Illalla kävimme spicalaisten kanssa syömässä kaupungin toisessa laidassa olevassa Oceans Grillin
tuulisella terassilla. Riitan ruoka oli ihan hyvää (katkarapuja). Mikko valitsi Mixed Grillin ja
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lammas maistui siinä parhaiten.

30.1. Grenada standby
Teimme tänään Maijan ja Toomkasen kanssa 5 tuntia kestävän taximatkan saaren ympäri.
Kuljettajamme Rock oli mainio opas ja kertoi meille paljon Grenadan historiasta ja nykypäivästä. Ajoimme kapeita ja mutkikkaita teitä itärantaa pitkin ylös, sieltä saaren halki sademetsien
läpi ja sitten takaisin St Georgeen veneillemme.
Kävimme yli 300 v vanhassa rommitislaamossa, jossa laitteisto oli edelleen suurin piirtein alkuperäistä. Sademetsien jälkeen kävimme katsomassa vesiputousta.
Hurrikaani Ivan riehui täällä vuonna 2005 tuhoten 90 % asuinrakennuksista ja satoja purjeveneitä. Jälleenrakentaminen on ollut nopeata, mutta Ivanin hajottamia taloja näkyy edelleen runsaasti. Sitä edellinen hurrikaani osui tänne 50 v. aikaisemmin, Grenada nimittäin sijaitsee varsinaisen hurrikaanialueen eteläpuolella. Sen vuoksi uusi marina Port Louis on myös vakuutusyhtiöiden hyväksymä veneiden ympärivuotinen säilytyspaikka.

31.1. Grenada standby
Tämän päivän ehdottomasti paras uutinen oli, että ystävämme Merja ja Olli, s/y Fågel Blå, ovat
vihdoin saapuneet Martiniquelle. Atlantin ylitys oli kestänyt 30 vrk, josta 8 vrk tyvenessä. Tervetuloa Karibialle Fågeli!
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1.2. Grenada standby

Spica jatkoi matkaa taas kohti pohjoista ja me jäimme vielä Grenadaan.
Tuuli on edelleen melko kovaa, 20 solmua idän ja luoteen välistä, joten emme pitäneet mitään
kiirettä lähteä tästä mukavasta marinasta.
Mikko huomasi eilen saarikierroksella, että kameran akku alkoi jo tyhjentyä, vaikka se oli hiljattain ladattu täyteen. Mikään ei kestä ikuisesti, joten uuden akun hankinta tuli hankintalistalle.
Kävelimme aamupäivällä kaupungin keskustaan, mutta Grenadassa ei ole ainoatakaan fotoliikettä, josta saisimme uuden akun. Nyt täytyy vain toivoa, että selviämme sillä vanhalla akulla,
kunnes uusi löytyy!
8.2. vietetään Grenadalla itsenäisyyspäivää ja sen huomaa jo katukuvassa. Joka puolella liputetaan Grenadan kansallisväreillä (punainen, keltainen ja vihreä) ja isänmaallisia iskulauseita näkyy paljon. Grenada on varsin nuori tasavalta ja sai itsenäisyytensä vasta 1974.
Kiertelimme kaupunkia ja kuvasimme Ivanin aiheuttamia tuhoja. Osa taloista on edelleen raunioina, mutta yllättävän paljon on saatu korjattua viidessä vuodessa!
Kävimme Foodlandissa ruokaostoksilla. Olemme yrittäneet löytää jogurttia täältä Grenadasta,

178
mutta kaikkien kauppojen jogurttihyllyt ovat olleet tyhjiä! Jogurtti, kuten useammat muutkin
elintarvikkeet ovat tuontitavaroita, joten niiden saatavuus vaihtelee. Hintataso on kuitenkin
korkea, ehkä Suomen tasoa.
Viimeksi Lissabonissa tapaamamme saksalaispurjehtija, Torsten Sude, oli saapunut Tobagosta
Grenadaan ja oli nyt saaren eteläkärjessä olevassa Prickly Bayn pienessä marinassa. Torsten oli
lähettänyt meille meilin ja toivonut tapaamista. Kävelimme iltapäivällä n. 10 km:n matkan
Torstenin satamaan. Oli mukava tavata pitkästä aikaa ja vaihtaa kuulumisia. Torsten oli lähtenyt La Gomerasta Kap Verdelle ja sieltä Tobagoon HR 31 Monsun-veneellään. Gastina hänellä on
19-vuotias saksalaisnuorukainen Lucian. Oma tyttöystävä Irmi on piakkoin tulossa tänne Karibialle ja purjehtii koko talven Torstenin kanssa täällä.
Kävelimme saman matkan takaisin ja ehdimme vielä ennen pimeän tuloa veneelle. Oli Riitan
nimipäivä, mutta taisi jäädä huomioimatta.
2.2. Grenada standby

Yö oli ollut edelleen kovin tuulinen ja jäimme vielä tänne Port Louisin satamaan.
Mikko teki taas vaihtokauppoja ja sai kassillisen romaaneja ruotsalaiselta HR 31:ltä. s/y Ellevin
kippari kertoi, että he ovat menossa vielä Trinidaniin mutta eivät pidä mitään kiirettä, koska
hyvissä marinoissa on kiva olla. Hän on siinä aivan oikeassa, miksi lähteä kun on keskellä paratiisia?
Päätimme kuitenkin lähteä tänään, muttei vielä purjehtimaan vaan kävelemään.
Löysimme kartalta paikan, jota mainostettiin Laura Spice Gardeniksi. Maustesaaressa kun
olemme, niin siellähän olisi syytä käydä. Karttamme on todella suurimittakaavainen ja jossain
vaiheessa jouduimme väärälle tielle ja päädyimme uuteen Le Phare Bleu Marinaan Grenadan
eteläkärjessä. Hieno täyden palvelun marina, mutta muuta nähtävää siellä ei ole. Mainoksista
päätellen tänne on tarkoitus investoida vielä paljon! Kävelimme samaa tietä pitkin takaisin Port
Louisiin ja matkaa tuli tänäänkin lähes 20 km. 30 asteen lämmössä ihan mukava päiväreissu.
Täällä Grenadassa on erikoinen rakennustyyli! Talot rakennetaan usein korkeiden pilareiden
varaan. Toissapäiväiseltä oppaaltamme kuulimme, että se johtuu maan kalleudesta ja jos ra-
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kentaa talonsa rinteeseen, niin maata kuluu vähemmän. Usein niitä pilareiden päällä olevia taloja näkyy ihan tasaisellakin tontilla?
Saavuttuamme Port Lousiin, kävi Mikko tullissa tsekkaamassa meidät ulos, koska olimme päättäneet jatkaa aamulla matkaa. Samalla Mikko jätti Grenadan Yacht Clubille LLV:n pienoislipun.
Torsten ja Lucian tulivat vielä käymään Cantanalla.
Mikon kamera oikkuilee taas. Totesimme sen olevan tulikuuma! Mikko irrotti akun ja jäähdytti
kameran. Mikähän siinä on vialla? Harkinnassa on nyt joko uusi akku tai kokonaan uusi kamera!
Ongelmamme on vain niiden saatavuus. Kukaan ei jaksa lukea blogiamme ilman valokuvia!
Kävimme vielä kaupassa ruokaostoksilla. Ihmetyttää paikallisten pakkausinto. Vaikka tuote on
jo pakattuna muoviin, niin kassalla oleva pakkaaja pakkaa sen vielä toiseenkin muovipussiin.
Aikamoista muovien tuhlausta.
3.2. Grenada - Clifton, Union Island 40 nm
Mikko kävi aamulla maksamassa viimeisten 3 vrk:n satamamaksut ja lähdimme liikkeelle n. klo
09. Nostimme purjeet ja purjehdimme tiukkaa vastaista koko päivän. Tuuli oli edelleen melko
kova, 20-25 solmua, ja merenkäynti todella märkää.
Saavuimme n. klo 15 tuttuun satamaan, Union Islandin Cliftoniin, jossa vanha ystävämme Plat otti meidät vastaan ja
ohjasi meidät suojaiseen poijuun. Sovimme myös, että hän
toimittaa meille illaksi valmiiksi keitetyn hummerin. Skip
toimitti meille myös 15 gallonaa dieseliä. Onneksi diesel tuli
sihdattua, koska sihdin päältä löytyi jonkun verran roskia.
Mikon käydessä tullissa kävi Riitta kaupassa ostamassa jogurttia ja hedelmiä. Immigraatio oli nyt lentoasemalla, joten kävimme yhdessä siellä passiemme kanssa. Lentoasema on kävelymatkan päässä sataman vieressä.
Nautimme hummeri-illallisen valkoviinin kera istumalaatikossa.
4.2. Union Island – Tobago Cays 7 nm
Kävimme aamulla kaupassa ja veimme samalla roskiksen.
Riitta yritti löytää T-paidan kilpikonnan kuvalla, mutta sellaista ei löytynyt vaikka kiersimme
useammassa puodissa. Gourmet-food kaupasta löysimme sekä jogurttia (makeata yäk-laatua)
että kinkkua. Molemmat ovat tuontitavaraa made in France!
Päätimme puolelta päivin jatkaa matkaa ja purjehtia Tobago Caysiin. Siellä tapasimme taas
Spican ja kävimme heidän kanssaan snorklaamassa Petit Bateaun rannassa. Mahtavan paljon
erilaisia kaloja. Ehdottomasti paras snorklauskohde tähänastisista.
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Ikävä kyllä, niin Mikon kamera on ilmeisesti lopullisesti hajonnut. Saimme jo sovittua, että Maijan sisko voi tuoda uuden kameran Suomesta, kun he saapuvat tänne 20.2.
5.2. Tobago Cays standby

Minkä takia pitäisi kiirehtiä pois paratiisista? Päätimme siis jäädä tänne Tobago Caysille nauttimaan lomasta. Aamupäivällä kävimme snorklaamassa horseshoe-riutan luona ja näimme siellä
kaikenlaisia kaloja ja kilpikonnia. Hait ja murenatkin uiskentelevat siellä toisinaan.
Iltapäivällä snorklasimme taas Petit Bateun rannassa ja yhden isomman kivikasan alla lymyili
parvi hummereita. Harmi ettei niitä saa ulos sieltä!
6.2. Tobago Cays standby
Loma jatkuu täällä paratiisissa.
Kävimme aamupäivällä snorklaamassa riutalla, jossa näimme mm. komean hain. Pituus oli noin
2 m. Ja paljon muitakin hienoja kaloja.
Siirryimme sitten spicalaisten kanssa riutan ulkopuolelle, jossa meren pohja laskeutuu jyrkästi
parista metristä kymmeniin metreihin. Täällä ihailimme upeata vedenalaista maailmaa. Näimme mm. ison barrakudan uivan siellä.
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Saavuttuamme takaisin Cantanalle, totesimme että yksi charterkatamaraani oli
ankkuroitunut lähellemme tuulenpuolelle.
Cliftonin kokemuksesta viisastuneena, emme
pitäneet siitä ja siirryimme toiseen poijuun.
Ihmettelimme, miksi he tulivat juuri meidän
eteemme eivätkä menneet paikkaan, jossa
olisi paljon tilaa? Toinen katamaraani oli
ankkuroinut taaksemme, lähellä yhtä vapaata poijua. Miksi he eivät ottaneet poijua,
kun se kerran oli vapaa? Nyt ei kukaan muukaan voinut kiinnittäytyä poijuun, koska katamaraani
oli niin lähellä sitä. Ei siis mikään ihme, että vuokrakatamaraaneja pelätään!
Iltapäivällä snorklasimme taas Petit Bateun edessä ja ihailimme erilaisia kaloja ja hummereita.
7.2. Tobago Cays - Bequia 26 nm
Yöllä oli ruvennut tuulemaan jonkun verran enemmän ja tuulen suuntakin oli muuttunut koillisesta kaakkoon. Olosuhteet eivät siten olleet parhaat mahdolliset snorklaamiseen suosikkipaikoissamme, joten päätimme jatkaa saman tien matkaa.
Irrotimme Cantanan poijusta klo 09 ja purjehdimme pelkällä genualla yli 6 s Bequiaan. Saimme
poijun keskeltä lahtea, josta meillä oli kohtalaisen lyhyt soutumatka jollalaiturille.
Veimme roskapussimme maihin ja kävimme gourmet-kaupassa. Nyt on sunnuntai ja lähes kaikki
paikat ovat kiinni.
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Internet-yhteydet eivät taaskaan toimi ja syy löytyi antennista. Ilmeisesti se on mennyt rikki?
Vaihtoehtona on olla veneellä hyvin lähellä rantaa tai ottaa PC:n reppuun ja mennä johonkin
nettikahvilaan.
8.2. Bequia standby
Tänään on Vicken synttärit: paljon onnea!
Veimme molemmat purjesuojat purjemaakarille paikattaviksi, koska saumat olivat ruvenneet
repeämään UV-säteiden vaikutuksesta.
Saimme myös hankittua kunnollisen lukitusvaijerin jollaa varten. Maritimilta olimme ennen reissua hankkineet muovipäällysteisen lukitusketjun, mutta se osoittautui ruostuvan nopeasti. Kun
ketju oli osittain vedessä ja sen nosti jollaan tai Cantanaan, siitä valui aina ruosteista vettä joka likasi paikat. Riitan viedessä vanhan ketjun roskikseen, pyysi paikallinen tumma mies sen
itselleen. Hienoa, että kierrätys toimii täällä näin hyvin.
Kävimme kaupassa ja ostimme vihannestorilta vihanneksia ja hedelmiä. Söimme tänään kotona.
Nettiyhteydet toimivat taas vanhalla antennivirityksellämme (USB-tiukku vihannesritilän keskellä!) jotenkuten, mutta valitettavasti ei niin hyvin kuin kunnon antennilla, jonka olimme tilannet
Englannista.
9.2. Bequia standby
Mikko tilasi aamulla Turun Rajalalta kaksi uutta kameraa, Canon F11:n sekä vedenpitävän
D10:n. Maijan sisko Tuija lupasi tuoda ne tullessaan, kun he saapuvat tänne 20.2. Karibialla on
tosi vaikeata olla ilman kameraa, kun tekisi mieli tallentaa niin paljon näkemästään.
Teimme sopimuksen paikallisen kaverin, Mr. Bobbin, kanssa veneen kylkien putsaamisesta.
Teimme päivällä 10 km:n kävelyn saaren eteläpuolella olevaan Friendship Bayhin. Komeita hotelleja, hieno uimaranta ja upeat näkymät Atlantille. Ilman kameraa ei saa kuvia, valitettavasti!
Olimme molemmat käyneet viimeksi uudenvuoden aattona kampaajalla ja parturissa Emman
luona ja teimme nyt samoin. Oli jo aikakin!
Illalla menimme spicalaisten kanssa jollalla Jacks Bariin syömään grilliruokaa. Ruoka oli tosi
hyvää ja ilta oli muutenkin onnistunut.
Leif Ekman liittyi myöhemmin seuraamme ja illan päätteeksi kävimme vielä ihailemassa hänen
laivaansa, s/y Amadeaa, HR 49, joka oli ankkurissa samassa lahdessa. Leif haki veneensä Turkista ja on tuomassa sitä kotiin Vaasaan.
10.2. Bequia standby
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Lepopäivä. Kävimme aamupäivällä sekä kaupassa että vihannestorilla ostamassa eväitä pariksi
päiväksi.
Vihannestorilla käynti on mielestämme aika rasittavaa. Kilpailu on kovaa ja kun menemme yhden tiskin luokse valitsemaan jotain, ovat naapuritiskien myyjät myös heti kimpussamme ja tyrkyttävät tuotteitaan. He työntävät puoliväkisin maistiaisia suihimme ja vaativat, että tulemme
myös heidän ständilleen. Kun käymme seuraavana päivänä torilla, muistuttavat myyjät meitä
siitä, että nyt on heidän vuoronsa kaupata meille jotain.
Bequia on kuuluisa malliveneiden veistämöistä ja kävimme ihailemassa niitä. Todella upeita
luomuksia ja jäi harkintaan, sopisiko sellainen takan päälle muistoksi? Vene jäi kuitenkin ostamatta, koska hinta oli melko korkea (pyyntö 460 USD), ja se veisi turhan paljon tilaa veneessä.
Tänään on viimeinen päivämme täällä Bequiassa, koska tarkoituksemme on huomenna jatkaa
matkaa pohjoiseen, Wallilabouhun.
11.2. Bequia - Wallilabou 15 nm
Nyt on Bequia taas nähty ja nykysuunnitelmamme mukaan emme enää palaa tänne. Irrotimme
itsemme poijusta klo 10 maissa ja nostimme saman tien purjeet. Mukava lenssi Wallilabouhun,
jonne nyt tulimme neljännen kerran.
Wallilabouhun ei ollut muuta syytä tulla kuin St Vincentin tulli. Pieni toimisto, jossa sama virkailija hoitaa kaikki paperit toimiston aukioloaikana klo 17–18.
Meitä oli ennen matkaamme varoitettu tullauksesta täällä Karibialla ja kerrottu kauhukertomuksia, miten virkailijat simputtavat valkoihoisia purjehtijoita.
Kuulemma piti olla sata valmiiksi täytettyä miehistöluetteloa mukana ja paljon kalkkeerauspaperia. Lisäksi paikallisiin virkailijoihin voi tehdä syvän vaikutuksen, jos veneellä on oma leimasin. Kattia kanssa! Virkailijat ovat aina olleet hyvin ystävällisiä ja heillä on tähän saakka ollut
valmiit lomakkeet joko itsejäljentävällä paperilla tai kalkkeerauspaperit valmiiksi niiden välissä. Mihin veneen leimasinta tarvitsisi, ei meillä ole tietoa. Cantanan painetut miehistöluettelot
ja kalkkeerauspaperit sekä leimasin ovat olleet ainakin toistaiseksi turhaa painolastia.
On myös ollut paljon kirjoituksia siitä, miten pitää pukeutua viranomaisten luona eli koodina
suorat housut ja kauluspaita! Mikko on joka kerta käynyt tullissa shortseissa (jopa risat farkkusellaiset!) ja T-paidassa eikä mitään ongelmia, so far.
Wallilaboussa riittää kaupustelijoita. Yksi kaveri tuli airottomalla jollalla ja esittäytyi meille Mr.
Foodmaniksi. Yritti väkisin myydä hedelmiä ja lopulta suostuimme ostamaan häneltä 4 kpl banaaneja. Hän lähti pois ja tuli myöhemmin takaisin tuoden meille uimalla pussillisen eli tusinan
syöntikelvottomia märkiä banaaneja. Koko hommasta hän sai 10 EC$:ia eli n. 3€!
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12.2. Wallilabou – Marigot Bay, St Lucia 44 nm
Lähdimme liikkeelle jo klo 8, koska edessä oli pitkähkö matka ja luvassa heikkoa tuulta.
Päästyämme St Vincentin suojasta rupesi kuitenkin tuulemaan, 10–15 solmua, ja saimme hienon
sivutuulen koko matkalle Marigot Bayhin saakka.
Olimme perillä n. klo 15.30 ja Mikko sai meidät tullattua sisään taas Saint Luciaan virka-ajan
puitteissa.
Koru- ja vihannesmyyjät olivat tietysti heti kimpussamme. Riitta osti joitakin kivestä veistettyjä kilpikonnia ja pari greippiä.
Ostimme myös Alfredolta kookospalmun lehdistä väsätyn korin.
On varmaan tosi kestävä, koska Alfredo antoi sille 5 vuoden
takuun!
Cantanan linjat ovat herättäneet ihailua myös täällä Karibialla
ja Mikko on saanut jo useammalta boatboysilta tarjouspyynnön veneestään. Neuvottelut eivät
kylläkään ole edenneet kaupalliselle tasolle, koska pitäähän meidän päästä kotiinkin!
Marigot Bayssä tapahtui ihme: Wlan-antenni rupesi taas toimimaan!! Merkillisiä nämä nykylaitteet! Kameran kanssa ei samaa ihmettä ole tapahtunut, mutta valoa on kuitenkin jo näkyvissä
tunnelin päässä eli 7 vrk:n kuluttua saapuu uusi kamera Turusta!
13.2. Marigot Bay standby
Päätimme jäädä tänne Marigot Bayhin vielä päiväksi, koska meillä ei ollut mitään kiirettä.
Soudimme maihin ja söimme jätskit ja kävimme kaupassa.
Marigot Bay on upea satama, jossa itse marina on varattu lähinnä Mooringsin charterveneille.
Satama on rakennettu viimeisen päälle ja rahaa säästämättä, mutta ainakin tällä hetkellä satama on täynnä parkissa olevia charterveneitä. Noususuhdanne ei ole näköjään vielä alkanut!
Saimme täytettyä suihkuvesikanisterimme
siellä. Cantanassa on mustasta muovista
valmistettu suihkupussi, jossa vesi kuumenee auringonpaisteessa nopeasti. Pussi
nostetaan fallilla ylös ja lämminvesisuihku
on valmis! On ihan mukavaa huuhdella
itsensä makealla vedellä uintireissun jälkeen
Iltapäivällä satamaan saapui kuuluisuus eli
J-luokan vene Velsheda. Tummansininen
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kaunotar, jonka juuret ovat 1930-luvulta ja joka on kokenut sekä nousuja ja laskuja, mutta
toiminee nykyisin viimeisen päälle entisöitynä charterveneenä. Nyt olisi kameralla ollut taas
käyttöä! Onneksi kännykässäkin on kamera!
Menimme illalla jollalla syömään Doodlittlen rantaravintolaan. Grillattu mahimahi oli tosi herkullista.
14.2. Marigot Bay standby
Tarkoituksemme oli tänään jatkaa matkaa tällä samalla saarella sijaitsevaan 10 nm:n päässä
olevaan Rodney Bayhin. Kuulimme eilen illalla Spicalta, että vesi on nyt loppunut Rodney Baystä
ja he olivat siirtyneet siellä hotellimajoitukseen!
Mikko soitti aamulla marinan toimistoon, jossa asia vahvistettiin, mutta tekevät kuulemma
kaikkensa, että asia korjataan pikapuolin. Sadetta ei ole tullut moneen viikkoon, joten emme
tiedä kauanko vesipula kestää.
Täällä Marigot Bayssä on vettä saatavilla ja Mikko souti jollalla marinaan täyttämään muutaman
kanisterin, jotka kaadettiin Cantanan vesitankkiin.
Makean veden kulutus on muutenkin paljon pienempi täällä kuin marinoissa. Puhtaassa laguunissa voimme uida ja käyttää merivettä myös tiskaamiseen jne.
Jäimme tänne vielä täksi päiväksi ja huomenna päätämme, jatkammeko matkaa ja minne, luultavasti suoraan Martiniquen Le Mariniin?
15.2. Marigot Bay- Rodney Bay 10 nm
Jatkoimme matkaa aamulla n. klo 10 ja päätimme mennä tänään Rodney Bayihin. Tuuli oli melko reipas, jopa 25 solmua NE.
Vaihtoehtona meillä olisi ollut purjehtia suoraan Martiniquen Le Mariniin, mutta siinä tapauksessa olisimme joutuneet olemaan siellä koko viikon uutta kameraa odottamassa. Ihan niin mukava paikka Le Marin ei todellakaan ole ja kävimmehän siellä viimeksi noin kuukausi sitten.
Saimme hyvän paikan C3. Juomaveden putket ovat Rodney Bayn satamassa edelleen poikki,
mutta kuulemma suihkut toimivat. Laitureiden päässä näkyy olevan huoltomiehiä töissä, joten
toivottavasti vika saadaan korjattua, että voimme täyttää täällä vesitankkimme. Vesipulan syy
ei meille selvinnyt, johtuiko se kuivuudesta vai hajonneista putkista?
Kun Mikko kävi ilmoittautumassa sataman toimistossa, kysyttiin tietysti haluammeko myös vettä? Minimiveloitus on n 26,70 EC$ ja sillä saa 100 gallonaa. Mikko sai kielteisen vastauksen kysymykseensä, onko vettä todella on saatavissa. Sopimus jäi siis tekemättä. Miksi maksaa siitä,
mitä ei saa? Jos vettä alkaa tulla, niin eiköhän sitä sitten saa ostettua. Sähköä sai ja siinä on
minimiveloitus 10 KWh:lta 18,69 EC$ eli reilut 5 €.
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Pesetimme pari pussillista pyykkiä ja Mikko huolsi myös Cantanan moottorin. Sekä koneen öljyt
että kaikki kolme suodinta tuli vaihdettua. Eiköhän tällä taas pärjää St Martiniin saakka. Edellinen suurempi huolto taisi olla Puerto Moganissa?
Sosiaalinen elämä oli vilkasta. Tapasimme taas s/y Pauliinan Markun, joka vielä viimeistelee
ankkurivinssin asennusta. Kopioimme häneltä myös pari elokuvaa ja illalla katsoimmekin Jack
Nicholssonin "About Schmidt"in. Ihan katsottava elokuva. Katamaraani s/y Karibian Anne ja Tero
olivat saapuneet St Maartinilta tänne ja oli kiva jutustella ja kuulla heidän kokemuksistaan.
Mikon käydessä s/y Karibialla, oli hänen vanha koulukaverinsa Pata Andersson käynyt kyselemässä Mikon perään. Pata on nyt vuorossa purjehtia vaimonsa ja ystävien kanssa Luna Azzurralla ja tapaamme heidät toivottavasti loppuviikolla Le Marinissa.
16.2. Rodney Bay standby
Jäimme vielä nauttimaan Rodney Bayn hyvistä palveluista.
Aamulla Mikko kävi ostamassa Bread Basketista tuoretta patonkia aamiaiseksi!
Kävelimme päivällä pari kilometriä Super J- markettiin ruokaostoksille. Valikoima on tässä liikkeessä kohtalaisen hyvä, joten saimme jääkaapin täytettyä.
Mikon yhdistetty syke-matkamittari-kello kuluttaa paristoja aivan liian nopeasti ja juuri niiden
paristojen saatavuus on täällä heikko. Mikko löysi kuitenkin oikean paristotyypin Johnson Hardwaresta, joten nyt sillä pitäisi pärjätä loppumatkan. Kello sai hieman vettä sisälleen Thaimaan
sukelluslomalla eikä se ole siitä vieläkään ihan toipunut. Kuluttaa paristoja aivan liian nopeasti
ja rannehihnakin alkaa hajota.
Illalla istuimme s/y Cara Miassa Kikon, Markun ja Kaijan kanssa ja joimme muutaman lasillisen
viiniä. Mukava ilta.
Sataman vedet ovat edelleen poikki mutta suihkut toimivat, joten saimme itsemme ainakin pestyä.
17.2. Rodney Bay standby
Teimme tänään n. 10 km:n kävelyn ja tutustuimme paikalliseen nähtävyyteen, Pigeon saaren
kansallispuistoon. Pigeonin historia juontuu 1500-luvun keskeltä, jolloin ranskalaiset tarkkailivat
täältä espanjalaisten laivojen kulkua. Pari vuosisataa myöhemmin, kun Saint Lucia oli jo Englannin hallussa, amiraali Georg Rodney linnoitti Pigeonin puolustautuakseen Ranskan Martiniquen laivastoa vastaan. Kun englantilaisten ja ranskalaisten väillä oli syntynyt sopu, linnoitus menetti merkityksensä ja raunioitui pikkuhiljaa.
Toisen maailmansodan aikana USA:lla oli täällä myös jonkunlainen tarkkailuasema. 1970- luvulla
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saaren ja mantereen väli pengerrettiin ja Pigeonista tehtiin kansallispuisto. Saarten huipulta on
mahtava näköala sekä Rodney Bayn lahteen että aina Martiniqueen saakka.
Tänään tapahtui marinassamme sitä, mitä moni lienee jo pitkään odottanutkin, eli vesi kytkettiin taas ponttoneille. Elämä palaa raiteilleen.
Jukka Uusitalo kävi tervehtimässä meitä, kun hän havaitsi Suomen lipun liehuvan takastaagissamme. Jukka on hankkinut USA:sta käytetyn Swan 46:n, s/y Pipedreamin, ja on tuomassa venettään keväällä takaisin Suomeen.
18.2. Rodney Bay - Le Marin, Martinique 24 nm
Mikko kävi heti aamulla hoitamassa muodollisuudet niin satamakonttorissa kuin tullissakin. Lähdimme liikkeelle n. klo 10 ja saimme mukavan sivutuulen Le Mariniin Martiniquen eteläkärjessä.
Perillä olimme n. klo 15 jo ennestään tutussa satamassa. Tulli oli jo kiinni, koska se suljetaan
klo 12.30, joten tullaus hoidetaan huomenaamulla.
Saimme paikan laituri nro 3:sta aika läheltä tullia ja huoltoasemaa. Olimme jo eilen puhelimitse
varanneet paikan täältä ja se oli ehkä viisas teko, koska satama tuntuu olevan melko täynnä.
Kuulimme VHF:llä, kun tulijat soittivat ja kyselivät paikkaa ja saivat vastauksen, että odottakaa
45 min, niin katsotaan sitten. Me emme joutuneet odottamaan kuin muutaman minuutin, niin
marinero oli meitä vastassa ja ohjasi meidät paikallemme.
Kävimme tervehtimässä Luna Azzurraa, jossa Patan vaimo, Mikon pikkuserkku Martina Andersson, oli odottelemassa Pataa, joka oli noutamassa vieraita lentokentältä.
S/y Margarita, Pirjo ja Matti Uutela, olivat myös saapuneet tänne, samoin Clipper Nighthawk’kin näkyi olevan redillä ankkurissa.
19.2. Le Marin Standby
Mikko kävi heti aamulla hoitamassa tullauksen, joten olemme nyt laillisesti taas Ranskassa. Tullaus on täällä mutkatonta. Asiakas menee itse tullin PC:n äärelle ja täyttää lomakkeen ja vie
printin tullivirkailijalle. Ainoa ongelma on, että ranskalaisissa PC:ssä ovat näppäimet hieman eri
paikoissa kuin skandinaavisissa. Mm. A ja Q ovat vaihtaneet paikkansa. Martinique kirjoitetaan
siis Mqrntiniaue!
Aamiaiseksi söimme tietysti valkoista patonkia.
Mikon nuoruuden ystävä Rolle Gustafsson oli eilen saapunut vaimonsa Ulliksen kanssa Patan vieraaksi Luna Azzurralle. Rolle kävi aamulla tervehtimässä meitä, mutta kun menimme itse tapaamaan heitä Luna Azzurralle, olivat he jo jatkaneet matkaansa.
Soudimme Anetten shopping-centeriin ja kävimme ruokaostoksilla Championissa. Viiniä ja
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samppanjaa hankimme Leader Pricesta. Molemmilla kaupoilla on dingi-dockit, joten saimme
lastattua ostokset mukavasti jollaamme.
Mikko auttoi Pirjon kanssa Matin maston puoleen väliin asentamaan uutta alavanttia. Heiltä oli
vantti mennyt poikki ja saivat täällä teetettyä uuden.
20.2. Le Marin standby
Kävimme s/y Margaritalla juttelemassa reittisuunnitelmistamme. Matilla ja Pirjolla on paljon
kokemuksia Karibialla purjehtimisesta, koska he ovat olleet täällä aikaisemminkin vuokraveneillä. Saimme myös arvokkaita vihjeitä hyvistä satamapaikoista ns. suojanpuoleisilla saarilla. Nämä Pienet Antillit on nimittäin jaettu tuulenpuoleisiin (Windward Islands) ja suojanpuoleisiin
(Leeward Islands) saariketjuihin ja Martinique on pohjoisin näistä tuulenpuoleisista. Dominica
kuuluu sitten jo suojanpuoleisiin saariin.
Cantanan kotimatka on tarkoitus aloittaa samoihin aikoihin kuin s/y Margaritan eli huhtitoukokuun vaihteessa, joten saamme varmasti vielä seuraa toisistamme moneen kertaan.
Ollessamme iltapäivällä veneessä, havaitsimme yllättäen, että keula alkoi kosketella laituria!
Olimme jatkaneet peräköyttämme ja solmu oli irronnut! Hyvä, että se tapahtui nyt, kun olimme
veneessä eikä esim. keskellä yötä tai ollessamme jossain kaukana. Mitään vahinkoa ei tapahtunut ja kiinnitimme veneen jollan avulla uudelleen.
Illalla menimme syömään paljon kehuttuun Ti Toques-ravintolaan. Riitta söi ankkaa ja Mikko
Fruit de Mer pizzan. Ruoan taso oli ehkä hieman ylimainostettu. Lopettaessamme juuri illallista,
saapui Spican miehistö tuoden Mikolle uudet kamerat. Ja ennen kaikkea, Riitalle tämän päivän
Hesarin ja muutaman naistenlehden. Tuhannet kiitokset Tuijalle ja Jonille!
Loppuilta sujuikin sitten Cantanassa uusien lelujen kanssa.
21.2. Le Marin standby

Aamu koitti taas aurinkoisena ja lämpimänä kuten niin usein täällä Karibialla.
Spicalaiset ajoivat jollallaan ohitsemme, matkalla ruokakauppaan. He olivat vielä tänään lähdössä Rodney Bayhin vieraidensa kanssa. Palautimme heille päivän vanhan hesarin, jonka Riitta
oli jo lukenut kahteen kertaan kannesta kanteen. Kiitokseksi kameran tuonnista, annoimme
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heille myös pullon aitoa samppanjaa, toivottavasti maistuu!
Tapasimme täällä tutun miehen, saksalais-ruotsalaisen eläkkeellä olevan merikapteenin Reinhard Hartmannin yhdessä gastinsa Engelbrecktin kanssa. Olemme tavanneet matkamme aikana
useamman kerran. Ensimmäinen kerta taisi olla Portugalin Lagosissa ja sen jälkeen olemme tavanneet aina silloin tällöin. Hän purjehtii s/y Kristina II:lla, Comfortina 32, eri miehistöillä samoja reittejä kuin mekin ja suunnittelee myös palaavansa huhtikuun lopussa St Maartinilta takaisin Ruotsiin.

Päätimme tehdä kävelyn Sainte Annen hienoon lahteen saaren eteläosassa. Matkaa tuli noin 18
km. Kävelimme tietä pitkin ja joissain kohtaa oli kävely- ja pyöräilytie, mutta yleensä ei mitään, tuskin piennartakaan, jossa olisi voinut turvallisesti kävellä. Polkupyöriä emme nähneet
kertaakaan, mutta autoliikenne oli vilkasta, samoin isot moottoripyörät ajoivat melko hurjaa
vauhtia!
Sainte Annen lahdessa on satoja purjeveneitä ankkurissa ja näimme siellä myös tutun veneen,
suomalaisen Clipper Nitehawkin. Joimme kokikset rannan baarissa, jonka jälkeen kävelimme
takaisin Le Mariniin.
Tänään söimme kotona Riitan tekemää herkullista lihamureketta.
22.2. Le Marin standby
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Päivän ohjelmassa oli taas kävelyretki. Kävelimme reilun tunnin verran lahden pohjoisreunaa
kulkevaa tietä pitkin länteen Pointe Borgnesseen saakka. Tällä osuudella tien vieressä oli
kunnon piennar, jossa oli hyvä ja turvallista kävellä. Pointe Borgnessessa on laaja luonnonsuojelualue uimarantoineen. Näköalat ovat aivan upeita smaragdinvihreän veden yli länteen.
Martiniquella kasvaa hiekkarannoilla myrkyllisiä puita, manchineel-puita, kuten paratiisissa kuuluukin. Kaikki puun osat: kaarna, hedelmät ja myös lehdet, ovat myrkyllisiä ja puut on maalattu
punaisella nauhalla. Näimme rannassa paljon kyseisiä puita ja jätimme ne rauhaan.
Kävellessämme takaisin kohti satamaa, hyökkäsi vihainen koiralauma kimppuumme. Riitta pelkää tunnetusti kaikenlaisia ja kokoisia koiria, joten tilanne oli kieltämättä hälyttävä. Siirryimme
tien keskellä olevalle liikenteenjakajalle ja koirat seurasivat meidän perässämme sinne. Autoliikenne oli sen verran vilkasta, että koirat jäivät kuitenkin jakajalle ihmettelemään ja pääsimme kadun toiselle puolelle turvaan. Olisi ollut kohtalon ivaa, jos koirat olisivat ensin raadelleet
meidät, jonka jälkeen olisimme jääneet auton alle, myrkytettyinä manchineelpuista.
Käväisimme vielä ruokaostoksilla ennen kuin palasimme veneelle.
Meidän piti alun pitäen lähteä tänään jatkamaan matkaa, mutta olimme vielä Le Marinissa. Sataman kaveri kyselikin suunnitelmistamme ja sovimme lähtevämme huomenaamulla klo 09
mennessä. Silloin paikan varsinainen haltija tulee takaisin ja paikan pitää olla tyhjä.
23.2. Le Marin – Sainte-Anne 3 nm 14 26N ja 60 53W
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Mikko kävi aamulla maksamassa viimeisestä ylimääräisestä yöstä sekä käyttämästämme vedestä
ja sähköstä. Irrottauduimme laiturista n. klo 09 ja siirryimme odottamaan polttoainelaiturin
eteen. Kun olimme juuri tulossa sinne, ehti edellemme kaksi muuta venettä, joten jouduimme
odottamaan parikymmentä minuuttia, kunnes he olivat tankanneet valmiiksi. Saimme myöhemmin kuulla aseman hoitajalta, että polttoaineletku olisi riittänyt ihan hyvin omalle
paikallemmekin, olimmehan olleet melkein laiturin päässä
lähellä polttoainemittaria. Tankkasimme 56 l dieseliä ja noin
10 l vettä.
Ajoimme koneella Sainte Annen lahteen, jossa ankkuroimme Nitehawkin vierelle. Laskimme 25
m ankkuriketjua ja se tuntui pitävän hyvin. Mikko kävi vielä snorklaamassa ja totesi, että ankkuri on hyvin kiinni hiekkapohjassa 3 m:n syvyydessä. Samalla hän harjasi myös veneen pohjan
ja vesilinjan puhtaaksi.
Olemme olleet yli 2 kuukautta täällä Karibialla ja ensimmäistä kertaa käytämme omaa ankkuriamme. Tähän saakka olemme olleet joko marinoissa tai jossain
maksullisessa poijussa kiinni.
Lähellämme on ankkurissa erikoinen, USA:n lipun alla purjehtiva moottorivene. Kyseessä on sama vene, jonka Nautorin perustaja Pekka Koskenkylä rakensi itselleen ja jolla hän ylitti
vaimonsa kanssa Atlantin kymmenisen vuotta sitten.

Illalla meidät kutsuttiin Nitehawkiin sundownerille Bimbon ja Matin luokse. Niin kuin usein tapahtuu, ei kestänyt montaakaan viinilasillista, kun totesimme meillä olevan paljon yhteisiä tuttuja, HSS:n Uffe ja Mirkku, Bimbon veli Erik ja Arja jne.
Täällä meillä on tilaisuus myös ihailla, kun aurinko laskee suoraan mereen. Paljon on kirjoitettu
siitä vihreästä välähdyksestä eli valoilmiöstä hetkellä, kun aurinko häipyy horisontin alle. Nyt
sekin tuli nähtyä!
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Todella mukava ilta ja palasimme Cantanalle vasta useamman tunnin ja monen viinilasillisen
jälkeen.
24.2. Sainte-Anne standby

Yö sujui rauhallisesti ankkurissa.
Soudimme aamupäivällä Sainte Annen kylään, jossa kävimme mm. ruokakaupassa. Paras kauppa
lienee 8 á Huit-merkkinen liike. Pienehkö supermarket, mutta valikoimat olivat kohtalaisen monipuolisia. Löysimme myös nettikahvilan, jossa nautimme kunnon jätskit. Netissä emme kuitenkaan käyneet, koska oma PC:mme oli jätetty veneeseen.
Kylä on tosi viehättävä. Vaikutteita on sekä Karibialta että Euroopasta. Asukkaista lienee keskimääräisesti enemmän syntyperäisiä eurooppalaisia (siis ranskalaisia!) kuin muissa käymissämme saarissa Karibialla. Tällä on myös upeat hiekkarannat ja paljon hotelleja, joten ranskalaisturisteja vilisee katukuvassa! Paikkaan oli helppo ihastua ja nyt ymmärrämme, miksi se on Martiniquen suosituin ankkuripaikka.
Nitehawkin Matilla oli tänään nimipäivät ja he kutsuivat meidät lasille viiniä kauppareissumme
jälkeen. Mukavaa jutustelua.
Iltapäivä sujui mukavasti kirjoja lueskellen ja välillä uiden noin 30-asteisessa vedessä. Saimme
Matilta lainaksi Pekka Herlinistä kertovan kirjan. Mielenkiintoista luettavaa lähimenneisyydestämme. Lupasimme palauttaa kirjan Houtskäriin reissumme jälkeen
25.2. Sainte-Anne – Anse Mitan 13 30 N ja 61 02 W 18 nm
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Päätimme jatkaa matkaa heti syötyämme aamiaisen.
Kello oli n. 09, kun nostimme ankkurin ja suuntasimme keulan kohti länttä.
Ohitimme ensin Diamond Rockin, joka on mahtavan näköinen pystysuora kalliosaari. Diamond
Rock on kovalla kelillä kuulemma syytä kiertää kaukaa, mutta nyt meillä oli kevyt myötätuuli ja
ohitimme sen noin sadan metrin päästä. Purjehdimme genualla ja jossain vaiheessa tuulen heikentyessä ja kääntyessä vastaiseen, jatkoimme konevoimin.
Olimme perillä Anse Mitanissa klo 13.30 maissa ja laskimme ankkurin uimarannan lähellä. Allamme on hiekkapohja, joten ankkuri tuntuu pitävän hyvin.
Genuan profiilista puuttui edelleen pari popniittiä, joten nyt oli oikea aika korjata sekin asia.
Otimme genuan kokonaan alas ja Riitta hinasi Mikon profiilia pitkin ylös. Pari niittiä tuli lisättyä, mutta swelli oli sen verran kova, että masto heilui laidasta laitaan eikä työ tuntunut mielekkäältä ja turvalliselta. Ehkä tämä riittää taas tältä kerralta? Ei sitten muuta kuin uimaan ja
pesemään pahimmat hiet.
Anse Mitan sijaitsee Martiniquen pääkaupunkia Fort de Francea vastapäätä. Täältä on lauttayhteys kaupunkiin, jos sinne tekee mieli. Paikka on suosittu lomakaupunki ja täällä onkin hotelleja ja ravintoloita jokaisen makuun ja kukkaroon.
Söimme veneessä Riitan valmistaman herkullisen kana-aterian.
26.2. Anse Mitan standby
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Yö oli ollut taas harvinaisen tyyni.
Lähellämme ankkuroi muitakin veneitä ja tuulen kääntyessä kaikki veneet kääntyvät samaan
suuntaan, joten emme usko, että ne voisivat törmätä toisiinsa. Meillä on ankkuriketjua ulkona
vain 20 m, joten liikumme vain oman 40 m ympyrämme sisäpuolella.
Aamiaisen jälkeen soudimme sadan metrin päässä olevalle lautta-laiturille. Kiinnitimme jollamme laituriin ja kävelimme sieltä Anse Mitanin keskustaan. Kierrettyämme tässä pienessä kylässä aikamme, löysimme Internet-pisteen La Marin-ravintolasta. Joimme kummatkin pullon
light-kokista ja saimme 2 tuntia surffailuaikaa.
Kylä on, kuten esitekin osasi kertoa, todella täynnä pieniä ravintoloita ja hotelleja. Täällä on
myös pieni marina, joka tuntui olevan melko täynnä. Mikko kävi marinan toimistossa kysyäkseen, onko sellaista wifi-yhteyttä saatavissa, joka toimisi ankkurissa olevissa veneissä. Satamakapteeni oli pitkään puhelimessa ja siellä oli muitakin ihmisiä jonottamassa, joten asia jäi selvittämättä. Aivan ankkuripaikkaamme vastapäätä on Bambou-hotelli ja sieltä saimme veneellemme saakka todella hyvän signaalin, mutta heidän yhteytensä on valitettavasti vain hotellin
asukkaiden käytössä.
Löysimme myös Doylen pilottikirjassa kehutun supermarketin, 8 á Huitin, mutta hyllyt loistivat
lähinnä tyhjyyttään. Ilmeisesti asukkaat ovat tottuneet syömään ravintoloissa, koska mitään
kunnon ruokakauppaa emme onnistuneet täältä löytämään. Saimme kuitenkin hankittuamme
tarvitsemamme. Riitta osti vielä vihanneksia ja hedelmiä torimummolta.
Riitta lähetti muutaman postikortin ja löysi itselleen yhdestä
boutiquesta kilpikonnapaidan.
Palasimme veneelle, jossa nautimme välipalan ja lueskelimme.
Tänään on ollut melko pilvistä, mutta edelleen hyvin lämmintä
ja hiostavaa. Tuuli oli myös edelleen heikkoa ja vaihtelevansuuntaista.
27.2. Anse Mitan standby
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Retkipäivä.
Päätimme käydä saaren pääkaupungissa Fort de Francessa. Lautta lähti klo 11.30 ja matka kesti
parikymmentä minuuttia.
Fort de France on pieni suurkaupunki mutta sieltä saa lähes kaikkea mitä tarvitaan. Verrattuna
esim. Grenadan St Georgeen, kaupunki on siistimpi ja modernimpi ja sekoitus Karibiaa ja Ranskaa.
Kävelimme kaupungilla ja kiipesimme myös kalliolle, jossa oli jonkunlainen rukoushuone. Täältä
ovat hienot näköalat alhaalla olevaan kaupunkiin. Ihmettelimme ranskalais-karibialaista arkkitehtuuria. Voittavatkohan rumuudessaan suomalaiset lasijulkisivutoimistot??
Löysimme myös jonkunlaisen marketin, josta ostimme ruokaa ja patonkeja. Jatkaessamme kävelyä löysimme hienon ja monipuolisen kauppakeskuksen, jossa oli myös Carrefourin valintamyymälä. Carrefour on Ranskan Stocka! Mikko kävi ostamassa soijakastiketta, jota olimme metsästäneet monen päivän ajan tuloksetta.
Martinique on todella osa Ranskaa ja mm. lennot Pariisista Fort de Franceen ovat edullisia, koska kyseessähän on kotimaan lento. Tämän huomaa myös kielestä. Ranskaa puhutaan kaikkialla
eikä edes missään opasteissa ole muunkielistä tekstiä. Mikko on yrittänyt löytää englanninkielisiä lehtiä, mutta ihan turhaan.
Palasimme Anse Mitaniin klo 13.40 lautalla, mutta lautta ei ajanut suoraan, vaan kiersi ensin
parin muun lomakeskuksen kautta. Perillä olimme 40 min kuluttua ja päätimme jäädä marinaan
salaatti-välipalalle ja hoitamaan nettiasioitamme.
28.2. Anse Mitan standby
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Jäimme vielä Anse Mitaniin.
Tänään on sunnuntai ja uimarannoille kerääntyi, kuten eilenkin lauantaina, paljon paikallisia
ihmisiä viettämään viikonloppua.
Vieressämme ollut saksalainen HR oli lähdössä pois ja heidän
nostaessaan ankkuria, nousi pohjasta jotain aivan muuta. Olisikohan ollut joku vanha hummeripyydys tai vastaava? Painiskeltuaan aikansa sen kanssa, he saivat ankkurinsa ylös ja siirtyivät
seuraavaan satamaan.
Cantanan vessan vesipumppu reistaili, kahva irtosi sen männästä, jolloin vettä ei voitu pumpata. Työkalupakki esille, mutta
sieltä ei löytynyt riittävän suurta jakoavainta pumpun avaamiseksi. Mikko kävi myös jollalla kysymässä apua naapuriveneiltä, mutta harvalla matkaveneilijällä on putkimiehen työkaluja mukanaan. Mikko
onnistui kuitenkin korjaamaan sen ainakin väliaikaisesti
kiertämällä kahvan takaisin männän kierteisiin. Toivottavasti se myös pysyy siinä.
Riitta kävi tänään läpi kaikki elintarvikkeemme etsien
samalla, olemmeko saaneet ylimääräisiä asukkaita. Emme
onneksi ole!
Muuten päivä sujui uimisen ja lukemisen merkeissä. Mikko sai luettua Henning Mankellin ”Kiinalainen” - kirjansa ja Riitta jatkoi ”Koneen Ruhtinasta”.
Auringonlasku suoraan Karibianmereen ei jätä ketään kylmäksi.
1.3. Anse Mitan standby
Päätimme jäädä vielä tänne Anse Mitaniin. Minnekään kun ei ole kiire, niin miksi sitten hosua
paikasta toiseen?
Soudimme laiturille ja veimme ison IKEA-kassillisen pyykkiä pesulaan pestäväksi. Saisimme ne
takaisin 11.45 ja odotusajan käytimme sähköpostien lukemiseen ja niihin vastaamiseen sekä
tietysti blogimme päivitykseen La Marina-ravintolassa.
Iltapäivällä tänne saapui ruotsalainen yksinpurjehtija Maxi-veneellään, s/y Matilda. Hän oli purjehtinut yksin Atlantin yli ja aikaa oli kulunut 33 vrk. Ruoka oli jo alkanut olla lopussa, samoin
polttoaine, kun hän vihdoin saapui Karibialle. Hän lentää muutaman viikon kuluttua takaisin ja
toinen miehistö purjehtii veneen huhtikuun lopussa takaisin Ruotsiin. Mikko kävi vaihtamassa
hänen kanssaan muutaman luetun kirjan, jonka olimme saaneet Grenadalla s/y Elleviltä.
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Mikko huomasi s/y Lollon blogista, että Irmi ja Torsten ovat menneet 26.2 naimisiin Young Islandilla. Hertzliche Glückwünsche!
Illalla katsoimme Spicalta lainattua DVD:tä ”Mäklarna”. Todella hauska sarja asunnonvälittäjien
arjesta!.
2.3. Anse Mitan - St Pierre 15 nm, 14 45N 61 11W

Nostimme ankkurin n klo 9 ja lähdimme taas liikkeelle.
Heti satamasta päästyämme, tuli GPS:n lokiin 7000 nm täyteen lähtömme jälkeen Laurinlahdesta 16.6. Ehkä saman verran on vielä jäljellä, ennen kuin olemme taas Laurinlahdessa?
Leppoisa sivumyötäinen ja saavuimme St Pierreen n klo 12.30.
St Pierre sijaitsee Mount Peélen tulivuoren juurella. St Pierreä on kutsuttu Karibian Pariisiksi ja
oli ennen vanhaan Martiniquen sosiaalisin ja kulttuurisin kaupunki. Tällä oli aikoinaan runsaasti
sokeri- ja kahviplantaaseja ja niillä rikastuneita omistajia. Tulivuori purkautui 1902 ja aiheutti
paljon tuhoja St Pierressä. Lähes 30 000 asukasta kuoli ja vain 2 selvisi hengissä, yksi joka istui
vankilassa ja eräs toinen, joka sattui olemaan omassa kellarissaan.
Ankkuroimme kaupungin keskustan edessä olevaan lahteen lähelle pitkää laituria, jossa voi
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myös säilyttää jollia. Ranta syvenee melko pian ja laskimme ankkurimme 4,5 m:n syvyyteen ja
päästimme 20 m ketjua. Ankkuri tuntui taas pitävän. Mikko kävi snorklaamalla tarkastamassa,
että ankkuri puree hyvin.
Lokimme ei antanut tänään mitään lukemia ja sitä on tapahtunut melko usein kun lähdemme
liikkeelle, oltuamme muutaman päivän samassa paikassa. Anturin rattaaseen kasvaa näkkejä,
jotka estävät sen pyörimisen. Usein vika saadaan korjattua sillä, että anturi löysätään ja käännetään 180 astetta. Nyt ei tämä pika-apu enää tepsinyt eikä Mikko halunnut nostaa koko anturia
ylös, koska silloin veneeseen tulee samalla litrakaupalla Atlanttia! Nyt tuli anturikin puhdistettua samalla sukelluksella.
Soudimme maihin ja yllätys, yllätys! Pata Andersson oli meitä laiturilla vastassa. Hän oli Martinan ja Takolanderin pariskunnan kanssa rannan ravintolassa lounaalla ja oli nähnyt Cantanan
lahdessa. He olivat jo luovuttaneet Luna Azurran Le Marinissa ja vuokranneet auton kiertääkseen Martiniquea. Liityimme heidän seuraansa ja oli todella mukava tavata vanhoja ystäviä.
Kävimme 8 a’Huit kaupassa täydentämässä ruokavarastojamme.
Mikko yritti sen jälkeen löytää nettikahvilan, mutta ei löytänyt avoinna olevaa. Täällä on
L´Escapade-niminen kahvila, jossa on sekä Internet että wifi ja samassa paikassa voi myös tullata itsensä sisään tai ulos Martiniquelta. Kahvila on suljettuna 15–18 välisenä aikana.
Illalla katsoimme ”Mäklarna”-sarjan jatkoa.
3.3. St Pierre standby

Jäimme vielä täksi päiväksi St Pierreen.
Kävelimme vuoren rinteelle olevalle Neitsyt Maria-patsaalle, josta avautui upeat näköalat kaupungin ylle.
Päivällä alkoi tuulla kovempaa, puuskissa yli 25 solmua, ja tuulen suunta oli kääntynyt enemmän etelänpuoleiseksi, joten olomme lahdessa oli melko keinuva. Ankkurimme tuntui kuitenkin
pitävän.
Mikko kävi tsekkaamassa meidät ulos L´Escapade-ravintolassa, jossa on myös Internet-piste.
Ulostsekkaus on täällä ulkoistettu: Jokainen täyttää ravintolan PC:llä ilmoituksen ja antaa sen
allekirjoitettuna ravintolan pitäjälle.
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4.3. St Pierre - Roseau, Dominica, 34 nm 15 17 N 61 23 W

Yöllä oli St Pierren lahdessa melkoinen swelli ja vene hyppeli kuin mikäkin kiimainen sonni!
Nukkuminen ei oikein onnistunut, joten nousimme jo ennen klo 7 aamiaiselle.
Lähdimme liikkeelle jo klo 08 ja purjehdimme reipasta 6-7 solmun vauhtia Roseauhin, Dominican pääkaupunkiin. Tuuli oli reipasta, jopa >30 solmua, ja välillä tosi puuskaista.
Boatboy nimeltään Marc oli meitä Roseaun edustalla vastassa ja ohjasi meidät rannan lähellä
olevaan suojaiseen poijuun. Poijut omistaa Pancho-niminen henkilö, joka veloittaa niiden käytöstä 10 US$/yö.
Mikko lähti saman tien Marcin veneellä kaupungin toisella puolella olevaan tulliin ja sai selvitettyä meidät Domicaan.
Pientä hämmennystä! Ensin tullimies kertoi, että mikäli olemme Dominicassa korkeintaan 14 vrk, ei meidän tarvitse selvittää
itseämme enää erikseen ulos. Kun leimat tuli lyötyä, tullimies
kertoi, että lähtiessämme meidän pitäisi kuitenkin käydä tullissa Portsmouthissa selvittääksemme itsemme ulos? Tullimies oli
hyvin ystävällinen ja avulias, mutta tätä emme oikein ymmärtäneet? Doylen oppaassakin oli nimenomaan mainittu, että Dominica haluaa parantaa houkuttelevuuttaan veneilijöiden keskuudessa karsimalla turhaa byrokratiaa tällä 14 vrk:n säännöllä.
Mikon palatessa Cantanalle, tuli toinen boatboy veneelle ja
kertoi, että poijumme olikin varattu yhdelle englantilaiselle
katamaraanille. Heidän kaverinsa oli jo oman katamaraaninsa kanssa naapuripojussa. Meidän
piti siis siirtää veneemme hieman ulommaksi. Mikäpä siinä, siirrettiin. Täällä oli kuitenkin swelli
pahempi ja ongelmaksi muodostui myös toinen poiju joka oli aivan liian lähellä meitä. Veneen
liikkuessa tuulen mukana osui ko. poiju usein veneen kylkeen. Varsinkin yöllä siihen kolinaan oli
ikävä herätä!
Olimme nyt melko kaukana keskustasta ja palveluista, emmekä nähneet mitään tarvetta mennä
maihin.
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Nyt olemme saapuneet uuteen maahan ja sehän tietää Cantanan protokollan mukaan pulloa
samppanjaa! Onneksi tuli Le Marinissa käytyä ostoksilla
Illalla syttyi vuorella jonkunlainen tulipalo. Liekit roihusivat, mutta mitään hälytysajoneuvon
ääntä emme kuulleet. Kuulimme aamulla Pancholta, että kyseessä olisi pieni tulivuorenpurkaus.
Maa on täällä rutikuivaa. Aamulla paikasta nousi edelleen sankkaa savua.
5.3. Roseau - Portsmouth, Dominica 22 nm 15 34 N 61 28W

Yö oli ollut kovan swellin takia tosi levoton, joten lähdimme heti aamiaisen jälkeen jatkamaan
matkaamme. Ohitimme Rouseaun keskustan ja siellä oli yksi valtavan kokoinen loistoristeilijä,
Caribbean Princess, lienee niitä Suomessa rakennettuja?
Nostimme purjeet melko nopeasti, mutta tuuli tyyntyi lähes olemattomaksi vastatuuleksi, joten
ajoimme suuren osaa matkasta koneella.
Tulipahan samalla akkujakin ladattua.
Saavuimme Dominican luoteisosassa olevaan pieneen kaupunkiin, Portsmouthiin. Kaupungin
edustalla on laaja Prince Ruppert Bayn lahti, jossa meitä oli vastassa Albert-niminen boatboy.
Hän auttoi meitä kiinnittämään veneen yhteen poijuun, joka oli melko lähellä dingilaituria. Sovimme myös hänen kanssaan, että osallistumme huomenna jokiristeilyyn. Nouto klo 09 Cantanalta ja paluu 2-3 tunnin jälkeen.
Ruotsalaiset tuttavamme, Reinhard ja Engelbreckt, olivat s/y Kristina 2:lla lähellämme ja Mikko
kävi jollalla juttelemassa heidän kanssaan. Pari kirjaakin tuli vaihdettua, mutta ehkä ei sellaisiin kirjoihin, mitä tulee luettua? Vaihto mikä vaihto ja pääasia että luetut kirjat saadaan kiertoon!
Juomavesi alkaa olla lopussa ja Mikko souti rannalle ja täytti siellä 3 kannullista vettä ja täytti
ne Cantanan vesitankkiin.
Dominica on selvästi köyhempi maa kuin Martinique ja Saint Lucia. Ihmiset tuntuivat olevan
täälläkin hyvin ystävällisiä. Täällä on kuulemma aikaisemmin esiintynyt melko paljon varastelua, mutta sataman valvontaa on tehostettu ja nyt tilanne lienee parantunut.
Nautimme sundownerit Cantanan istumalaatikossa ja söimme kotona.
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6.3 Portsmouth Standby

Swelli keinutti venettä tänäkin yönä, muttei yhtä pahasti kuin edellisenä.
Olimme eilen sopineet yhden kaupustelijan kanssa, että hän toimittaa meille aamulla klo 07:30
mennessä tuoretta leipää. Eipä tullut leipää, joten nautimme aamiaiseksi näkkileipää, jota
meillä oli vielä hieman varastossa.
Albert tuli sovitusti noutamaan meidät noin klo 09 ja lähdimme päivän retkelle. Matkalla näimme monta hurrikaanin rannalle huuhtomia laivan hylkyjä.
Ensin meidän piti mennä joen suulla olevalle Texacon huoltoasemalle lunastamaan Site Passit,
a´5 US$, joilla saimme siis luvan vierailla joessa.
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Albert on vetänyt näitä opastusmatkoja 26 vuotta ja tuntee ilmeisesti joen jokaisen puun ja
linnun. Jokia Dominicassa on satoja ja saari on ehkä senkin takia niin vihreä. Koska joella on
moottorin käyttö kielletty, tarttui Albert airoihin ja soudimme joella parin tunnin verran. Karibian piraattielokuvien joku kohtaus on filmattu tällä joella. Mielenkiintoinen matka erilaiseen
Karibiaan.
Jokimatkan jälkeen Albert vei meidät veneellä vielä tullitoimistoon, joka oli kaupungin toisella
laidalla. Emme vieläkään ymmärrä, miksi meidän piti erikseen tullata ulos, mutta tullivirkailija
mukaan teimme aivan oikein ja saimme leimat papereihimme.
Mikäli joku vene yrittää livistää maasta ilman leimoja, on olemassa riski, että seuraavan maan
tullivirkailija käskee palaamaan takaisin hakemaan puuttuvan leiman!
Palattuamme Cantanalle, soudimme saman tien maihin ostamaan leipää. Portsmouth on aivan
erilainen kaupunki kuin mihin olemme täällä Karibialla tottuneet, hyvin sekava ja epäsiisti ja
todella köyhän tuntuinen. Ihmiset vaikuttivat kuitenkin ystävällisiltä eikä meille tullut sellaista
kuvaa, ettei täällä olisi ollut turvallista liikkua.
Otimme tienvarrella olevasta hanasta (asunnoista puuttuvat siis usein vesijohdot!) vettä kanistereihimme ja soudimme veneelle. Swelli on sen verran suurta, että jollamme oli hyppinyt laiturin päässä niin paljon, että airot olivat kadonneet. Mikko löysi ne onneksi rannalta, joten pääsimme hyvin kotiin.
7.3. Portsmouth – Iles des Saintes, Guadeloupe 21 nm, 15 52N 61 35W
Yöllä swelli oli selvästi vähentynyt, joten saimme jopa nukuttua jotenkuten.
Lähtö n. klo 10, mutta poijuköysi oli kietoutunut poijun ympäri sen verran pahasti, ettei auttanut muu, kuin laskea jolla uudelleen veteen ja selvittä ensin sotku.
s/y Kastehelmi oli saapunut illalla lähellemme ankkuriin, mutta emme havainneet siellä aamulla mitään liikehdintää, joten emme voineet vilkutella heille.
Tuuli oli melko heikkoa, 5 solmua myötäistä, joten osan matkaa purjehdimme reilun 5 solmun
vauhtia, mutta kun vauhti laski 3 solmuun, pistimme koneen päälle. Emme tavanneet kuin pari
muuta purjevenettä matkamme aikana. Mielestämme täällä näki kuukausi sitten paljon enemmän veneitä. Satamissa veneitä kyllä näyttää olevan, mutta emmehän osaa arvioida, onko niitä
nyt vähemmän, kuin aikaisempina vuosina.
Olimme perillä Guadeloupelle, eli Ranskalle, kuuluvassa Iles des Saintesin saariryhmässä, noin

203
klo 15.

Laskimme ankkurin Bourg de Saintesin edustalle, lähelle kalastajasatamaa. Veneitä oli ankkurissa todella paljon, koska tämä on Karibian suositumpia satamia.
Saapuessa tänne Dominicalta ei kontrasti voisi olla suurempi. Tulimme vihreästä mutta rutiköyhästä Dominicasta vauraaseen, Ranskalle kuuluvaan, saareen.
Saariryhmä on luonnoltaan melko karu ja lähes puuton, mutta itse kaupunki on vihreä ja talot
palmujen piirittämiä.
Tulli avataan tällä maanantaiaamulla,
joten nostimme keltaisen Q-lipun saalinkiin osoituksena että venettä ei ole vielä
tullattu.
Veneen vesilinja oli Dominican lahdessa
swellin johdosta likaantunut melkoisesti,
joten Mikko harjasi sen puhtaaksi samalla
kuin teki uintikierroksen veneen ympäri.
Kaikenlaista ruohoa alkaa tarttua veneen
pohjaan ja pitänee harkita, olisiko syytä
nostaa vene vielä ennen paluumatkaa ylös pohjan maalausta varten.
8.3. Iles des Saintes standby
Yö tuli vaihteeksi nukuttua hyvin, koska nyt ei ollut mitään mainittavaa swelliä. Ankkurointilahtemme on myös tuulilta hyvin suojainen, joten ankkurin pitoon oli helppo luottaa.
Tämä päivä alkoi vaihteeksi sateisena! Edellisen kerran täällä satoi ehkä joskus tammikuussa,
joten sadekuuro oli kyllä paikallaan ja raikasti selvästi ilmaa. Sade kesti ehkä tunnin verran,
jonka jälkeen päivä jatkui pilvisenä.
Soudimme maihin ja kävimme tullissa huolehtimassa muodollisuuksista. Mikko täytti lomakkeen
ja tullivirkailija ilmoitti, että meidän pitää palata 30 min kuluttua. Sillä välillä hän faksaa sen
pääsaarelle, Guadeloupeen, ja saamme kopion vahvistuksesta.

204
Kävelimme kaupungin rantoja pitkin tutustumassa tähän viehättävään paikkaan. Paljon boutiqueja ja ravintoloita joka makuun.
Tänne on lauttayhteys Guadeloupesta, joten lautan saapumis- ja lähtöaikoihin on kaupungissa
paljon vilskettä. Paikka on ilmeisen suosittu turistien päiväretkikohde.
Saaren väestön enemmistö on valkoihoista tai vaaleanruskeita, ilmeisesti Ranskasta tänne
muuttaneiden jälkeläisiä. Koska täällä ei ole mitään maataloutta, ei tänne ole myöskään ostettu orjia.
Söimme jäätelöt ja kävimme katsomassa paikkakunnan kirkkoa. Riitta sytytti kynttilän isälleen,
jonka jälkeen palasimme tulliin.

Pilottimme, eli Doylen Leeward Islands-kirjanen, kehui 8 a’Huit kauppaa monipuoliseksi ja hyvin
varustetuksi. Kaupan hyllyt olivat nyt kuitenkin lähes tyhjät! Ostimme pari tonnikalapurkkia,
mutta emme löytäneet paljon muuta. Onneksi tämä ei ollut ainoa kauppa! Leipomosta löysimme kuitenkin leipää ja patongin.
Tullin jälkeen veimme ostoksemme veneelle ja välipalan jälkeen palasimme maihin ja lähdimme kävelemään v. 1867 rakennettuun Napoleonin linnoitukseen. Matkaa oli muutama kilometri
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vuoren rinnettä pitkin ylös.
Ylhäältä oli upeat näkymät ankkurilahteen ja myös lähellä olevaan Marigot Bayhin. Linnoituksessa on myös museo, mutta se oli jo tältä päivältä suljettu.
Palasimme veneelle ja valmistauduimme naisten päivän viettoon laittamalla pullon samppanjaa
jääkaappiin!
9.3. Iles des Saintes standby
Säätila palasi normaaliin, eli aurinko näyttäytyi heti aamusta ja paistoi siniseltä taivaalta koko
päivän. Lämpötila oli yli 30 astetta ja tuuli kevyttä.

Päätimme tehdä kävelyretken Le Chameaun huipulle, jossa oli jonkunlainen näköalatorni. Matkaa sinne oli vain 3 km, mutta koska huippu on yli 300 m:n korkeudessa, jouduimme kävelemään melko jyrkkää ylämäkeä lähes koko ajan. Hiki virtasi ja harmitti, kun hellehatut
unohtuivat veneeseen eikä vettäkään tullut mukaan kuin yksi pieni pullo. Perillä meidät
kuitenkin palkittiin satumaisilla näkymillä. Paitsi Iles des Saintes, täältä näkyi myös
Guadeloupen jylhät vuoret ja muita lähisaaria.
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Palattuamme takaisin niin belgialainen kaveri, jonka erikoinen vene oli ankkurissa vierellämme,
pyysi liftiä veneeseensä. Mikäpäs siinä, tarjosimme mielellämme kyydin ja kun meitä pyydettiin
astumaan laivaan, saimme tilaisuuden tutustua erilaiseen veneeseen kuin Cantana. Tämä vene,
”Boheme 37” oli kipparin itse, 6 vuoden aikana rakennettu, vanerivene. Painoa sillä on vain 2,5
tonnia (Cantana painaa 8 tonnia) ja vene on hyvin askeettisesti sisustettu. Mm. vessa puuttuu
kokonaan. Keveyden etuna on tietysti se, ettei se tarvitse tuulta kuin nimeksi saavuttaakseen jo
hyvän matkanopeuden
Ruokakaupasta kun ei nyt löytynyt kunnon raaka-aineita, päätimme tänään syödä ulkona. Menimme Le Genois-ravintolaan aivan meren äärellä. Söimme molemmat pääruokana grillattuja
jättikatkarapuja. Ihan hyviä
10.3. Iles des Saintes – Pointe A Pitre, 21 nm 16 14 N 61 32W
Oli taas aika vaihtaa maisemia.
Nostimme ankkurin n klo 0930 ja ajoimme ulos lahdestamme. Matka taittui sekä purjein, että kevyessä myötätuulessa
koneella ja noin klo 14 kiinnitimme veneen Pointe A Pitren laituriin Guadeloupen toiseksi suuremmassa kaupungissa. Sataman capitainerie oli meitä kumiveneellä vastassa ja auttoi peräköyden
kiinnittämisessä paikkaan 7/15. Mikko
kävi kirjoittautumassa sisään ja varasimme paikan alustavasti 3 vuorokaudeksi.
Swan-clubin jäsenkirjan
mukaan tämä satama
myöntää meille varattomille Swan-omistajille
satamamaksuista 10 %:n
alennuksen. Kun kerroin siitä virkailijalle, ei hän ollut koskaan kuullutkaan mistään Swanclubista. Asia tuli sitten selvitettyä ja alennus myönnettyä. Laiturimme portilla on muuten iso
kyltti, jossa lukee ClubSwan! Pitäisiköhän henkilökunnan infoa parantaa?
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Vaihdoimme viimeksi kaasupullon Bequiassa ja Mikko totesi silloin vaihdon yhteydessä, että pullosta vuotaa kaasua, kun venttiili ruuvataan siihen kiinni. Tiiviste oli siis kulunut, joka ei tunnut
hyvältä. Tällaista voi tapahtua, jos pulloja ei huolleta kunnolla täytön yhteydessä. Monessa pienemmässä paikassa vanhat pullot täytetään liikkeen takapihalla uudelleen, jolloin niiden kunnosta ei ole mitään varmuutta. Satamassa oli hyvin varustettu venetarvikeliike, jossa vaihdoimme molemmat pullomme ihka uusiin.
11.3. Pointe a´ Pitre standby
Veimme aamulla pyykkimme pesulaan ja ne luvattiin meille takaisin noin viikon kuluttua! Ihan
niin pitkään emme aio viihtyä täällä, joten saimme lopulta pesulan johtajan avulla sovittua,
että voimme hakea ne jo huomenna iltapäivällä 16 jälkeen.
Kävelimme pesulasta kaupungin keskustaan, jonne oli muutaman kilometrin matka.
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Verrattuna Martiniqueen, Guadeloupe on selvästi köyhempi maa. Tällä ovat monet rakennukset
todella huonokuntoisia ja rähjäisiä ja epäsiisteys oli vallitseva kaikkialla. Seiniä töhritään jne.
Kaupunki teki siis meihin melko suttuisen ja köyhän vaikutuksen. Ilotyttöjäkin parveili satamaan
menevän tien varrella.
Kiersimme kauppakaduilla ja Mikko sai ostettua itselleen mm. uuden farkkusortsit, vanhat kun
olivat jo lähes riekaleina!
Doylen oppaan mukaan olisi mahdollista purjeveneellä jatkaa matkaa täältä Sale´e – jokea pitkin suoraan Antigualle. Kuulimme kuitenkin sataman toimistosta, että se edellyttäisi max. 1,8
m:n syvyyttä, joten Cantanan läpimeno olisi epävarmaa. Joen ylittää myös 2 siltaa, jotka avataan epäinhimilliseen aikaan, klo 05 aamulla, joten tarkoituksemme on kiertää Guadeloupe
myötäpäivään ja viettää yö saaren luoteiskulmassa olevassa Deshaisessa. Jäämme tänne näillä
näkymin ainakin lauantai-aamuksi.
Tarkoituksemme oli käydä ruokaostoksilla marinan isossa Championissa iltapäivällä.
Kun palasimme marinaan, totesimme lähes kaikkien kauppojen olevan kiinni! Meille selvisikin,
että täällä vietetään tänään paikallista pyhäpäivää, jolloin osa kaupoista on kiinni koko päivän
ja osa auki vain aamulla. Koska emme onnistuneet ostamaan ruokaa, haimme illalla pizzat pizzeriasta ja söimme ne istumalaatikossa.
12.3. Point a´Pitre standby
Kävelimme satamasta noin 3 km pohjoiseen olevaan suureen kauppakeskukseen. Löysimme ison
Cora-nimisen marketin, jossa oli verrattain hyvät valikoimat kaikenlaista. Ostimme mitä reppuun mahtuu ja kävelimme takaisin veneelle.
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Riitta oli varannut kampaajan klo 13:ksi ja iltapäivällä yritimme hakea pyykkimme pesulasta.
Täällä oli ollut päivällä sähkökatkos, jonka takia pyykkiämme ei oltu vielä pesty. Sovimme hakevamme ne huomenaamulla klo 08.
Täytimme samalla Champion-marketissa sekä ruoka- että juomavarastojamme. Viinit ovat täällä
melko edullisia, muutamasta €:sta ylöspäin. Vaikka olemme Ranskassa, ovat konjakkivalikoimat
huonot ja hinnat Suomen Alkon tasolla! Rommi on halpaa, mutta emme ole päässeet sen makuun!
s/y Elaine lähetti tänään meilin Tortolasta ja he kertoivat lähtevänsä huomenna kohti Panamaa.
Suomalaisia veneitä onkin tällä hetkellä täällä Karibialla tietojemme mukaan ainakin 20, joista
olemme tavanneet seuraavat:
Elaine, Arcona 430: Kalle Sysiö ja Helinä Sairanen
Spica, Finngulf 38: Toomas ja Maija Kasemets
Seili, Eastwind 44: Ari ja Anne Ora
Fågel Blå, S&S 40: Olli Tikkanen ja Merja Pynnä
Clipper Nitehawk: Pentti Aminoff ja Matti Tiihonen
Pauliina, Diva 39: Markku Luoto
Caramia, Finngulf 46: Kiko Othman
Dragon 2, Bavaria: Jorma ja Riitta
Karibia, Lagoon-katamarani: Tero ja Anna Väli-Mattila
Kastehelmi, Malö 46C: Heikki ja Maila Asujamaa
Margarita, Jon 33: Matti ja Pirjo Uutela
Pipedream, Swan 46: Jukka Uusitalo
Tavino, Vindö 65: Hannu ja Tarja Pöyry
Luna Azzurra, Finngulf 46: eri miehistöt
Amadea, Hallberg–Rassy 39: Leif Ekman
Espumeru, Northwind 40-katamaraani: Niklas Jansson ja Mira Flinkenberg lapsineen
Helena, kuunari: Purjelaivasäätiön porukkaa
Vahine, Swan 65: Purjelaivasäätiön porukkaa
13.3. Point a´Pitre – Deshaies, 47 nm 16 18 N 61 49 W
Mikko haki aamulla pyykkimme pesulasta ja pari patonkia evääksi.
Irrottauduimme laiturista noin klo 08.30 ja koska polttoaineasemalla oli jonoa, päätimme olla
tankkaamatta. Tankki on vielä puolillaan, joten se riittänee vielä pitkään.
Tuuli oli aluksi tosi heikko, mutta parani pikkuhiljaa.
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Jouduimme kiertämään koko Basse Terren, joten matkaa tuli 47 nm.
Matkalla etelään näimme isohkon valaan polskuttelemassa meidän ja rannan välillä.

Basse Terren eteläpäässä oli tuttu kiihdytyskaista, joten saimme mukavasti vauhtia. Saavuimme noin klo 17 Deshaiesen pienen kalastajakylän edustalla olevaan lahteen. Tätä paikkaa meille
oli suositellut laiturinaapurimme, Swan 56:n kippari. Veneitä oli ennestään kymmenkunta ankkurissa. Ankkuroimme 5 m:n syvyyteen ja ankkuri tuntui pitävän ihan hyvin.
Emme käyneet maissa lainkaan.
14.3. Deshaies – Falmouth, Antigua, 42 nm 17 00N 61 47W
Lähdimme liikkeelle taas noin klo 08.30 ja saimme purjeet ylös melko nopeasti.
Hyvä sivumyötäinen tuuli, 10–15 solmua, ja vene kulki hienosti täysin purjein.
Ohitimme päivällä Montserratin tulivuorisaaren ja vuoren huipulta tuprutteli todella runsaasti
savua. Saari oli ollut pitkään suljettu turvallisuussyistä, mutta nyt jo osittain avattu vieraileville
purjehtijoille. Montserratissa oli 1995 kunnon purkaus, joka tuhosi maan pääkaupungin Plymouthin kokonaan. Yli puolet maan asukkaista muutti pois saaresta, koska se ei ollut enää elinkelpoinen. Nykyään saaressa voi taas vierailla, mutta kuulopuheiden mukaan veneiden kansille
saattaa laskeutua tuhkaa, joten siivoamiseen on varauduttava.
Antiguan lähellä havaitsimme taas valaan polskuttelemassa lähellämme.
Iltapäivällä klo 15 maissa saavuimme taas uuteen valtioon eli Antiguaan, ajoimme sisään Falmouthin lahteen.
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Täällä on jopa kolme eri marinaa, mutta ainakin ne suuremmat, Antigua Yacht Club ja Falmouth
Marina, olivat varattuja lähinnä megajahdeille. Yöllä valaisivat paitsi tuhannet tähdet, myös
näiden megajahtien punaiset lentokoneiden varoitusvalot taivaamme. Ankkuroimme lahden
keskelle 5 m:n syvyyteen. Kuten Cantanassa on tapana, uuteen maahaan saavuttaessa juodaan
samppanjaa.
Antigua on 15. maa, jossa olemme vierailleet reissumme aikana.
15.3. Falmouth standby
Kävelimme aamulla ensin yhdessä tulliin, mutta totesimme siellä, että Guadeloupen ulostullauspaperi oli unohtunut veneeseen. Eipä auttanut muu kuin palata veneelle ja hakea puuttuva
paperi. Riitta jäi siksi aikaa rannan nettikahvilaan hoitamaan nettiasioita, kun Mikko hoiti tullauksen. Kolmella luukulla piti käydä, ennen kuin olimme virallisesti saapuneet Antiguaan.

Ystävämme Merja ja Olli, s/y Fågel Blå, saapuivat samaan lahteen ja oli todella mukava taas
nähdä heidät. Viimeksi tapasimme Scheveningenissä Hollannissa. Istuimme hetken Cantanassa
kertomassa ja kuuntelemassa kuulumisia ja lähdimme sitten vielä yhdessä maihin kävelylle.
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Kävimme English Harbourgissa, eli vieressä olevassa toisessa lahdessa, jossa toimi jo 1700luvulla Nelsons Dockyard-niminen telakka. Nyt alueella on suuri marina ravintoloineen, hotelleineen ja kaikenlaisine myymälöineen.

Koko paikka kuhisee näitä megajahteja, toinen toistaan suurempia.
Falmouthin satamassa ihmettelimme Mirabelle V:n kokoa. Vene on maailman suurin yksimastoinen lasikuidusta valmistettu sluuppi. Pituutta 250 jalkaa ja maston korkeus noin 80 m eli yli
Stadionin tornin. Hinta 50 Milj. US$, mutta viikoksi sen saa vuokrata 350 000 US$:lla. Onneksi
taalan kurssi on nyt edullinen!

English Harbouriin oli saapunut Atlantin yli soutaneita venekuntia. Kyseessä on Atlantic Rowing
Race 2009, joka starttasi Gomeralta noin 30 veneen voimin ja veneet saapuivat noin 70 vuorokauden jälkeen Antigualle soudettuaan yli 2500 nm. Joissakin veneissä oli yhden hengen, mutta
useimmissa kahden tai neljän hengen miehistö. Aikamoinen suoritus!
16.3. Falmouth standby
Lähdimme fågelilaisten kanssa jollalla lahden pohjoisrannalla olevaan Catamaran-marinaan.
Siellä oli Doylen oppaan mukaan hyvin varustettu ruokakauppa.
Tässäkin marinassa oli useampi toinen toistaan komeampi megajahti. Näimme ison Swanin nimeltään Kalevala! Veneen kotisatama on George Town.
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Megajahdeilla on aina palkattua miehistöä, joiden tehtäviin kuulu paitsi purjehtiminen, myös veneen kunnossapito satamissa. Veneet ovatkin yleensä tiptopkunnossa ja monessa veneessä on miehillä aina rätti tai pensseli kädessä. Eihän
sitä koskaan tiedä, vaikka omistaja sattuisi piipahtamaan aluksellaan!
Söimme jäätelöt ja kävimme kaupassa,
jonka jälkeen palasimme veneillemme.
Cantanassakin on aina pientä huollon tarvetta. Puomin alasvetäjän bloki hajosi, mutta onneksi
omasta varastosta löytyi toinen.
17.3. Falmouth standby

Retkeilypäivä. Teimme fågelilaisten kanssa aamupäivällä 10 km:n reippaan kävelylenkin Shirley Heightsiin. Kyseessä on korkea kukkula English Harbourin itäpuolella, josta avautuu mahtavat näköalat molempiin lahtiin ja miksei myös
itään Atlantille. Kuvan etualalla on English Harbour ja sen takana Falmouth Harbour, missä
Cantana ja Fågel Blå ovat. Päivä oli lämmin ja
tuuleton, joten hiki virtasi ihan kunnolla.
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Jenkkituristeja alkaa näkyä sitä enemmän mitä pohjoisemmaksi tulemme. Heitä oli nytkin liikkeellä monen bussilastillisen verran kukkulalla. Eräskin jenkkiukko kysyi meiltä ihmetellen,
olemmeko todella kävelleet tänne ylös!
Palattuamme English Harbouriin, kävimme Nelsons Dockyardissa luovuttamassa heille LLV:n
pienoislipun. Ravintolan katossa roikkui ennestään paljon venekerhojen lippuja, myös 3 suomalaista. LLV:n lippu luvattiin ripustaa hyvälle paikalle!

Kävimme Dockside Liquer ja Supermarketissa, mutta leivät olivat loppuneet jo aamupäivällä ja
valikoimat olivat muutenkin hyvin vaatimattomia. Juomapuoli lienee liikkeelle paremmin kannattava.
Istuimme iltaa s/y Fågelissa Merjan ja Ollin kanssa.
18.3. Falmouth standby
Lepo- ja siivouspäivä Falmouthissa.
19.3. Falmouth standby
Kuultuamme, että spicalaiset tulevat Falmouthiin tänään, päätimme jäädä odottamaan heitä.
Soudimme maihin ja kävimme ihailemassa satamaan saapunutta uusinta J-venettä Rangeria.
Ranger on rakennettu Tanskassa vuonna 2004 esikuvanaan Sparkman & Stephensin v. 1935 piirtämä Ranger. (Cantanakin on saman suunnittelutoimiston piirtämä!)

Kävimme myös tutustumassa Dockyardin museoon.
Palattuamme Falmouthin lahteen, saapui Spica juuri sinne. Istuimme iltaa Cantanassa juttelemassa mukavia.
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20.3. Falmouth – Jolly Harbour, 11 nm 17 05N 61 55W
Oltuamme Falmouthissa melkein viikon, päätimme jatkaa matkaa.
Nostimme ankkurin ja suuntasimme keulan kohti länttä. Tuuli oli laantunut eilisestä yli 30 solmusta, mutta mainingit olivat melko korkeita ja ne keinuttivat venettä ihan kunnolla.
Purjehdimme sivumyötäisessä ja saavuimme Antiguan länsirannalla olevaan Jolly Harbouriin
noin klo 14. Otimme VHF:llä yhteyttä marinaan ja meitä tuli kumiveneellä vastaan todella isokokoinen kaveri. Hän ohjasi meidät sataman sisäosassa olevalla aisapaikalle nro D20. Paikan
leveys on yli 10 m, joten siihen olisi paalujen väliin mahtunut yhtä hyvin iso katamaraani.

Kävimme satamatoimistossa ilmoittautumassa ja kysyessämme sovittua Swan-alennusta, saimme
saman vastauksen kun Point a´Pitressäkin: never heard about it! Asia luvattiin selvittää maanantaina, kun big boss on paikalla.
Satama on todella valtava ja täältä löytyy kaikkea mitä tarvitaan, onneksi myös suuri hyvin varustettu supermarketti aitoon jenkkityyliin. Paikka on suojattu kaikilta tuulilta ja tänne voineekin jättää veneen huoletta jopa hurrikaaniajaksi. Marinaa ympäröivät hienot bungalowit ja ravintoloita tuntuu löytyvän jokaiseen makuun ja kukkaroon.
21.3. Jolly Harbour standby

Kävimme aamupäivällä kävellen sataman takana olevalla kukkulalla. Sieltä oli todella mahtavat
näkymät sekä Jolly Harbourin lahteen että turkoosiin mereen sen eteläpuolella.
Tänne on rakenteilla paljon uusia loma-asuntoja, mutta näyttää siltä että työt ovat nyt pysähdyksissä parempia aikoja odotellen. Koko alue on todella suuri ja kunhan ajat paranevat ja rakentaminen jatkuu, tästä tulee melkoinen lomakeidas.
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Spica saapui iltapäivällä vierellemme.
22.3. Jolly Harbour standby

Sääennusteen mukaan kovat tuulet jatkuvat vielä pari päivää. Jäämme tänne Jollyyn odottamaan sopivia ilmoja.
Mikko kävi aamulla parturissa. Tumma tyttö teki ihan hyvän työn!
Meillähän on ollut paljon ongelmia Iridium- satelliittipuhelimme kanssa. Laite tuntuu käyttäytyvän miten sattuu, mutta täällä Karibialle emme ole sitä juurikaan käyttäneet. Tavallinen kännykkä toimii paremmin, vaikka puhelut sillä maksavat tuplasti Iridiumiin verrattuna. Paluumatka lähestyy, joten Mikko kokeili taas toimiiko Iridium. Tulos oli masentava. Laite on erittäin
hankala käynnistää ja jos sen saa kytkettyä päälle, se ei toimi kunnolla. Ei auttanut muu kuin
lähettää valitus laitteen myyjälle Telemarille ja pyytää heiltä apua. Tulemme olemaan yksin
Atlantilla lähes pari kuukautta, joten toimiva puhelin on tärkeä turvallisuusvarustekin.
Kävimme kävelemässä ja kaupassa. Toimistossa
toimii jonkunlainen vaihtopörssi, jossa voi vaihtaa
kirjoja. Mikko onnistui vaihtamaan marinan toimistossa muutaman luetun kirjan uusiin. Yksi suomalainenkin kirja löytyi, Antti Kauranteen romaani
Kadonnut Viipurissa!
Ajatuksemme oli mennä spicalaisten kanssa illalla yhdessä ulos syömään, mutta kovan tuulen
takia he kutsuivatkin meidät Spican ruffiin illalliselle. Mikäpäs sen mukavampaa! Ilta oli tosi
onnistunut. Maija oli paistanut gourmet-pihvit ja ruoan jälkeen ilta kului nopeasti jutellessa ja
valokuvia katsellessa.
23.3. Jolly Harbour standby
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Tämäkin paikka alkaa olla jo sen verran tuttu, että on hyvä aika siirtyä seuraavaan. Tänään tuulee vielä melko kovaa, yli 20 solmua, joten päätimme kuitenkin vielä jäädä päiväksi tänne.
Teimme aamupäivällä kävelykierroksen uudelle loma-asuntoalueelle. Paljon tyhjiä huoneistoja
on kaupan, mutta ehkä mehukas hintapyyntö 1-5 milj. US$ pitää köyhemmät asiakkaat loitolla.
Asunnot ovat ihan mukavan tuntuisia rivitaloja, joissa jokaiseen kuuluu oma ranta ja laituri.

Jolly Harbour on todellakin pelkkä keskeneräinen lomakeidas, jossa on lähes kaikki lomailijoiden ja veneilijöiden tarvitsemat palvelut lähellä.
Kävimme tullissa hoitamassa muodollisuudet, taas kolmella eri luukulla, jotta pääsemme aamulla aikaisin liikkeelle.
24.3. Jolly Harbour- Basseterre, St Kitts 45 nm 17 17N 62 43 W

Mikko kävi maksamassa satamamaksun heti klo 8 ja saatuamme virka-apua satamamestarilta veneen irrottamisessa, lähdimme liikkeelle kohti St Kittsiä.
Spica halusi vielä käydä Montserratissa, joten tiemme erosivat, mutta tapaamme varmaan pian taas jossain toisessa satamassa.
Tuuli oli selvästi heikentynyt ja oli nyt vain n. 10 solmua sivumyötäisestä. Jouduimme osittain käyttämään konetta ehtiäksemme ajoissa
ennen pimeän tuloa St Kittsiin eli St Chrtistopheriin. Saavuimme
perille Port Zanten satamaan saaren pääkaupunkiin Basseterreen.
Satama on hyvin suojainen aallonmurtajien sisällä.
Mikko kävi saman tien hoitamassa maahantulomuodollisuudet tullissa ja immigraatiossa, jotta
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saisimme liikkua täällä vapaasti. Kaikki sujui hyvin ystävällisessä hengessä. Saavuimme uuteen
maahan, joten samppanjapullo poksautettiin.
Satamassa olisi sähköäkin saatavissa, mutta meiltä puuttuu sopiva adapteri. Onneksi akkumme
ovat nyt täynnä, joten ei hätää.
25.3. Basseterre standby
Doylen oppaan mukaan satamassa on myös polttoaineen jakeluasema. Tämä tieto pitää paikkansa, mutta ko. asema ei ole käytössä, ainakaan pienveneitä varten.
Tankkimme oli melko tyhjä, mutta saimme sovittua erään sataman kaverin kanssa, että hän
noutaa meille Jerry-kannuissa dieseliä muualta. Tankkasimme 50 l, joten sillä pärjäämme hyvin
St. Maartinille saakka, vaikka ei tuulisi lainkaan.
Konetta olemme joutuneet käyttämään lähinnä akkujen lataukseen, kun olemme olleet ankkurissa.

Kävimme tutustumassa kaupunkiin. Basseterre on tyypillinen karibialainen kaupunki ja myös St
Kittsin pääkaupunki. Vaikutteita kaupunki on saanut sekä ranskalaisilta että englantilaisilta,
koska saari on kuulunut historiansa aikana vuorotellen kummallekin maalle.
Basseterressä on iso satama risteilyaluksia varten ja sen yhteyteen on myös rakennettu melkoinen kauppakeskus, jossa myydään lähinnä verovapaita timantteja ja muuta turistihoukuttimia.
Kävimme myös ruokakaupassa, mutta taso on täällä taas täysin erilainen kun Jolly Harbourissa.
Saimme kuitenkin tarvitsemamme.

St Kitts ja Nevis muodostavat yhdessä pienen itsenäisen valtion, johon kuuluu pääsaari St Kitts
ja eteläisempi pienempi saari Nevis. Saaren pääkieli on englanti ja liikenne vasemmanpuoleista.
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Asukkaita on noin 40 000 ja pääelinkeino on nykyisin turismi.
St Kitts on ensimmäinen brittiläinen siirtomaa Karibialla (vuodesta 1623) ja erilaisten vaiheiden
jälkeen se itsenäistyi 1983. Täällä oli aikoinaan suuria sokeriruokoplantaaseja, jolloin torilla
kävi orjakauppa kuumana.
St Kitts on viimeinen maa, jossa tulemme käymään, missä Itä-Karibian dollari EC$ on käytössä.
Tästä eteenpäin on valuuttana joko Antillien Guldeni tai Euro! Lompakkoomme ei jäänyt kuin
joitakin senttejä EC$:ta.
Mikko kävi iltapäivällä immigraatiossa huolehtimassa muodollisuuksista, joten olemme aamulla
vapaita lähtemään heti, kun se meille sopii.
26.3. Basseterre- Oranjestad, Statia 18 nm, 17 29N 62 60W

Heräsimme aamulla väkivaltaisesti joskus klo 07 maissa, koska laiturille oli kerääntynyt ryhmä paikallisia miehiä keskustelemaan äänekkäästi. Aiheesta emme saaneet selvää, mutta joku lienee varastanut
kaverinsa vaimon? Söimme aamiaisen ja lähdimme matkaan.
Tuuli oli edelleen melko reipasta 15–20 solmua sivumyötäistä ja
saimme mukavan purjehduksen seuraavaan saareen, St Eustatukseen
eli Statiaan. Saavuimme n. klo 14.30 saaren ainoan kaupungin, Oranjestadin edustalla olevalle lahdelle ja löysimme Doylen oppaassa
mainitun keltaisen poijun. Poijut kuuluvat Marine Parkillle ja ovat
vapaasti käytettävissä 10 US$:n maksua vastaan. Kukaan ei tosin tullut rahastamaan meitä!
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Soudimme maihin ja kävimme sataman tullitoimistossa. Toimisto oli nyt sattumalta kiinni, mutta sataman portinvartija soitti virkaatekevälle poliisille ja hän tuli paikalle vartin kuluttua. Hän
oli valitettavasti unohtanut toimiston avaimet jonnekin, joten hoidimme muodollisuudet kadulla. Ei hänellä ollut omaa kynääkään, mutta onneksi meillä oli antaa kynä lainaksi. Sovimme tullaavamme itsemme saman tien sekä sisään että ulos, joten huomenaamulla voimme lähteä jatkamaan matkaa ilman uutta tullausta.
Kävimme tutustumassa kaupunkiin. Mukava ja siistin tuntuinen kaupunki ja hyvin erilainen kuin
mihin olimme tottuneet tuulenpuolisilla saarilla.
Statia kuuluu Hollannin Antilleille, samoin kuin sen naapurisaari Saba. Kaupunki lienee elänyt
loistokautensa 1700-luvun lopussa, jolloin se toimi vapaasatamana.
Onnistuimme ostamaan paikallisesta paperikaupasta Statian oman vieraslipun.
Liikenne on taas oikeanpuolista ja omana valuuttana on Antillien Guldeni, mutta US$ käy myös.
Asukkaita Statiassa lienee vajaa 3000 kpl.
27.3. Oranjestad- Gustavia, 25 nm 17 54N 62 51W

Heräsimme aamuyöllä siihen, että poiju kolkutti kylkeemme. Sama ilmiö tapahtui kerran aikaisemmin Roseaun satamassa. Tuuli on heikko ja
maininki kohtalainen, joten poiju oli missä sattui.
Olimme jo nähneet Statian ja irrotimme saman
tien köydet ja purjehdimme hyvässä sivuvastaisessa tuulessa kohti uusia seikkailuja. Matkalla
näimme Statian ison öljysataman. Ulkopuolella
oli laivoja odottamassa lastausta. Koska kyseessä on vapaasatama, täällä ilmeisesti varastoidaan öljyä monen muunkin saaren tarpeisiin. Meitä kohti tuli myös jonkunlainen sotalaiva ja
ensin luulimme, että se tulee tarkastamaan meidät, mutta se käänsikin suunnan poispäin ja
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häipyi jonnekin.
Saavuimme noin klo 14.30 St Barthelemyn pääkaupunkiin Gustaviaan.

St Barthelemy eli St Barths kuului aikoinaan Ruotsille ja täällä on edelleen nähtävissä joidenkin
katujen nimissä myös ruotsalaiset nimet. Ranska teki vuonna 1784 vaihtokaupan, jolla Ruotsi sai
St Barthsin ja Ranska vapaasataman Göteborgista. Vuonna 1878 Ruotsi myi tämän ainoan siirtomaansa takaisin Ranskalle, jonka jälkeen saari on kuulunut Ranskalle. Gustavia on kukoistava
kaupunki ja tänne kerääntyy jatkuvasti paljon varsinaisia megajahteja ja niiden mukana kauniita ja rikkaita ihmisiä. Tärkeimmillä jetset-kaupoilla on liike täällä: Louis Vuitton, Cartier ja
Bvlgari nyt mainitaksemme. Marimekkoa emme kuitenkaan nähneet!
Nyt täällä oli menossa megajahtien kilpailu ja satama oli täynnä todella isoja veneitä. Illalla
taivas täyttyi niiden punaisista lentokoneiden varoitusvaloista.
Kävimme kaupungissa, jossa meidän piti hoitaa tullimuodollisuudet, mutta kilpailujen takia sataman toimisto eli Capitaneria oli jo kiinni.
Soudimme takaisin Cantanalle ja nautimme illallisen kotona.
Lukuisat kilpikonnat tervehtivät meitä uimalla veneemme ympäri.
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28.3. Gustavia standby
Soudimme aamulla maihin ja onnistuimme clearaamaan itsemme laillisesti maahan. Sovimme
jäävämme tiistaihin saakka.
Kävimme mäen rinteellä olevalla majakalla kuvaamassa satamaa ja itse kaupunkia.

Falmouthissa ja English Harbourissa näimme paljon valtavia megajahteja ja moni niistä oli nyt
kerääntynyt tänne Saint Barts Bucket Regatan takia. Aivan uskomattoman suuria laivoja!
Poikkesimme myös kaupungin toisella puolella olevalla St Barthsin telakalla. Sitä vetää kaksi
ruotsalaista kaveria ja he olisivat olleet valmiita nostamaan Cantanan ylös keskiviikkona pohjan
maalausta varten. Takaisin veteen saisimme Cantanan vasta lauantaina. Ongelmana on lähinnä
se, ettei telakalla olevassa veneessä saa sääntöjen mukaan asua eikä täällä kuulemma ole kohtuuhintaisia hotellejakaan. Alf ehdotti itse, että maalaisimme pohjan St Maartenilla Bobbyn
telakalla. Yöpyminen veneessä lienee siellä mahdollista ja hintataso muutenkin alempi kuin
Gustaviassa. Pitää vielä miettiä. Mikko harjasi eilen itse pohjan sukeltamalla eikä se nyt ihan
mahdottoman likainen ole. Ehkä näkit eivät tartukaan siihen sitten, kun olemme taas liikkeellä?
Kaikkien muotiliikkeiden seasta löysimme Amerikkalaisen gourmet-kaupan, josta ostimme pussin Pandan lakua!
29.3. Gustavia standby

Yöllä oli alkanut taas tuulla kovempaa ja heräsimme veneen liikkeisiin. Ankkuri tuntui kuitenkin
pitävän eikä lähellämme näkynyt muita veneitä, jotka olisivat uhanneet yöuniamme.
Soudimme aamupäivällä maihin ja kiipesimme kaupungin eteläpuolella olevan kallion huipulle
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rakennetulle Oskarin linnoitukselle ihailemaan sieltä avautuvia upeita maisemia.
Regatta on nyt ohi ja satamaan oli jäänyt vain muutama megajahti, myös upeat J-veneet Rebecca (Frersin piirtämä uusi 140 jalkainen ketsi)ja Ranger. Kävimme vielä ruokaostoksilla ja
palasimme vähitellen veneelle.
Mikko sukelteli ja yritti vielä pestä veneen pohjaa.
Iltapäivällä kävimme selvittämässä itsemme ulos St Barthsista, koska tarkoitus on purjehtia
huomenaamulla Karibian viimeiseen satamaamme, Sint Maartinille.
Nettiyhteydet vaihtelevat Karibialla. Jopa pienessä vaatimattomassa kylässä saattaa olla langaton yhteys, joka toimii hyvin ankkurissa olevaan veneeseen saakka. Joskus ne ovat maksullisia
(esim. 10 US$/vrk) ja joskus jopa ilmaisia. Täällä Gustaviassa kuuluu satamamaksuun ilmainen
yhteys, mutta ankkuripaikkamme on sen verran kaukana marinan toimistosta, että yhteys ei
toimi veneeseen saakka. Ei auta muu kuin pistää läppäri reppuun ja soutaa maihin.
Täällä on edelleen hellettä, lähes 30 astetta. Lyhyet sadekuurot viilentävät ajoittain ilmaa,
mutta kuumaa on silti.
Cantanassa ei ole juurikaan käytetty mitään tropiikkitelttaa, koska sen alla liikkuminen on hankalaa ja teltta haittaisi myös puomin päälle asennettujen aurinkopaneelien toimintaa.
Monessa suuremmassa veneessä on kiinteät biminikatokset istumalaatikon yllä, jolloin oleskelu
siinä on miellyttävämpää.
Meitä on auringolta suojannut lähinnä ostamamme Tilleyn mainiot lierihatut!
30.3. Gustavia - Sint Maarten, 16 nm 18 02N 63 06W

Yöllä tuuli taas melko kovaa ja swelliä oli niin paljon, ettei nukkumisesta tullut juuri mitään.
Ankkurimme piti kyllä hyvin, mutta heräsimme molemmat useamman kerran epäilykseen, jospa
se ei kuitenkaan pidä. Tai jonkun muun veneen ankkuri ei pidä ja juuri se vene on tulossa meitä
kohti! Tämä oli toinen perättäinen huonouninen yö.
Lähdimme liikkeelle noin klo 10 ja purjehdimme suoraan Sint Maartinin edustalla olevalla Simpson Bayn lahteen.
Saari on jaettu Ranskan (Saint Martin) ja Hollannin (Sint Maarten) kesken ja on nykyisin Karibian
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suositumpia lomapaikkoja. Hollannin puoli on lisäksi vapaakauppa-aluetta, joten se on monen
Atlantin ylittäjän suosiossa sieltä olevien hyvien ja edullisten markettien johdosta.
Niitä megajahteja on täälläkin ihan riittävästi!
Täältä saa myös apua kaikkeen veneeseen koskeviin huolto- ja korjaustarpeisiin.
Varsinaiseen Simpson Bayn sisälahteen mennään nostosillan kautta
ja seuraava nosto oli vasta klo
17.30.
Mikko kävi jollalla sataman toimistossa hoitamassa muodollisuudet
ja maksoi myös 2 viikon oleskelusta määrätyn maksun, yhteensä 50
US$.
Kävimme välillä uimassa ja lueskelimme veneessä.
Spica saapui Sabasta samaan lahteen ja Mikko lainasi Toomakselle sukellusvarusteensa Spican
anodin vaihtoa varten. Jostain syystä regulaattori ei toiminut, joten anodi jäi vaihtamatta. On
harmi kuljettaa mukanaan koko matkan raskaita varusteita, jolleivät ne tosi paikan tullen edes
toimi!
Sillan noustua ajoimme sisään kohti Simpson Bayn Marinaa, josta olimme molemmat varanneet
laituripaikan. Cantana ohjattiin hyvään paikkaan, jossa oli iso peräpaalu, johon saimme perämme hyvin kiinni. Spican paikasta puuttui paalu ja heillä oli lisäksi perä kohti tuulta, joten
köydet joutuvat koville. Sähkön saanti ei täälläkään onnistunut, koska meiltä puuttuu USadapteri. Olimme varanneet paikan kahdeksi viikoksi, joten toivottavasti se järjestyy, että
voimme lähteä Atlantille täysin akuin? Söimme kotiruokaa.
Marina on vartioitu vuorokauden ympäri, joten olo on hyvin turvallinen. Emme tosin ole missään
satamassa tunteneet itsemme turvattomiksi, oli sitten vartiointia tai ei. Juttujahan kyllä kerrotaan, että varkaita käy veneissä, mutta ehkä heitä kiinnostavat suuremmat veneet, joissa on
enemmän varastettavaa?
Kävelimme keskustan liikkeisiin. Liikenne on kaupungin halki kulkevalla tiellä todella vilkasta ja
itse asiassa liikenne vain matelee kaupungin halki. Silta avataan 3 x vuorokaudessa, jolloin liikenne tietysti pysähtyy kokonaan puoleksi tunniksi kerrallaan.
USA:n vaikutus on selvästi näkyvissä, koska jalankulkijoita ei ole katujen suunnittelussa lain-
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kaan huomioitu. Paikalliset kulkevat omilla autoilla kauppoihin eikä jalkakäytäviä siksi tarvita.
Meidän autottomien on vain hyväksyttävä se ja puikkelehdittava jotenkuten pysäköityjen autojen välissä.
Kävimme ostamassa MP3-soittimen. Voisi olla mukavaa kuunnella vahtivuorossa musiikkia. Mikko
latasi siihen myös muutama tuhatta levyä, joten meidän ei tarvitse sitten pyörittää samaa levyä
koko ajan.
Täällä on voimassa rinnakkain sekä US$ että Antillien Guldeni. Päätimme käyttää pelkästään
US$:a, koska sen takaisinvaihto on ongelmatonta.
1.4. Sint Maarten standby

Kävimme taas ostoksilla. Riitta löysi hyvin varustetusta Budget Marinen venetarvikeliikkeestä
itselleen uuden takin sekä shortsit. Mikko sovitteli saappaita , mutta oikeata kokoa ei ollut varastossa. Mikon edelliset saappaiden pohja kun oli kulunut puhki Atlantilla. Täytyy etsiä muualta.
Haimme lounaaksi salaatit marinan vieressä olevasta ”Porkkana”-ravintolasta ja söimme ne veneessä. Täällä on nyt niin kuuma, ettei istumalaatikossa voi keskellä päivää olla pakahtumatta.
Koska emme ole vielä saaneet maasähköä kytkettyä, emme halua kiinnittää tropiikkitelttaamme suojaksi, koska se peittäisi siinä tapauksessa aurinkopaneelimme. Meille oli eilen ilmoitettu,
että tarvittava adapteri vapautuisi tänään, mutta viimeisen tiedon mukaan saisimme sen vasta
lauantaina, kun s/y Windflower lähtee. Sellaista ei kannata ostaa, koska ne maksavat noin 150
US$ ja tämän reissun jälkeen sitä ei enää tarvitse. Muualla Karibialla on ollut eurooppalaiset
pistorasiat, mutta täällä käytetään US-standardia mukaisia.
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Vieressämme on hollantilainen iso vene, jonka kippari Peter on purjehtinut 15 vuotta maailman
merillä. Kysyessämme häneltä adapteria lainaksi, hän avasi ison säkin missä oli ainakin kymmenen erilaista adapteria, mutta ei juuri sitä, mitä olisimme nyt tarvinneet.
Mikko kävi vanhan kameransa kanssa kameraliikkeessä. Jos vika olisikin vain hajonneessa akussa? Liikkeessä todettiin kylmästi, että kamera on entinen, eikä sitä voi korjata.
Tekstiviestien kanssa on nyt ollut ongelmia. Riitan viestit ovat ilmeisesti menneet perille mutta
hänelle lähetetyt eivät ole aina tule perille?
Kävimme ruokaostoksilla uudessa Market Gardenissa. Tosi iso ja hyvin varustettu marketti, aivan sataman lähellä. Kieltämättä kunnon ruokakaupan läheisyys helpottaa elämää, vaikka pärjäsimme ihan hyvin myös etelämpänä, jossa taso oli hyvin vaatimatonta!
2.4. Sint Maarten standby

Nyht on pitkäperjantai ja täälläkin ovat kaupat kiinni, kuten Suomessa. Leipomo on kuitenkin
auki jokaisena päivänä, joten Mikko sai haettua aamiaiseksi tuoreen patongin. Ehkä on tullut
aikaisemminkin mainittua, mutta keittiövuorot on jaettu siten, että Mikko vastaa aamiaisesta ja
Riitta päivällisestä.
Riitta siivosi tänään veneen ja Mikko kirjoitti sillä aikaa lupaamansa yhteenvedon matkastamme
LLV: n vuosikirjaan.
Siinähän se aamupäivä menikin nopeasti ja iltapäivällä teimme n 8 km:n kävelylenkin lentoasemalle.
Palattuamme veneelle, alkoi sataa kunnolla. Tuuli voimistui hetkessä yli 30 solmuun ja vettä
tuli todella paljon, joten veneen kaikki luukut oli pakko pitää kiinni. Sadetta kesti vajaan tunnin, jonka jälkeen se lakkasi ja tuulikin tyyntyi.
Sadetta meillä on yleensäkin ollut täällä Karibialla hyvin harvoin. Joskus on tullut joku lyhyt
kuuro, mutta yleensä aurinko on paistanut ja kuivattanut paikat pian sen jälkeen. Näin kovaa
kuuroa ei täällä aikaisemmin ole sattunut kohdallemme.
3.4. Sint Maarten standby
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Aamiaisen jälkeen Mikko käveli Island Waterworld-nimiseen venetarvikeliikkeeseen. Mikon kumisaappaat olivat nimittäin hajonneet Atlantilla ja uudet oli hankittava kotimatkaa varten. Kumisaappailla ei ole kovin paljon kysyntää täällä Karibialla, joten niitä oli vaikeata löytää. Nyt
löytyi yksi pari, joka oli jopa oikeata kokoa, joten kaupat tuli tehtyä.
Jalkakäytävien olemattomuus jaksaa ihmetyttää meitä, mutta eipä täällä juuri jalankulkijoita
näekään!
Riitta jatkoi siivoamista ja kävimme läpi kaikki lämpimät vaatteemme.
Iltapäivälla kävelimme lentoaseman kiitoradan merenpuoleiseen päähän ja seurasimme koneiden laskeutumista hyvin läheltä. Maailmassa lienee harva lentoasema, jossa kiitotien päässä voi
terassilla istuen seurata, kun koneet laskeutuvat.
ARC:iin osallistuneen Windflowerin, Oyster 56:n, hollantilainen kippari Vincet Bloem oli hankkinut itselleen järeämmät kalastusvehkeet ja halusi päästä eroon vanhasta vavastaan. Tiukat
kaupalliset neuvottelut päättyivät siihen, että uudehko vapa keloineen ja muutamine vieheineen siirtyi Cantanalle pullosta portugalilaista viiniä (maksanut ehkä 2 €!)
Onkohan säätilassa tapahtumassa muutos kylmempään? Syödessämme istumalaatikossa, alkoi
tuntua sen verran kylmältä, että piti ottaa ihan fleecit päälle! Lämpötila oli todella laskenut 23
asteeseen.
4.4. Sint Maarten standby
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Huoltopäivä. Päätimme viettää pääsiäisen työn merkeissä ja laittaa Cantanaa lähtökuntoon.
Saimme vihdoin maasähkön kytkettyä kun Windflower, jolla oli ilmeisesti sataman ainoa sopiva
adapteri, jatkoi matkaansa ja jätti meille adapterin. Saimme samalla adapterilla kytkettyä sekä
Spican että Cantanan verkkoon. Helpottaa, kun ei tarvitse satamassa käyttää konetta tyhjäkäynnillä.
Cantanan lakkaus on selvästi kärsinyt auringosta ja suolavedestä, joten halusimme lakata ulkotilat vielä ennen kotimatkaa. Mikko sai tarjouksen paikalliselta tummalta mieheltä, Beniltä, ja
hän pyysi ensin 1600 US$, mutta oli valmis tinkimää n 1000 US$:iin. Sekin tuntuu aika kalliilta,
joten Mikko päätti tehdä työn itse. Siinä tämä päivä sitten kuluikin. Ensi piti hioa hiekkapaperilla kaikki osat mataksi ja sen jälkeen pestä ne ja niiden kuivuttua, ryhtyä lakkaamaan. Hiomapaperikin loppui kesken, mutta yhdestä naapuriveneestä löytyi lisää. Huomenna on sitten tarkoitus lakata toiseen kertaan.
Riitan projektina oli laatia ostoslista tiistain kauppakierrosta varten.
Tavoite on nyt aloittaa kotimatkamme keskiviikkona 7.4.
Purjehdimme ensin Bermudalle noin viikossa ja sieltä sitten sopivan ajan kuluttua Azoreille 3
viikossa. Bermudalle on matkaa noin 900 nm.
Säätilasta riippuen meidän tulee kuitenkin varautua siihen, että purjehdimme suoraan Azoreille, joten ruoan ja juomien pitää riittää ainakin kuukaudeksi.
Kävimme illalla Spicalaisten kanssa yhdessä syömässä tosi maukasta grillattua mahimahia. Viimeinen yhteinen päivällinen Karibialla!
5.4. Sint Maarten standby
2. Pääsiäispäivä.
Kotiinpaluu lähestyy ja venettä huollettiin taas ahkerasti.
Mikko lakkasi Cantanan ulko-osat toiseen kertaan heti aamulla, jonka jälkeen hän vaihtoi koneen öljyt ja suotimen. Käsikäyttöinen öljypumppu ei enää jostain syystä toiminut, mutta naapurissa olevan eteläafrikkalaisen s/y Hornblowerin kipparilla oli lainata pumppu, jolla öljynvaihto onnistui.
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Päätimme Spica kanssa tarkistaa mastot ennen ylitystä. Mikko nosti ensin Maijan kanssa Toomaksen Spican mastoon, jonka jälkeen Toomas nosti Mikon Cantanan mastoon. Spican maston
huipussa oli kulunut sakkeli ja jotain muutakin huollettavaa, joten tarkastus kannatti todella
tehdä. Cantanan riki näytti olevan edelleen hyvässä kunnossa.
Toomas ehdotti, että voisimme siirtää jollamme perämoottorin Spican tilavaan ruumaan ylityksen ajaksi. Todella hienoa, koska tulomatkan aikana se oli saanut niin paljon suolaista merivettä sisällensä, ettei se käynnistynyt enää Saint Lucialla.
Riitta kaivoi tulevien viileämpien säiden takia villavaatteet valmiiksi esille. Kuulemma muutaman päivän jälkeen shortsit vaihtuvat farkkuihin ja goretexeihin.
Tämänhetkisen sääennusteen mukaan mitään myrskyjä ei seuraavan viikon aikana ole odotettavissa. Tuulet saattavat kuitenkin olla jonkun päivän ajan melko kovia ja jopa täysin vastaisia,
mutta sellaistahan se on aina ollut.
Tavoitteenamme on edelleen lähteä ylihuomenna kohti Bermudaa.
6.4. Sint Maarten standby

Lähtöhetkemme lähestyy.
Aamulla kävi perulainen sukeltaja Alfredo apulaisineen puhdistamassa Cantanan pohjan. Toivottavasti se pysyy riittävän puhtaana, jotta vauhtimme säilyy kohtalaisena. Parempi vaihtoehto
olisi tietysti ollut nostaa vene ja maalata pohja kokonaan uudelleen, mutta se olisi tietysti vienyt paljon enemmän aikaa ja rahaa. Sukeltajien mielestä pohja on nyt upea ja sinkkianodistakin
oli jäljellä 80 %, joten sen vaihto olisi ollut tarpeetonta.
Riitta lähti sillä aikaa spicalaisten kanssa vaihtamaan kaasupullomme täyteen. Tämä osoittau-

230
tuikin todella haastavaksi tehtäväksi koska Camping Gazia ei tunneta enää Sint Maartenilla. Ainoa paikka lienee Ranskan puolella Saint Martinissa, mutta heilläkin oli kaasu loppunut ja uusi
erä tulee vasta ensi viikolla. Alfredo otti pullomme mukaan ja yrittää saada ne täytetyiksi jossain. Meillä on yksi täysi pullo ja se riittää yleensä 3-4 viikoksi. Ongelmaa ei yhtään helpota se,
että tuskin Bermudallakaan Camping Gazien täyttö onnistuisi. Azoreille saakka emme pärjää
yhdellä pullolla, joten nyt meillä on pieni ongelma, joka meidän pitää ratkaista ennen lähtöä.
Vuokrasimme auton. Ensin söimme lounaan Sint Maartenin pääkaupungissa Philipsburgissa. Philipsburgissa oli nytkin satamassa kolme valtavaa risteilyalusta ja niiden tuomia turisteja pilvin
pimein. Näimme myös kolme vanhaa Americas Cup-venettä purjehtimassa redillä. Upeita 12 R kaunottaria.
Täältä ajoimme Le Grand March- nimiseen supermarkettiin tyhjentämään kaupan hyllyjä. Pitihän meidän hankkia ruoka- ym. tarvikkeita kuukauden tarvetta varten. Siinä olikin päivän iso
urakka.
Ilta oli jo pitkällä, ennen kuin olimme sijoittaneet ostoksemme sopiviin paikkoihin.
7.4. Sint Maarten standby
Tänään piti olla lähtöpäivämme, mutta kaasuongelma on vielä ratkaisematta.
Alfredo ei monesta yrityksestään huolimatta onnistunut täyttämään pullojamme, joten Mikko
jatkoi heti aamulla ennen klo 8 Toomaksen kanssa kaasupullojen metsästystä. Ranskan puolella
ei täyttäjää löytynyt ja meille kerrottiin siellä, ettei koko saarella ole pullotyyppiimme sopivaa
adapteria. Ajoimme vielä St Martinin pohjoispuolelle, Cul de Saciin, jossa Caribbean Industrial
Gasella on toimipiste. Heilläkään ei ole sopivaa adapteria,
mutta kuulimme heiltä, että sellainen mahdollisesti löytyisi
saaren itärannikolla, Oyster Pondissa, olevasta Captain Olivers´in marinasta. Ajoimme sinne ja Sunsailin virkailija lainasi meille oikean adapterin. Bingo! Takaisin Cul de Saciin
ja saimme molemmat pullomme täytettyä propaanilla. Palautimme adapterin Sunsailille ja ajoimme veneillemme.
Mikko täytti kanistereilla dieseltankkimme ja tankkasi vielä kanisterit täyteen, joten nyt meillä
on kaiken kaikkiaan noin 200 l dieseliä. Reitillemme saattaa sattua pitkiä heikkotuulisia alueita,
joten polttoainetta on oltava riittävästi. 200l:lla ajetaan 100 tuntia eli noin 500 nm.
Sääennusteet lupaavat lähipäiviksi sivuvastaista tuulta, 15–20 solmua, joten konetta emme toivon mukaan tarvitse kuin akkujen lataukseen.
Alfredo huolsi Mikon sukelluslaitteen regulaattorin ja totesi ettei se toimi, koska membraani
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puuttuu kokonaan! Sellaista emme vanhaan regulaattoriin onnistuneet sukellusliikkeestäkään
löytämään, joten raskaiden varusteiden kuljettaminen Atlantin ympäri on ollut aivan turhaa.
Kävimme iltapäivällä tullissa selvittämässä itsemme ulos maasta
Nyt on sitten Karibia nähty ja koettu ja pitkä matka kotiin alkaa.
8.4. Sint Maarten standby

Olemme edelleen Sint Maartenissa.
Tällä hetkellä täällä tuulee melko kovaa, yli 20 solmua ja puuskissa jopa yli 30 solmua, joten
päätimme jäädä odottamaan parempia säitä.
Yleensä pidetään parhaimpana aikana purjehtia Karibialta Bermudalle huhtikuun loppupuolta
tai toukokuun alkua, joten olemme hieman siitä aikataulusta edellä.
Ennusteiden mukaan tuuli tyyntyisi viikonlopun aikana, joten seuraamme tilannetta ja lähdemme heti, kun säätila on sopiva.
Aikamme kuluksi kävelimme Simpson Bay Lagoonin ympäri. Puolet ajasta olimme Hollannin ja
puolet Ranskan puolella. Ranskan puoli tuntui kieltämättä siistimmältä ja katujen varsiakin koristi siellä kunnon jalkakäytävät! Matkaa kertyi 22 km, joten onneksi olimme tässä helteessä
ottaneet riittävästi juomavettä mukaan.
Kaksi kulkukoiraa hyökkäsi reitillämme kimppuumme ja toinen onnistui jopa puraisemaan pienen haavan Mikon sääreen. Onneksi ei mikään paha ja onhan jäykkäkouristusrokotekin tullut
otettua.
9.4. Sint Maarten standby
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Merellä ollaan säiden armoilla ja Cantanassa on aina ollut periaatteena, ettei pahoihin keleihin
lähdetä, vaan niihin joudutaan.
Nyt tuulee edelleen turhan kovaa, 20–30 solmua, ja jäämme vielä tänne odottelemaan suotuisimpia tuulia. Ennusteet ovat tällä hetkellä vielä aika huonoja, mutta toivomme pääsevämme
matkaan ensi viikon puolessa välissä.
Olimme jo toissapäivänä tullanneet itsemme ulos, joten kävimme uudelleen tullissa ja sovimme
jäävämme vielä tänne. Tämä ei ole mikään ongelma, vaan palaamme asiaan kun olemme taas
lähdössä!
Saimme päihimme hankkia vedenkeittimen, jolla kahvi- ja tiskivedet voidaan satamissa ollessamme keittää kaasua säästämällä.
Kuulimme naapuriveneeltä, että Philipsburgissa on liike, joka myy taloustarvikkeita. Kävelimme
vuoren yli sinne ja löysimme sieltä oikean liikkeen. Ongelmana oli, että heidän myymänsä keittimet on tehty 120V:n jännitteelle ja jenkkipistokkeille. Myyjätär kertoi, että Ranskan puolella
Marigotissa myydään eurooppalaisen standardin mukaisia laitteita. Ei auttanut muu, kuin kävellä sieltä taas toisen vuoren yli Marigottiin ja löytyihän se keitin sieltä vihdoin. Kävelimme takaisin suoraan veneelle ja tulihan sitä matkaa taas reilu 17 km. Ihan hyvältähän se liikunta tuntui!
Riitta oli valmistanut toissailtana ison määrän Lasagnea, jota meidän oli tarkoitus syödä ensimmäisinä päivinä merellä. Nyt kun jäimme tänne satamaan, saamme syödä sitä herkullista Lasagnea täällä muutamana iltana.
10.4 Sint Maarten standby
Kova tuuli jatkuu, eivätkä ennusteet lupaa vielä sopivia
tuulia pohjoiseen päin purjehtijoille.
Puhdetöitä piti keksiä, joten Mikko sai päähänsä hankkia
pronssisen Dorade-venttiilin nykyisen muovisen tilalle. Muovin laatu on sellainen, että se kellastuu auringossa muutamassa vuodessa. Paikallisesta Budget Marinesta löytyi sopiva pronssinen venttiili, joten töihin vaan.
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Luonnollisesti uusi venttiili ei sopinut vanhaan reikään, joten reikä piti rautasahan terällä suurentaa sopivaksi. Kun venttiili oli vihdoin asennettu, kittasi Mikko vanhat ruuvinreiät ja lakkasi
vielä koko doradeboxin uudelleen. Kaikki meni muuten hyvin, mutta kun lakkaus oli valmis, alkoi sataa vettä. Pitää sitten lakata toisen kerran varmemmalla säällä.
s/y Pipedreamin Jukka Uusitalo tuli käymään kahden vieraansa kanssa. Vene on ankkurissa
Simpson Bayssa ja he lähtevät purjehtimaan viikoksi Anguillan suuntaan. Jukka oli ostanut Swan
46:n USA:sta ja on nyt tuomassa sitä kotiin.
Kävimme ruokakaupassa ja söimme maittavan pihvi-illallisen kotona
11.4. Sint Maarten standby
Säätilassa on nyt selvästi tapahtunut muutos epävakaisempaan suuntaan.
Lämpötila on edelleen melko korkea, noin 26 astetta, mutta pilvisyys ja sen mukana sadekuurot
ovat lisääntyneet. Tuuli on myös melko kovaa ja ennen kaikkea puuskaista, joten odottelemme
edelleen parempia ilmoja kotimatkaamme varten.
Mikko hioi ja lakkasi doradeboksin uudelleen toivoen, että lakka ehtisi kuivua ennen seuraavaa
sadekuuroa. Kova tuuli kieltämättä nopeuttaa kuivumista!

Lähdimme aamupäivällä taas kävelemään. Nyt päätimme kiertää laguunin myötäpäivään. Päästyämme Marigottiin sakka, alkoi sataa oikein kunnolla ja ennen kun olimme taas veneellä,
olimme molemmat aivan likomärkiä. Mikäpä siinä, kävimme suihkussa ja vaihdoimme kuivat
vaatteet yllemme.
Tuuliennusteet ovat vielä melko huonoja. Tuulen pitäisi tyyntyä ensi viikon aikana Karibialla,
mutta viikon lopussa taas kovenevan ja muuttuvan täysin vastaiseksi, jos suuntana on Bermuda.
Seurataan tilannetta.
12.4. Sint Maarten standby
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Epävakainen sää jatkuu. Yöllä tuuli todella kovaa ja vettäkin tuli ajoittain melko paljon. Ennusteen mukaan tuuli kuitenkin tyyntyy lähipäivinä.
Eilen saapui ruotsalainen vene s/y Ouhm, satamaan. Vene on todella pieni, pituus 7,5m ja leveys alle 2 m ja sen ovat Jonas ja Ingrid Åkerblomit
itse rakentaneet Sven Yrvindin piirustusten mukaan. Veneessä ei ole lainkaan istumalaatikkoa,
vessoista ja muista mukavuuksista nyt puhumattakaan.
Kuulimme heidän lähes katastrofiin päättyvästä matkasta Skotlannin rannikolla toukokuussa. He
joutuivat kovaan myrskyyn ja vene alkoi käyttäytyä niin huolestuttavasti, että he kutsuivat
VHF:llä apua meripelastajilta. Apua tuli, mutta myös meripelastajien vene oli lähes kaatumassa
siinä myrskyssä. Viimein Ingrid ja Jonas saatiin siirrettyä pelastusveneeseen, mutta heidän
omaa venettä ei voitu pelastaa. Myöhemmin vene kuitenkin löytyi vahingoittumattomana erään
karikon läheltä, jossa se oli tarttunut kiinni laahusankkurina käytetyllä autonrenkaalla pohjaan.
Meripelastajien toimintaa pidettiin niin sankarillisena, että heille myönnettiin arvokas mitali
tästä suorituksesta. Ingrid ja Jonas pystyivät jatkamaan matkaansa.
Heiltä oli Atlantin ylitys kestänyt lähes 40 vrk, mutta mennyt muuten ihan hyvin. Heidän tarkoitus oli nyt keväällä purjehtia takaisin Ruotsiin, mutta rahat ovat kuulemma loppuneet ja he
suunnittelevat jättävänsä veneen USA:n rannikolle siksi aikaa, kun tienaavat kotimatkaa varten
lisää rahaa Ruotsissa. Taitavat olla melko pienellä budjetilla matkassa!
Mikko vaihtoi muutaman kirjan heidän kanssaan.
Illalla istuimme Ingridin ja Jonaksen kanssa Cantanan istumalaatikossa juttelemassa mukavia
13.4. Sint Maarten standby
Aamu alkoi sateisena ja tuulisena. Jopa marinassa veneemme keinuu ja käyttäytyy aika levottomasti. Täällä meillä ei tietenkään ole mitään hätää, kun vene on hyvin kiinni laiturissa, mutta
ei meidän toisaalta tee erityisesti mieli lähteä tässä kelissä merellekään. Sääennusteet eivät
vieläkään lupaa selvää parannusta, joten varaudumme odottamaan täällä Sint Maartenissa vielä
toistaiseksi. Ennusteet tuntuvat muuttuvan päivittäin, joten miten paljon niihin voidaan luottaa
kun olemme menossa ainakin viikon pituiselle matkalle Bermudaan? Pari päivää sitten luvattiin
huomiseksi vain kevyitä tuulia ja tänään ennustetaan jo 20 solmua!
Ensimmäinen kerta todella pitkään aikaan nautimme sateen takia aamiaisemme veneen sisällä.
Yleensä syömme sekä aamiaisen että päivällisen istumalaatikossa.
Riitta kävi Maijan kanssa lounaalla lentokentän takana, jona aikana Mikko huolsi venettä ja kävi
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Island Waterworldissa hankkimassa tarvikkeita.
Jonas ja Ingrid yllyttivät meitä lähtemään heidän kanssaan saaren luoteisosassa olevaan kaupunkiin johonkin festaritapahtumaan. Emme oikein jaksaneet innostua, joten päätimme syödä
kotiruokaa Cantanassa.
14.4. Sint Maarten standby
Tuuli oli jo selvästi tyyntynyt ja ennusteetkin lupasivat parempia ilmoja lähipäivinä.
Aamiainen syötiin taas, kuten yleensä, istumalaatikossa.
Mikko kävi etsimässä venehelaa preventteriä varten, mutta tuloksetta.
Riitta aloitti sillä aikaa veneen suursiivouksen, joka oli hyvä tehdä niin kauan, kun meillä on
vielä makeata vettä käytettävissämme.
Tänään olemme olleet matkalla kahta päivää vaille 10 kk, josta täällä Karibialla tasan 4 kk. Kaiken kaikkiaan olemme purjehtineet yli 7300 nm, josta 863 nm täällä Karibialla. Olemme vierailleet 20:ssä eri maassa ja satamiakin olemme nähneet yli 80.
Nyt on Karibia nähty ja mieleenpainuvimmat paikat olivat epäilemättä etelämpänä olevilla tuulenpuoleisilla saarilla: Tobago Cays, Bequia ja Grenada jäivät erityisesti mieleen.
Näillä pohjoisimmilla suojanpuoleisilla saarilla on elintaso korkeampi ja ne vetävät myös
enemmän turisteja, etupäässä amerikkalaisia, puoleensa.
Kaiken kaikkiaan, matkamme on sujunut ihan hyvin ja olemme monta arvokasta kokemusta rikkaampia. Olemme nauttineet keskellä Suomen lumista talvea helteistä ja kauniista ilmoista
trooppisissa maisemissa. Neljään kuukauteen emme ole käyttäneet pitkiä housuja. Normaaliin
pukeutumiskoodiimme on kuulunut shortsit, T-paita ja Crocksit.
Turvallisuutemme ei ole missään vaiheessa ollut uhattuna ja ihmiset, niin yksityiset kuin myös
viranomaiset, ovat aina olleet ystävällisiä ja auttavaisia.
Olemme myös saaneet olla terveitä koko ajan ja nauttia täysin siemauksin matkastamme.
Tänään kävelimme taas reilun 20 km:n matkan Simpson Bayn Laguunin ympäri. Lentokentän
lähellä olevalle hiekkarannalle ovat kuulemma kilpikonnat kaivanneet muniansa, mutta emme
löytäneet niitä.
Sint Maarten on tosiaan jenkkituristien suosiossa ja ilmeisesti heitä varten täällä on lukuisia casinoita. Yksikin mainostaa, että heillä on peräti 180 hedelmäautomaattia rivissä. Eläkeläisen
unelmapaikka!
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Uusia lomakeskuksiakin on rakennettu, mutta ne ovat ilmeisesti laman johdosta edelleen tyhjillään?
Satamaamme oli saapunut toinen ruotsalaisvene, jolta Mikko sai muutaman dekkarin ja yhden
CD-äänikirjan.
15.4. Sint Maarten standby
Aamu alkoi taas aurinkoisena ja helteisenä, kuten täällä Karibialla niin usein ennenkin.
Mikko haki patongit leipomosta ja valmisti tavanomaisen gourmet-aamiaisen, joka nautittiin
istumalaatikossa.
Luimme lehdestä Islannin tulivuorenpurkauksesta ja totesimme, että on onni olla liikkeellä purjeveneellä eikä lentokoneella.
Riitta oli varannut kampaajan klo 11:ksi ja Mikko meni silloin Toomaksen kanssa venetarvikeliikkeisiin etsimään joitain heloja, mitä emme kuitenkaan löytäneet. No, eivät ne mitään tärkeitä
olleet, joten säästyivätpä nekin dollarit.
Iltapäivällä kävi Riitta Maijan kanssa ruokaostoksilla täydentämässä varastojamme kotimatkaa
varten tutussa kaupassamme, Le Grande Marchessa.
Saksalaiset ystävämme Irmi ja
Torsten olivat saapuneet Sint
Maarteniin. s/y Lollo on ankkurissa Simpson Bayssä ja he
tulivat käymään marinassamme, tapaamaan spicalaisia ja
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meitä. Torsten ja Irmi olivat menneet yllättäen naimisiin St Vincentin Young Islandissa ja he
tulevat purjehtimaan kahdestaan takaisin Eurooppaan. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan
he eivät palaa Saksaan, vaan vievät veneensä Välimerelle.
Istuimme yhdessä iltaa Spicassa juoden kuohuviiniä tuoreen avioparin onneksi.
16.4. Sint Maarten standby

Lähtölaskenta on taas alkanut.
Sääennusteen mukaan tuulee huomenna, lauantaina, 20 solmua koillisesta, mutta sunnuntaina
tuuli tyyntyy jo selvästi ja kääntyisi enemmän itään. Tavoitteemme on nyt lähteä lauantaina klo
11 sillan avauksella.
Alfredo kävi aamulla jo klo 8 apulaisensa kanssa puhdistamassa sekä Cantanan että Spican pohjat. Parissa viikossa siihen oli jo tarttunut jonkun verran kasvillisuutta, koska vesi ei tässä sisäjärvessä juurikaan liiku. Septitankkien imutyhjennys on myös tuntematon käsite Karibialla, joten vesi on hyvin ravinnerikasta! Toivottavasti pohja säilyy riittävän puhtaana kotimatkamme
ajan!
Alfredo kuvasi pohjan ennen ja jälkeen ja kuvista voi hyvin nähdä, miten puhdas pohja nyt on.
Spican kanssa on sovittu, että purjehdimme "kilpaa" Hortaan ja palkintona on pullo konjakkia,
joka nautitaan yhdessä! Tasoituksena ARC:n käyttämät mittaluvut.
Kävimme päivällä myös tullissa selvittämässä meidät uudelleen ulos.
Market Gardenista haimme ison kärryllisen tuoreruokaa, joten nyt olemme valmiit pidemmällekin purjehdukselle. Olemme hyvin tietoisia siitä, että vihanneksia ja hedelmiä ei pitäisi ostaa
marketeista, missä ne säilytetään kylmässä. Ne eivät silloin säily kauan. Valitettavasti emme
ole löytäneet täältä mitään vihannestoria, josta saisi jäähdyttämättömiä vihanneksia, joten
pitää ostaa mistä saa.
Tarkoituksemme on ensin purjehtia pohjoiseen kohti Bermudaa, mutta jos sää on sopiva, pyrimme muutaman päivän kuluttua muuttamaan kurssimme suoraan kohti Azoreja. Matkaa sinne
on n 2300 nm ja aikaa kuluu 3-4 viikkoa. Mikäli joudumme keskelle korkeapainetta, varaudumme tuulen puutteessa käyttämään konettamme. Polttoainetta on tosin max 500 nm:lle.
Torsten ja Irmi tulivat vielä käymään Cantanassa ja vaihdoimme heidän kanssaan pari kirjaa.
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Saimme vaihdossa pariin Mikon saksalaiseen purjehdusaiheiseen kirjaan Leena Lehtolaisen Kuolemanspiraalin saksaksi!
s/y Lollo seuraa perässämme parin viikon kuluttua, joten on hyvin epävarmaa jos tapaamme
vielä matkamme aikana. Toivottelimme toisillemme hyvää matkaa, toivomuksella että tapaamme vielä joskus, joko Suomessa tai Kölnissä
17.4. Sint Maarten - Atlantti

Lähdemme tänään klo 11:00 sillan avauksella kohti pohjoista. Täksi päiväksi on luvattu 20 solmua koillistuulta, mutta tuuli tulee heikkenemään huomenna ja kääntymään enemmän itään.
Aamulla valmistauduimme valtamerta varten sulkemalla mm doradeboxin. Mikko kävi maksamassa satamatoimistossa laskun ja jonkun aikaa ihmeteltiin, miksi laskussamme oli liian monta
pesulalaskua. Kyseessä oli selvä virhe, joka korjattiin.
Naapuriveneen koirakin toivotti meille hyvää matkaa.
Lähtömme ei sujunut ihan niin kuin sen piti. Irrottaessamme
köydet laiturista totesi Mikko, että koneen vaihde ei mene päälle. Ei auttanut muu, kuin kiinnittää vene uudelleen ja selvittää
ongelma. Syykin löytyi: kulunut kaasu-vaihdekahva luisti, eikä
enää saanut pitävää otetta.
Mikko ryntäsi Budget Marineen ja aivan uskomatointa: heidän hyllyltä löytyi aivan samanlainen
kahva kun Cantanan 20 v vanha! Kysymys oli vain se haluammeko ostaa kromatun, vai mustan
kahvan!
Vika korjattiin ja Cantana irrotti uudelleen köydet n. klo 16 ja pääsi 16:30 sillan nostossa Atlantille. Spica lähti klo 11 avauksella.

18.4. Viesti Atlantilta, 19 13N ja 63 49W
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Aluksi meillä oli vielä melko reipasta tuulta, 25 solmua ja aallokkokin ihan kunnioitettavan kokoista. Jätimme Sint Maartenin ja Anguilan idän puolelle ja otimme kurssin suoraan pohjoiseen
kohti Bermudaa. Ohitimme yöllä pienen majakkasaaren, Sombrero Islandin, joka ei näyt enää
kartassamme. Onneksi huomasimme sen kuitenkin ajoissa ja kiersimme sen riittävän kaukaa.
Nyt alkaa sitten taas totutteleminen valtameripurjehdukseen 4 kk:n tauon jälkeen. Tuuli oli
yöllä edelleen kovaa, mutta taivaalle alkoivat tähdet ilmestyä. Olimme molemmat valveilla alkuillan, mutta Riitta meni nukkuman joskus klo 22 jälkeen. Nukkuminen oli keinuvassa veneessä
melko hankalaa, joten yöunet jäivät melko vähiksi. Mikko valvoi noin 0430 saakka, jolloin Riitta
otti vahdin.
Aamulla tuuli oli tyyntynyt 16 solmuun ja kääntynyt enemmän itään.
19.4. Viesti Atlantilta 21 21 N 63 18W, 133 nm
Tuuli on jonkun verran jo tyyntynyt ja nyt tuulee 13 solmua idästä, ts. ihan leppoisaa purjehtimista. Olemme muuttaneet kurssiamme hieman koilliseen, koska jossain vaiheessa otamme
kurssin suoraan kohti Azoreita. Jos nyt purjehtisimme suoraan sinne, on suuri vaara joutua korkeapaineeseen, jossa ei tuule lähes lainkaan. Seuraamme tilannetta ja Reijon toimittamia säätietoja.
Eilen oli keli hyvin kuoppainen ja mm. liedellä oleva perunakattila lensi sohvalle! Meillä on käytössä Hackmanin kaksikerroskattila, jossa alaosassa on hieman vettä ja reiällisessä yläosassa
perunat höyrystymässä. Täyden kattilan painopiste on korkealla, mutta vettä tarvitaan hyvin
vähän. Onneksemme ei kumpikaan meistä saanut kuumaa vettä päällensä.
Kahteen päivään emme ole nähneet mitään muuta liikennettä Atlantilla. Päivät ovat kuluneet
leväten ja lukien, välillä syöden.
Eilen illalla otimme käyttöön hyväksi havaitun vahtivuorosysteemimme: Mikolla vahdit 20-24 ja
04-08 ja Riitalla siinä välissä koiravahti 00-04.
Päivisin ei meillä ole mitään määrättyä vahtivuorosysteemiä, vaan tilanteen ja jaksamisen mukaan. Periaatteenamme on edelleen, että aina on jompikumpi tähystämässä.
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Kolmas miehistömme jäsen, tuuliperäsimme Heikki, on ohjannut Cantanaa koko ajan ihan loistavasti.
20.4. Viesti Atlantilta 22 47N ja 61 58W, 124 nm
Tuuli kääntyi päivän mittaan SW:ksi ja on ollut nopeudeltaan 10–15 solmua. Purjehdimme nyt
suoraan kohti Azoreja, jonne on vajaa 2000 nm matkaa. Sää on ollut pilvistä, mutta sateilta
olemme välttyneet. Yöllä taivas aukesi ja saimme alkuyöstä nauttia myös nousevasta kuusta.
Kuu laski kuitenkin horisontin taakse jo hieman ennen puoltayötä. Kuu on nyt kasvamaan päin
ja se laskee joka päivä myöhemmin, joten parina tulevana viikkona toivomme saavamme nauttia sen antamasta lisävalosta.
Päivisin on edelleen melko lämmintä, mutta Karibian helteet ovat kyllä jo pelkkinä muistoina.
Öisin olemme jo käyttäneet goretex-asujamme kosteuden takia. Mitä merivesi kastaa, se ei kuivu ilman huuhtelua runsaassa makeassa vedessä. Siihen meillä ei riitä vesi, joten vähitellen alkavat kaikki käyttövaatteemme olla kosteita, aivan kuten tulomatkalla Atlantilla. Jääkaappi piti
tyhjentää ja pestä, koska yksi täysinäinen tuoremehupurkki oli vuotanut ja sen koko sisältö valunut kaapin pohjalle. Harmitti ylimääräinen työ tässä merenkäynnissä ja myös se, että nyt
meillä loppuu tuoremehu 2 vrk aikaisemmin. Pitää ruveta säännöstelemään!
21.4. Viesti Atlantilta 24 12N 60 45W, 113 nm

Atlantti on muusta liikenteestä edelleen aivan tyhjä. Emme myöskään ole nähneet yhtään delfiinejä, valaista nyt puhumattakaan. Joku vesilintu on pari kertaa eksynyt näin kauas rannikolta.
Mikko oli huolissaan siitä, miksi Cantanan pilssiin oli kerääntynyt paljon vettä? Merenkäynti oli
tosin ollut pari päivää sitten melko kovaa, joten ainahan sitä laidan yli vettä voi roiskua, mutta
ei kymmeniä litroja! Syyksi selvisi istumalaatikon vuotava tyhjennysaukko. Normaalisti se on
vedenpinnan yläpuolell, mutta nyt, Cantanan ollessa täyteen lastattuna, liitoskohta on vesirajan alapuolella ja siitä tippuu jatkuvasti hieman vettä, joka löytää tiensä pilssiin. Ongelma ei
ole paha, kun sen tietää, mutta toki tämän pitää tiivistää.
Päivä oli pilvinen, mutta kuiva ja tuuli oli edelleen SW. Matka etenee heikossa tuulessa ja sol-
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mun vastavirrassa hitaasti. Lokin mukaan olimme edenneet 133 nm, mutta GPS:n mukaan vain
113 nm.
Toomaksen veli Lee lähetti Iridiumiimme viestin ja kyseli Spicasta. Hän ei ollut saanut heihin
mitään yhteyttä ja oli huolissaan. Tiesimme että Spican sähköposti ei jostain syystä toimi, mutta olimmehan saaneet heiltä tekstiviestin, jossa he kertoivat sijaintinsa ja että kaikki OK. Vastasimme Leelle ja kerroimme mikä tilanne. Cantanallahan on myös ollut paljon ongelmia Iridiumin kanssa, mutta juuri tällä hetkellä se tuntuu toimivan!
Aikamme kului mm. kirjojen parissa. Riitta luki Antti Tuurin kirjaa Kanadan siirtolaisista ja Mikko s/y Stellalta saatua ruotsalaista dekkaria, jossa tapahtumat pyörivät Sandhamnissa.
Yöllä alkoi sataa ja ennen puoltayötä tuulikin tyyntyi kokonaan, joten Mikko käynnisti koneen
jolla ajettiin koko yö n. 5 solmun nopeutta.
22.4. Viesti Atlantilta 25 21N 59 21W, 104 nm
Aamulla oli edelleen tyyntä ja jouduimme ajamaan koneella 6 tuntia, kunnes tuuli heräsi uudelleen. Nostimme silloin molemmat purjeet ylös ja saimme koneen vihdoin sammutettua. Vauhtimme oli purjein noin 5 solmua, mutta 1 solmun vastavirran johdosta etenimme vuorokaudessa
GPS:n mukaan vain 104 nm.
Reijolta saimme taas sääennusteen lähipäiviksi, jonka mukaan viikonlopuksi on luvassa kovempia tuulia.
Päivä oli aurinkoinen ja kaunis, mutta yöllä alkoi sataa.
Saimme ensimmäisen havainnon toisesta aluksesta moneen päivään hieman ennen keskiyötä.
Kaukana idässä näimme rahtialuksen, mutta emme saaneet siitä mitään AIS-signaalia.
Matkaa Hortaan on jäljellä 1743 nm.
23.4. Viesti Atlantilta 25 47N 57 40W, 101 nm
Päivitämme blogimme sijaintitiedot UTC-ajassa klo 12:00. Meidän kellomme on silloin täällä
08:00 ja Suomessa 17:00. Olemme siis nyt aikavyöhykkeessä -4 ja Suomessa eletään kesäajassa
+3. Tarkoituksemme on siirtää myös veneen kelloa sitä mukaan, kun siirrymme aikavyöhykkeestä seuraavaan.
Aamulla tuuli lakkasi lähes kokonaan ja pelkät mainingit jäivät. Ei auta muu, kun käynnistää
kone ja ajaa säästövauhdilla 4-5 solmua kohti Hortaa. Yön sateet olivat taas väistyneet ja aurinko kuivatti venettä. Pesimme suolaveden kastelemia vaatteitamme ja yritimme kuivattaa
niitä kaiteella. On aika ikävää vetää illalla päällensä kosteita vaatteita, mutta siihenkin tottuu.
Pystyimme myös molemmat peseytymään istumalaatikossa. Suihkuna toimii ämpäri jolla nos-
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tamme Atlantista 25-asteista vettä päällemme. Hiusten ja kasvojen viimeinen huuhtelu vielä
tilkalla makeaa vettä. Suihkumme toimii näissä olosuhteissa ihan hyvin, joten peseytyminen ei
ole ongelma.
Yritimme eilen kalastaa, mutta vielä tuloksetta. Spicalla on kuulemma jo pyydystetty 8-kiloinen
dorado!
Lauantaiksi on ennusteiden mukaan saapumassa kunnon matalapaine kovine, yli 30 solmun, tuulineen. Päätimme siitä syystä muuttaa kurssiamme suoraan itään, tavoitteena kiertää matala
sen eteläpuolelta.
Tuuli on edelleen lähes olematonta, mutta oli aamulla sen verran virinnyt, että sammutimme
koneen noin klo 6.
Veden lämpötila on laskenut 22 asteeseen!
24.4. Viesti Atlantilta 25 14N 55 51W, 107 nm

Valtameripurjehdusta parhaimmillaan! Meillä oli eilen 10–15 solmun myötätuli ja Heikki ohjasi
meitä koko päivän kurssilla 120 astetta. Tällä suunnalla emme lähesty Hortaa kovin nopeasti,
mutta odotettavissa oleva matalapaineen kannalta matkasta tulee toivottavasti miellyttävämpi?
Vastavirta hidastaa edelleen matkaamme.
Aurinko paistoi lähes kokoa päivän ja meriveden lämpötilakin oli taas noussut yli 24 asteeseen.
Kalastuskautemme alkoi menestyksellisesti. Puolelta päivin tarttui Toomaksen tekemään pikkuruiseen vieheeseen lähes metrin pituinen kullankeltainen dorado. Kala rimpuili niin, että se oli
jo kääntää veneen kurssiakin! Kala oli valitettavasti turhan iso meille, joten päätimme vapauttaa sen. Cantanan peräkansi ei ole myöskään riittävän iso niin ison kalan käsittelyä varten ja
olisi ollut sääli leikata siitä vain pienen palan ja heittää loput takaisin mereen.
Vapaa-aika kuluu edelleen kirjojen parissa. Välillä vahtivuorolainen kuuntelee MP3:sta äänikirjoja. Harmi, että kappaleet tulevat jostain syystä ihan satunnaisessa järjestyksessä? Kuunnellessamme kirjaa, yhtä aikaa siirrytään jo tarinan loppuvaiheeseen, jolloin juoni paljastuu ennen
aikojaan.
Suolainen Atlantti jättää jälkensä. Nyt polttoainemittarimme on niin hapettunut, että se ei
enää näytä kunnolla, paljonko tankissa on dieseliä. Mikko putsasi ja vaihtoi joitakin kytkentöjä,
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mutta meidän pitänee suhtautua sen antamaan tietoon varauksin. Tyveneen joutuessamme on
tärkeätä tietää, kuinka pitkälle polttoaine riittää. Onneksi sen voi myös jonkunlaisella tarkkuudella laskea, kun pitää kirjaa konetunneista!
Jääkaapinkin kanssa on taas ongelmia, ts. sen kompressori ei käynnisty. Saman ilmiön kanssa
olemme painiskelleet aikaisemminkin ja laite on startannut uudelleen, kun se on saanut tarpeeksi kauan (jopa vuorokauden) jäähtyä. Olemme silloin hankkineet jääpalapussin, jolla
olemme pitäneet ruoat tuoreina sen aikaa. Mistähän täältä Atlantilta voisi ostaa jääpaloja? Onneksi kompressori näytti käynnistyvän taas aamulla!
Yö oli kevyttuulinen ja vauhtimme laski välillä alle 3 solmun, mutta aamuyöllä se virisi uudelleen. Olemme edelleen aivan yksin Atlantilla!
Spica on myös korjannut kurssiaan etelämpään ja on meitä edellä reilu 100 nm. Arvioimme saapuvamme Hortaan noin kahden viikon kuluttua.
25.4. Viesti Atlantilta 25 27N 53 34W, 138 nm
Tuuli alkoi aamulla yltyä ja veneen vauhti parani. Tuuli oli nyt kääntynyt WNW:ksi ja muutimme
kurssimme melkein suoraan kohti Hortaa, eli n 70 astetta. Matkanteko muuttui leppoisasta myötätuulipurjehduksesta märkään sivutuuli-purjehdukseen. Päivän mittaan tuuli voimistui yli 25
solmuun ja mainingit kasvoivat samassa suhteessa. Arvioisimme aallonkorkeudeksi jo yli 5 m:n,
sen verran hurjan näköisenä Atlantti esittäytyi tänään. Cantana kulki kuitenkin vakaasti reivatulla genualla.
Kova keli jatkui koko yön. Onneksi taivas oli tähtikirkas ja lähes täysikuu, joten näkyvyys oli
mainio.

Aamulla tuuli oli tyyntynyt jonkun verran ja oli jo alle 20 solmua. Matkaa Sint Maartenista
olemme jo taivaltaneet yli 900 nm, ts. yli kolmanneksen.

26.4. Viesti Atlantilta 26 42N 51 42 W, 118 nm
Päivä oli edelleen aurinkoinen ja suhteellisen lämmin. Eilen aamupäivällä tuuli vielä lähes 20
solmua, mutta iltapäivällä se tyyntyi noin 15:een. Aallokko oli edelleen aika hurjan näköistä.
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Purjehtiminen näinkin korkeassa aallokossa on erikoinen kokemus. Välillä vene on korkealla aallon huipulla ja seuraavassa hetkessä syvällä kahden aallon laaksossa. Atlantti on niin syvä, yli 4
km, joten aallot ovat pitkiä eivätkä ne yleensä murru veneen päälle. Toisinaan, jos kaksi suurta
aaltoa tulevat eri suunnista samanaikaisesti päällemme, riittää sitä vettä Cantanan istumalaatikkoonkin. Nostimme Reijon suosituksesta kurssiamme edelleen kohti Hortaa, noin 50 asteeseen.
Akkumme alkavat olla jo melko tyhjiä, mutta emme ole vielä viitsineet startata konetta niiden
lataamista varten. Jos joudumme tyveneen, niin tarvitsemme kaiken saatavissa olevan dieselin
sieltä poispääsemiseksi ja samallahan tulee akutkin ladattua!
Yö oli taas rauhallinen ja yksinäinen.
On puhuttu paljon tähystyksen tarpeellisuudesta ja Cantanassa on sääntönä ollut että jompikumpi meistä on aina ulkona, satoi tai paistoi, yötä päivää. Emme tee sitä ainoastaan tähystääksemme muuta liikennettä, vaan pitäähän meidän myös tarkkailla purjeita ja että vene kulkee oikeaan suuntaan.
Esim. saksalais-ruotsalaisystävämme Reinhard, joka purjehtii Engelbrecktin kanssa samaa reittiä
Comfortina 32:lla, kertoi, että he nukkuvat aina molemmat öisin. Reinhard on ammatiltaan ison
tankkilaivan kapteeni ja ilmeisesti luottaa siihen, että laivat noudattavat meriteiden sääntöjä
ja väistävät purjeveneitä! Hän kertoi myös, ettei heillä ole valtamerellä mahdollisuutta seurata
säätietoja. Miksi sitä pitäisi seurata, koska säälle ei kuitenkaan mahda mitään eivätkä useamman päivän pituiset ennusteet ole edes luotettavia. Tämä pitää valitettavasti paikkansa.
Aamulla Mikon herätessä vahtiin oli tuuli tyyntynyt lähes olemattomiin, joten käynnistimme
koneen. Akutkin saivat samalla kaipaamaansa virtaa.
27.4. Viesti Atlantilta 27 47N 50 06W,106 nm
Tyyni ja aurinkoinen sää jatkui koko päivän, joten jouduimme ajamaan koneella aamuyöhön klo
04 saakka. Silloin tuuli heräsi ja nousi n. 12 solmuun ja saimme taas purjehtia.
Illalla Mikko tyhjensi 20 l:n varakanisterit tankkiin, jottei löpö loppuisi ennen aikojaan. Mittari
näytti, että tankki olisi puolityhjä, mutta siihen ei nyt voi luottaa. Polttoainetta säästääksemme
ajoimme alhaisella, 2000 rpm, kierrosluvulla. Nopeutemme oli reilu 4 solmua.
Iltapäivällä havaitsimme yhden ison (noin 5x 2 m) vihreän esineen kelluvan juuri pinnan alapuolella. Mietimme mikä se voisi olla ja yksi mahdollisuus on, että siinä kellui jostain laivasta pudonnut kontti. Sitä tapahtuu silloin tällöin ja olihan nyt ollut aika kovia kelejäkin. Jos se oli
kontti, niin kiitimme onneamme, ettemme törmänneet siihen!
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Päivä kului lähinnä lueskellen. Riitta luki Grishamin ”Viimeistä valamiestä” ja Mikko Torstenin
antamaa Leena Lehtolaisen” Todesspiralea”. Sitä lukiessaan tuli ihan koti-ikävä, koska kirjassa
pyöritään niin tutuissa espoolaismaisemissa.
Tulomatkalla emme juuri lukeneet mitään romaaneja, koska itse ylitys vaati meiltä niin paljon
keskittymistä. Emme kaivanneet silloin muuta ajankulua. Reijon lähettämien sääennusteiden
mukaan meillä on odotettavissa kaakon ja etelän välisiä 10 solmun tuulia seuraavat 4 vrk. Ihan
hyvä niin.
28.4. Viesti Atlantilta 28 58N 47 57 W, 135 nm
Sää pysyi koko eilisen päivän ihanteellisena purjehdussäänä. Tuuli oli kaakosta, eli sivusta, 15
solmua ja se antoi meille mukavan ja vauhdikkaan purjehduksen. Taivas oli lähes pilvetön, mutta ilma oli selvästi viilentynyt. Enää emme oleskele istumalaatikossa pelkissä uikkareissa, vaan
päällä pitää kyllä olla enemmän vaatetta. Öisin olemme pukeutuneet vieläkin lämpimämmin
pitääksemme myös kosteuden loitolla.
Matkalla huomasimme yhden valkoisen sylinterimäisen poijun keskellä syvää Atlanttia. Mietimme olisiko kyseessä jonkunlainen säähavaintolaite, esim. aallonkorkeuden mittaava poiju? Kettinkiä tarvittaisiin siinä tapauksessa ehkä 4000 m.
Riitta siivosi ja leipoi meille herkulliset sämpylät. Jauhot ostimme jo marraskuussa Las Palmasista, mutta ei niihin ollut pesiintynyt ylimääräisiä vieraita. Kaikki tuore leipä on tässä vaiheessa tietenkin jo syöty, joten olemme nyt siirtyneet joko näkkäriin tai saksalaiseen kestoleipään.
Sint Maartenissa olimmekin jo hemmotelleet itseämme joka aamuisilla tuoreilla patongeilla,
joten oli jo aika vaihtaa ruokavaliomme terveellisemmäksi!
Makean veden kanssa on syytä olla säästäväinen, jotta tankkimme ei tyhjene ennen kun saavumme Azoreille. Riitta oli saanut ystävättäreltään Nealta vihjeen käyttää vihannesten huuhteluun suihkepulloa. Toimii hyvin eikä vettä kulu kuin nimeksi.
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Tänä iltana GPS näytti jäljellä olevaksi matkaksi Hortaan 1191 nm, joten olemme jo purjehtineet puolet matkastamme. Spica on meitä reilun päivän matkan edellä.
Yöllä tuuli yltyi noin 20 solmuun ja reivasimme molempia purjeita sopivasti. Vauhtimme pysyi
siitä huolimatta hyvänä ja taisimme tehdä uuden vuorokausiennätyksen, 135 nm GPS:n mukaan.
29.4. Viesti Atlantilta 29 59N 46 06W, 118 nm
Tuuli oli aamupäivällä edelleen kova ja tuli nyt suoraan sivusta. Tästä johtuen vene keinui melkoisesti ja liikkuminen veneessä, niin sisällä kuin ulkona, oli vaivalloista. Ennusteiden mukaan
tänään piti tuulla 10 solmua, mutta kyllä me löysimme niitä solmuja reilusti yli 20.
Jossain vaiheessa iltapäivällä tuuli tyyntyi kokonaan, jolloin käynnistimme koneen ja saimme
samalla akutkin varattua. Tätä kesti pari tuntia, jonka jälkeen tuuli virisi uudelleen, mutta tuli
nyt lähes suoraan etelästä, kaakon sijaan. Kone seis ja purjeet vetämään. Muutimme Heikin
kurssia vastaavasti, edelleen suoraan kohti Hortaa.
Illalla, Mikon vahtivuoron aikana, tuuli koveni jo reilusti yli 20 solmun, jolloin Mikko päätti laskea isopurjeen yöksi kokonaan. Vauhtimme ei tästä laskenut lainkaan, teimme lähes 7 solmua
pelkällä reivatulla genualla. Yö meni hyvin vauhdikkaasti, mutta merenkäynti oli sen veran hurjaa, ettei varsinkaan Mikon nukkumisesta tullut yhtään mitään. Olimme styyrpuurin halssilla ja
pistopunkkamme on samalla puolella. Tarkoittaa sitä, että veneen kallistuessa punkassa on vaikeata pysyä. Lisäksi se on tässä vaiheessa epämiellyttävän märkä. Riitta nukkui omalla vapaavuorollaan salongin kapealla sohvalla ja Mikkokin kokeili sitä. Ainakin siellä oli kuivempaa!
Torsten lähetti viestin Sint Maartenista. s/y Lollo on lähdössä perjantaina Atlantille. Toivotimme hänelle ja Irmille turvallista kotimatkaa, minne sitten purjehtivatkaan. Lollon kotisatama on
Norderney, mutta viimeksi he kertoivat suunnitelleensa purjehtia veneen Välimerelle. Molemmat paikat ovat kaukana heidän kotoaan Kölnistä!
Matkaa Hortaan on nyt jäljellä vaivaiset 1006 nm, eli suunnilleen sama kun Laurinlahdesta Englantiin.
30.4. Viesti Atlantilta 31 01N 44 00W, 130 nm
Eilen aamulla tuuli vielä 15 solmua ja etenimme mukavaa vauhtia kohti Hortaa.
Iltapäivällä, klo 15 maissa, tuuli läsähti lähes kokonaan ja pistimme koneen päälle ladataksemme akkuja. Tunnin kuluttua tuuli heräsi kuitenkin uudelleen ja jatkoimme purjehdusta. Koko yö
meni vauhdikkaasti 15–20 solmun sivumyötäisessä tuulessa.
Meressä näkyi runsaasti ”Portugalilaisia sotalaivoja”, maneetteja jotka ovat hyvin myrkyllisiä.
Ne on varustettu suurella ”purjeella”, jolla ne kiitävät meren pinnalla. Emme käyneet uimassa!
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Pari rahtilaivaa liikkui AIS:n mukaan parinkymmenen mailin päässä meistä, muttemme havainneet niitä paljain silmin. Viimeöisestä täysikuusta on vielä 98 % jäljellä, mutta
paksut pilvet täyttivät taivaan, emmekä hyötyneet kuutamosta yhtään mitään.
Tämä aamu alkoi tuulisena ja pilvisenä. Vastavirta alkaa
näköjään heiketä, joten päivämatkamme pitenevät! Matka
Hortaan 881 nm.
1.5. Viesti Atlantilta 32 08N 42 04W, 122 nm
Eilen aamulla alkoi sataa ja sitä kesti melkein koko päivän. Ennusteen mukaan tämän saderintaman piti saapua vasta huomenna, mutta oli näköjään etuajassa. Emmehän me sadetta pelkää,
mutta kun olimme jo tottuneet pelkkiin aurinkoisiin päiviin, ihmettelimme, miksi juuri vappuaattona pitää sataa. Eipä taida olla Suomessakaan tämän parempaa vappusäätä?

Sää oli muutenkin muuttunut kylmemmäksi. Meriveden lämpötila oli enää 15 astetta, puolet
siitä mihin olimme Karibialla tottuneet. Jopa ukkonen jyrähteli pari kertaa, mutta meistä kauempana lännessä. Veneen sisällä oli suhteellinen kosteus lähes 90 %, joten selvä on, että kaikki
suolavedessä kastamamme vaatteet ovat märkiä eikä niiden kuivattamiseenkaan nyt ollut mitään mahdollisuutta.
Kuivattaaksemme venettä, yritti Mikko käynnistää illalla lämmityslaitteemme. Se ei nyt käynnistynyt. Joitakin viikkoja aikaisemmin Karibialla olimme testanneet laitteen ja silloin se vielä
toimi. Pitänee yrittää Azoreilla korjata se, koska lämmitin olisi hyvä olla kunnossa, kun jatkamme matkaa Englantiin. Yöllä sade loppui ja jopa kuu näyttäytyi, edelleen melko täytenä.
Aamulla viiden maissa meitä kutsuttiin VHF:llä. Styyrpuurin puolella oleva iso rahtialus, Elefteria, oli huomannut meidät ja halusi vain kysyä, onko meillä kaikki hyvin ja tarvitsemmeko mitään! Vastasimme että kaikki on OK ja olemme menossa Hortaan.
Näimme pitkästä aikaa myös delfiinejä uimassa veneen ympäri. Pari valastakin näkyi hieman
kauempana suihkuttelemassa! Onneksi valaita ei öisin pysty havaitsemaan, olisi epämiellyttävää
purjehtia varsinkin nukkuvien valaiden lähellä!
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Vappupäivä alkoi aurinkoisena ja vähätuulisena. Hyvä tilaisuus tuulettaa venettä ja kuivattaa
märkiä vaatteita.
Matkaa Hortaan 762 nm
2.5. Viesti Atlantilta 33 42N 40 23W, 115 nm
Lähes koko päivä jatkui kauniina ja suhteellisen vähätuulisena.
Mainio tilaisuus kuivattaa venettä ja vaatteitamme. Nostimme patjoja kannelle kuivumaan ja
peitteemme laskostettiin puomin ympäri. Purjehdimme nyt pelkällä genualla. Suuret ilot ovat
joskus pienistä asioista kiinni, kuten kuivista vuodevaatteista!

Lämmittimen huolto jatkui ja Mikko totesi, että siinä oleva ylikuumenemissuoja oli lauennut.
Napin painallus jolloin laite starttasi ja lämmintä ilmaa rupesi virtaamaan veneeseen.
Eilen oli Vappupäivä, joten nautimme lasilliset valkkaria ja ajatuksemme viivähti ystäviemme
parissa, joko Ullanlinnassa tai Astridilla!
Tippaleivät olivat unohtuneet.
Viime yönä oli keli edelleen melko miellyttävä ja kuu valaisi merta ihan riittävästi. Tänä aamuna pilvisyys kuitenkin lisääntyi ja joskus 06 maissa alkoi sekä sataa että tuulla reippaasti. Tuuli
nousi jopa 30 solmuun ja yhdessä kasvaneiden maininkien kanssa, meno oli tosi märkää. Harmi,
että eilen kuivatetut vaatteet ovat taas märkiä, mutta sehän kuuluu vesiurheilussa asiaan.
Harmiksemme totesimme, että meillä on edelleen 1 solmun vastavirtaa. Lokin mukaan olemme
edenneet 135 nm, mutta lahjomaton GPS antaa vain 115 nm.
3.5. Viesti Atlantilta 34 37N 38 27W, 101 nm
Tuuli jatkui jo aamusta alkaen melko kovana, yli 25 solmua, ja iltapäivällä rupesi taas kunnolla
satamaan. Yleensä sadekuurot tuovat mukanaan kovia tuulenpuuskia, (25 – 35 solmua), ja tuuli
voimistuu silloin myös hyvin lyhyessä ajassa.
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Säätyyppi pysyi muuttumattomana koko vuorokauden, eikä meillä ole nyt vielä tietoa miten sää
kehittyy alkaneen viikon aikana.
Vastavirta on edelleen yli solmun ja lokin mukaan olimme edenneet 130 nm, mutta GPS:n mukaan vaivaiset 101 nm.
Meillä on nyt matkaa jäljellä Hortaan 530 nm.
4.5. Viesti Atlantilta 35 34 N 36 17W,121 nm
Reipas tuuli jatkui eilisenkin päivän ajan. Samoin voimakkaat sadekuurot, joten pysyimme tasaisen suolavesimärkinä.
Reijolta tuli säätietoja ja niiden mukaan loppuviikoksi oli ennustettu 15–20 solmun myötäisiä
tuulia. Vaikuttaa ihan hyvältä joten emmeköhän me perjantaiksi ehdi Hortaan
Eilen illalla havaitsimme pitkästä aikaa muutakin liikennettä kuin delfiinejä ja valaita. Iso
konttilaiva jyskytti ohitsemme kohti itää.
Päivä kului lähinnä kirjoja lukien tai musiikkia kuunnellen, mitäpä sitä muutakaan voisi tehdä.
Vahtivuorossa olevan ei kannata lukea, jollei halua kastaa kirjaansa.
Yö oli kylmä ja kostea. Sisälämpötila noin 17 astetta, joten hyvin täällä vielä tarkenee.
Tänä aamuna oli tuuli tyyntynyt jo alla 10 solmun.
Spicalta tuli tänä aamuna viesti, että he olivat juuri saapuneet Hortaan.
Toivotimme heille paljon onnea, perässä tullaan!
5.5. Viesti Atlantilta 36 26N 33 55W, 114 nm
Harmaa ja tuulinen sää on jatkunut koko vuorokauden. Sadetta on tullut ajoittain ja tuuli on
vaihdellut kovuudellaan 20–30 solmun väliä. Mainingit ovat todella korkeita, harmi ettei niitä
pysty kameralla tallentamaan.
Muu liikenne on ollut hiljaista. Pari rahtilaivaa olemme nähneet plotterillamme, muttemme
omin silmin.
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Ensi yöksi on luvassa hieman leppoisampia kelejä
Hortaan matkaa 281 nm

6.5. Viesti Atlantilta 37 24N 32 02W, 102 nm

Tuuli jatkui jo aamusta alkaen melko kovana, yli 25 solmua, ja iltapäivällä rupesi taas kunnolla
satamaan. Nyt on lähes täysi myötätuuli, emmekä ole viime päivinä pitäneet isoa purjetta lainkaan ylhäällä. Sillä ei nopeus juurikaan kasvaisi, koska se peittoaisi sitä suuremman genuan.
Genuan reivaaminen on yksinkertaista ja nopeata, jonka voi tehdä hyvin poistumatta istumalaatikosta.
Mikko löysi eilen illalla kannelta sakkelin ruuvin! Tällainen löytö on aina hälytys, eli joku sakkeli
on auennut! Seurasi tarkastuskierros kannella ja löytyihän se auennut sakkeli spinnupuomin nostokiskosta. Ei tällä kertaa mikään vakava asia, mutta hyvä että tuli selvitettyä. Hankalaksi tilanne muodostuisi jos vikaa ei löydy, mutta tiedetään että jossain on auennut sakkeli. Tuleeko
koko masto pian alas?
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Tämäkin päivä oli hyvin harmaa. Tuuli oli jo hieman tasaantunut 15-20 solmuun ja aina välillä
sadekuurot piristivät meitä. Näkyvyys oli sateen takia myös rajoitettu.
Merenkäynti oli onneksi eiliseen nähden tasaantunut, jolloin mm. olo veneen sisällä oli kuin pesukoneessa! Eilen ei todellakaan ollut helppoa päivittää blogia, kun jo PC:n paikallaan pitäminen oli hankalaa.
Delfiinit hyppelivät tänäänkin innoissaan Cantanan ympäri. Muuta liikennettä emme havainnet,
mutta plotterin mukaan joku laiva liikkui parinkymmenen mailin päässä meistä.
Tänään siirsimme kellojamme 4 tuntia eteenpäin, eli UTC-aikaan. Nyt olemme siten samassa
ajassa kuin Azoreilla kesäisin. Vuorokausirytmimme muuttuu ja siihenkin on sopeutuminen.
Kuulimme Spicalta, että he ovat jo varanneet meille laituripaikan Hortan satamasta. Todella
hieno asia, voimme sitten ajaa suoraan laiturille, eikä meidän tarvitse odottaa jollain odotuslaiturilla tullausta. Saavumme sinne näillä näkymin viikonlopun aikana.
Illalla tuuli tyyntyi ja sadekin lakkasi. Jatkoimme purjein, mutta vauhtimme laski sen takia alle
4 solmuun. Saapuminen perjantain kuluessa Hortaan on täten kyseenalaista.
Tuulen edelleen tyyntyessä aamulla, käynnistimme koneen neljäksi tunniksi. Joskus klo 10 paikkeilla tuuli virisi ja jatkoimme matkaa purjein. Ennusteen mukaan tänään pitäisi tuulla 15–20
solmua SW.
Harmiksemme Sint Maartenissa ostamamme MP3-soitin hajosi yöllä. Toivottavasti Azoreilta löytyy uusi. Yöt sujuvat vahdissa mukavammin, kun samalla voi kuunnella hyvää musiikkia.
Lukeminen öisin on viime päivinä ollut vaikeata, koska kirjat kostuvat ulkona niin nopeasti.
Vaikka ei sataisi, niin ilman suht. kosteus on 90 %:n paikkeilla
Matkaa Hortaan 175 nm
7.5. Viesti Atlantilta ja saapuminen Hortaan 38 31N 28 37W, 171nm

Koko eilinen päivä jatkui harmaana ja melko tuulisena. Paikoitellen saimme sadetta niskaamme, mutta enimmäkseen oli poutaa.
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Yöllä näimme taas paljon tähtiä ja kuukin pilkotteli puolen yön jälkeen pilven takaa.
Atlantin värikin on muuttunut tummansinisestä siniharmaaksi. Samoin taivaan.
TackTick tuulimittarimme aiheuttaa taas päänvaivaa. Laite toimii aurinkopaneelin avulla ja ilman aurinkoa ei tule sähköä. Laite sammuu aina välillä varsinkin öisin, eikä sen taustavalo kytkeydy lainkaan. Nyt siitä olisi meille erityisesti hyötyä, koska purjehdimme myötätuulessa.
Ennusteiden mukaan tuuli voimistuisi vielä tälle päivälle ja se näyttää pitävän paikkansa. Heti
aamulla oli tuuli yltynyt jo 30 solmuun. Päivä alkoi vaihteeksi kuitenkin aurinkoisena.
Aamupäivän aikana tuuli voimistui selvästi ja muuttui lähes myrskyisäksi. Tuulimittarimme
näytti jatkuvasti yli 35 solmun nopeutta ollen välillä lähes 40 solmua, eli jo lähes myrskylukemissa.
Aallonkorkeuskin oli kasvanut valtavaksi, joten meno oli todella raskasta ja märkää. Istumalaatikko täyttyi usein vedellä ja kesti aikansa, ennen kun vesi oli valunut pois siitä.
Cantana otti aallot kuitenkin hienosti ja olomme tuntui näissä olosuhteissa melko turvalliselta.
Purjehdimme minimaalisin purjein ja tuuliperäsimme piti suuntaamme yllättävän hyvin. Kieltämättä purjehtiminen näin kovassa tuulessa ja aallokossa on raskasta, mutta nyt ei ollut vaihtoehtoja, piti vain toivoa että mitään ei hajoa.
Saavuimme viimein Hortan satamaan hieman yli klo 20 ja vaikka satamatoimisto suljetaan klo
20, saimme kuitenkin sovittua satamamestarin kanssa, että voimme siirtyä laituriin ja hoitaa
muut muodollisuudet sitten huomenaamulla.
Meille osoitettiin laituripaikka B13, aivan Spican läheltä
Spicalaiset olivat meitä laiturilla vastassa ja he kutsuivat meidät vielä illalliselle heti, kun meille sopii. Ennen sitä he tulivat veneellemme kuohuviinipullon kanssa ja juhlimme onnistunutta
Atlantin toista ylitystämme heidän kanssaan. Aivan mahtavaa, emme olisi oikein jaksaneet tehdä itse tänään kunnon ruokaa.
Kävimme suihkussa ja siirryimme syömään Maijan tekemiä maukkaita pihvejä. Taisimme juoda
heidän kanssaan pari lasillista hyvää viiniäkin!
Kyllä uni maistui yöllä, hyvä kun selvisimme Spicasta omalle veneellemme nukahtamatta.
8.5. Horta, Azorit standby
Aivan mahtavaa saada nukkua yön keulan kuivassa sängyssä ja puhtaiden lakanoiden välissä.
Nukuimme varmaan kellon ympäri. Aamupäivällä Mikko kävi leipomosta hakemassa meille tuoreet sämpylät ja valmisti aamiaisen. Kyllä se maistukin hyvältä ja oli mukava nauttia aamiaisesta taas yhdessä pöydän ääressä. Toki Atlantillakin tuli syötyä joka aamu, mutta olivathan olosuhteet aikalailla erilaisia.
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Ensin työt ja sitten huvitukset. Olimme noin viikko sitten kuulleet Spicalta, että kaikki on muuten OK mutta heidän vessansa ei toimi. Olimme tyytyväisiä että meillä toimii. Tänä aamuna
tilanne oli toinen, meidän vessamme pumppu oli täysin jumissa ja laitos joutui heti käyttökieltoon. Ei sitten auttanut muu, kuin irrottaa koko potta ja kantaa se laiturille. Siellä Mikko sai sen
monen yrittämisen jälkeen purettua ja totta tosiaan, kivettynyttä kakkaa oli sen sisällä ihan
riittävästi, mutta emme mene nyt yksityiskohtiin! Oikein hauskaa!
Aikansa Mikon tehtyä töitä sen kanssa, laite oli taas
puhdas ja koottuna. Mitään osaa ei pudonnut mereen
eikä jäänyt yli. Potta laitettiin taas paikalleen ja
uusi yritys. Pettymys oli melkoinen, kun se ei edelleenkään toiminut, eli sitä ei voitu tyhjentää septitankkiin! Työt siis jatkuivat ja nyt myös tyhjennysletkut irrotettiin ja vietiin laiturille. Olihan naapuriveneillä ihmettelemistä. Tyhjennysletkut olivat
täynnä sitä samaa, jonka takia niiden läpi ei mennyt
mikään. Niidenkin puhdistaminen vei oman aikansa, mutta vesiletkulla ja vanhalla vantinpätkällä ne vihdoin aukesivat ja puhdistuivat.
Lopuksi Mikko huuhteli vielä veneen pilssin makealla veneellä mahdollisten hajujen poistamiseksi.
Oliko tänä pelkkä sattuma, että sama vika ilmestyi Spicalla ja Cantanalla lähes samanaikaisesti?
Ehkä ei, suolavesi ja siirtymien kuumasta tropiikista koleaan Azoreihin oli ilmeisesti aiheuttanut
jonkunlaisen reaktion, kukapa tietää? Meidän onneksemme se tapahtui vasta Hortassa, eikä
matkalla keskellä Atlanttia, jossa korjaaminen olisi ollut toivotonta.
Riitta pesi sillä aikaa 4 koneellista pyykkiä marinan pyykkituvassa. Saimme kuivia ja puhtaita
vaatteita päällemme.
Olimme sen veran väsyneitä illalla, että emme jaksaneet mennä ulos syömään. Riitta oli löytänyt tosi hyvän ruokakaupan ja loihti meille gourmet illallisen.
Kyllä se uni taas maistui
9.5. Horta, Azorit standby
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Uni ja nukuimme kellon ympäri.
Aamiaisen jälkeen jatkui veneen kunnostus ja nyt oli vuorissa lämmityslaitteen huolto. Itse laite
näyttää toimivan hyvin, mutta siitä menevä lämminilmaputki oli niin kasassa, ettei lämpöä tullut lainkaan veneen sisälle. Putki oli kärsinyt, kun veneen takalokeroon oli tungettu niin paljon
tavaraa, jotka olivat merenkäynnissä painaneet jo ennestään heikkokuntoisen putken lyttyyn.
Ei auttanut muu, kuin irrottaa koko putki ja todeta, että sen korjaaminen käyttökelpoiseksi ei
ole enää mahdollista. Tämänhän olisi voinut tehdä jo Suomessa ennen lähtöä, mutta silloin
kaikki vielä toimi ihan hyvin!
Nyt täytyy vain toivoa, että täältä Hortasta saa hankittua sopivaa putkea tai muussa tapauksessa on purjehdittava ilman lämmityslaitetta Englantiin saakka. Seuraavasta etapista on tulossa
kylmä ja kostea, joten olisi tosi hienoa, että venettä voisi ainakin välillä lämmittää ja kuivattaa.
Nyt on sunnuntai, joten asialle ei tänään tehdä sen enempää.
Kävimme iltapäivällä spicalaisten kanssa kuuluisassa Peters Sport Cafeessa välipalalla. Luovutimme paikan isännälle LLV:n pienoislipun, joka sai heti näyttävän paikan kahvilan seinällä satojen muiden venelippujen joukossa.
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Peters Sport Cafe on toiminut täällä vuodesta 1918 ja on kaikkien valtameripurjehtijoiden tuntema kokoontumispaikka. Nykyinen isäntä, Jose, on perustajan, Peterin pojanpoika.
Kiersimme Riitan kansaa Hortan kaupungilla ja ihastelimme sen vanhoja taloja.
Aallonmurtajalle on purjehtijoilla ollut tapana maalata veneensä kuvan ja nimen muistoksi
käynnistään. Mm. maapallon kiertäneen merikarhuystävämme s/y Ninnin maalaus löytyi ja monen muunkin suomalaisen valtameripurjehtijan.
10.5. Horta, Azorit standby

Kylmä ja kolea sää jatkui, ihan kuin Suomessa syksyllä! Aikamoinen muutos sitten kolmen viikon
takaisen Karibian sään. Pukeutuminen on tietysti muuttunut samassa suhteessa ja shortsit ja tpaidat korvattu farkuilla ja villapuserolla.
Mikko lähti heti aamulla etsimään lämppäriin sopivaa uutta putkea. Ihme tapahtui, kun sopivaa
putkea löytyi paikallisesta rautakaupasta. 7,5 m joustavaa Al-putkea vaihtoi omistajaa 15 eurolla! Aamupäivä menikin sitten mukavasti työn merkeissä, eli uutta putkea asennettaessa Cantanan ahtaisiin tiloihin. Työ oli hyvin palkitsevaa, kun saimme lämppärin vihdoin kytkettyä ja
lämmintä ilmaa alkoi virrata Cantanaan!
Kävimme myös ostamassa uuden MP4-soittimen rikkoutuneen MP3:n tilalle. Valitettavasti tämä
uusikaan laite ei toiminut, joten se pitää palauttaa liikkeeseen.
Illalla meillä oli spicalaisten kanssa yhteinen palkinnonjakotilaisuus. Olimmehan sopineet, että
osuus Sint Maarten - Horta purjehditaan kilpaa.
Kävimme ensin yhdessä nauttimassa päivällisen Peters Sport Cafeessa. Laskukaan ei ollut päätähuimaava, 66 € sisältäen 4:lle alkupalat, lämminruoan ja jälkiruoan sekä pullon hyvää portugalilaista punaviiniä. Azoreilla on kieltämättä hinta-laatusuhde kohdallaan!
Palkintojenjakotilaisuus pidettiin sitten Cantanan lämpimässä ruffissa ja tulokset olivat monimutkaisten laskutoimitusten jälkeen seuraavat:
Spica 382 h
Cantana 397 h
Sääntöjen mukaan Spica palkittiin pullollisella VSOP-konjakkia.
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11.5. Horta, Azorit standby
Uni maistui edelleen. Olemme Hortaan saapumisemme jälkeen nukkuneet pitkään ja heränneet
vasta 9-10 maissa, ilmeisesti univelkaa oli kerääntynyt Atlantilla melkoisesti.
Päivä sujui touhutessa.
Mikko kävi palauttamassa viallisen MP4-soittimen ja myyjäkin totesi, sitä aikansa kokeiltuaan,
että laitteen akku oli viallinen. Kun ei muuta laitetta ollut antaa tilalle, sai Mikko rahansa takaisin. Niillä eväin sitten toiseen kauppaan, Modelon isoon markettiin, josta löytyikin Sonyn laatusoitin. Ihmeellistä, kuukausi sitten emme edes tienneet mikä MP3 soitin on, ja nyt meillä on
ollut niitä jo kolme kappaletta! Kieltämättä verraton apu ikävän torjuntaan yövahdissa!
Mikon tukkakin alkoi olla tarpeeksi pitkä parturointia varten. Parturi löytyi, ja tädin kysyessä leikataanko ”normal”
vai ”short”, vastaus oli ”short”. Kun hän sitten vielä tarkensi että 1 vai 2 (mm?), niin Mikko pyysi kuitenkin leikkaamaan ”normal”. Tulihan siitä kuitenkin melko ”short”,
mutta kasvaahan sitä tukkaa vielä lisää!
Riitalla riitti veneen siivoamista ja Mikko irrotti karttalaatikkomme. Se sijaitsee istumalaatikon alla ja jostain siihen valuu edelleen, varsinkin kovalla
kelillä, vettä. Vesi ei pääse siitä pois, vaan on kastellut karttojamme. Ongelma on ratkaistu
väliaikaisesti pitämällä karttoja muovin sisällä. Nyt Mikko porasi parikymmentä 25 mm:n reikää
laatikon pohjalle ja laittoi vielä muovisen maton alimmaiseksi, jotteivät kartat kärsisi.
Kunpa vielä keksisi mistä se vesi sinne tulee, niin saisimme tähänkin ongelmaan sen lopullisen
ratkaisun?
Hyvällä kelillä olisi aikaa ryömiä ja etsiä vuotokohteita, mutta silloinhan ei vene vuoda, vaan
pysyy kuivana! Kovalle ja märällä kelillä on muutakin tekemistä.
Tietty märkyys kuuluu valtameripurjehdukseen, joten ihan kuivaksi veneitä ei saada koskaan,
oli sitten kyseessä uusi vai 41 vuotta vanha vene.
Ilma on edelleen kolea ja lämmitin on ollut päällä lähes koko päivän.
Näillä näkymin tulemme viihtymään täällä Hortassa ainakin viikon.
Tänne saapuu päivittäin lisää veneitä ja vähitellen alkaa satama täyttyä. Meillä oli onni matkassa saapuessamme jo perjantaina. Saimme silloin vielä hyvän laituripaikan ja ehdimme perille
ennen kuin tuuli kääntyi lauantaina meille vastaiseksi!
Nettiyhteydet ovat tänään muuttuneet heikoksi täällä Hortassa, johtuukohan se veneiden runsaudesta ja ruuhkasta langattomassa verkossa?
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12.5. Horta, Azorit standby
Ilmapuntari on viime päivät noussut selvästi ja näyttää nyt jo 1032 Mb, eli olemme Azorien korkeapaineessa. Ulkona on kuitenkin vielä syksyisen koleata ja tuuli puhaltaa suoraan veneen istumalaatikkoon.

Veneessä riittää aina pieniä huoltotöitä ja aamupäivä sujuikin molemmilla kotitöiden parissa.
Hollantilaispariskunta, Tom ja Marie, olivat lomailemassa Azorien pääsaarella San Miguelissa ja
tekivät päiväretken tänne Hortaan, purjehtijoita kun ovat itsekin. Juttelimme heidän kanssaan
ja sovimme, että olemme heihin yhteydessä paluumatkallamme, kun saavumme Hollantiin.
Riitta rupesi käsin paikkaamaan sprayhoodiamme. Hän oli ennen lähtöämme korjannut sitä,
mutta ompeleet eivät kestäneet tropiikin aurinkoa ja saumat olivat jo auenneet. Onneksi lähellämme olevassa englantilaisveneessä oli ompelukone ja veneen kippari Marcus oli halukas tekemään työn pientä korvausta vasten.
Teimme kävelykierroksen Hortan ympäri. Ilma alkoi jo lämmetä ja tuulikin tyyntyä.
Pitkän etsinnän jälkeen löysimme s/y Tarinan, edelleen hyväkuntoisen, maalauksen aallonmurtajalta. Aloitimme myös oman maalausprojektimme, mutta maalimme loppui kesken koska osa
siitä kaatui vahingossa maalarin kengän päälle. Sattuuhan sitä reissussa kaikenlaista! Syy ei ole
se mitä luulette, vaan Mikko oli avannut maalipurkin valmiiksi eikä huomannut kertoa siitä Riitalle, ennen kuin hän rupesi sitä heiluttamaan! Huomenna jatketaan uusilla maaleilla.
13.5. Horta, Azorit standby

258
Kaikenlaisia pikkutöitä, kuten asiaan kuuluu.
Veimme pysähtyneen laivakellomme kellosepälle korjattavaksi. Kello on vanha, ehkä Cantanan
ikäinen, mutta kuulemma hyvänlaatuinen, joten sen korjaamista kannattaa ainakin yrittää.
Kaasupullomme tyhjeni noin 4 viikon käytön jälkeen. Paikallinen venetarvikeliike, Mid Atlantic
Yacht Services, täyttää Camping Gaz-pullomme ja saamme sen takaisin perjantaina.
Täällä Azoreille, kuten myös Manner-Portugalissa, pärjää englanninkielellä todella hyvin. Oli
kyseessä leipomon myyjätär, kaupan kassa tai kuka tahansa kadun mies, niin toistaiseksi kaikki
tapaamamme henkilöt ovat puhuneet hyvää englantia. Verrattuna esim. ranskankielisiin maihin
tai Espanjaan, ero on huomattava.
Riitta jatkoi urakkaansa maalauksen kanssa ja sai jo pohjan valmiiksi.
Mikko onnistui taas vaihtamaan muutaman kirjan. Venetarvikeliikkeessä on kirjahylly, josta saa
ottaa itselleen kirjoja, kunhan pistää saman verran takaisin. Sieltä löytyi suomalainekin dekkari, Taneli Soininvaaran ” Finnisches Inferno” ja yksi Mankelin trilleri, molemmat tosi saksankielisinä ja pari muuta ruotsin- ja englanninkielistä kirjaa. Matildan kipparin Urbanin kanssa vaihtoi
joku kirja omistajaa, joten nyt on taas lukemista pitkäksi aikaa eteenpäin.
Eipä täällä nyt tänään mitään ihmeellisempää ole tapahtunut.
14.5. Horta, Azorit standby

Vuokrasimme spicalaisten kanssa auton, pienen Ford Fiestan, ja lähdimme kiertämään saarta.
Ajoimme ensin Faialin lounaskulmassa olevaan Ponta dos Capelinhosiin, jossa vanhan majakan
yhteyteen on rakennettu valtava näyttely tulivuorista. Tulivuorilla on todella merkittävä osuus
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Azorien olemassaoloon, koska koko saariryhmä on muutama miljoona vuotta sitten syntynyt merenalaisten tulivuorten purkausten seurauksena.
1957 tapahtui viimein merkittävä purkaus, jolloin kyseisen majakan vieressä purkautui tulivuori
ja synnytti 2,4 km² lisää maata. Näyttelytilassa oli auditorio, jossa seurasimme 3-ulotteisessa
elokuvassa siitä, miten koko maailmankaikkeus on syntynyt. Todella hyvin tehty filmi, joka antoi paljon uutta tietoa mukavalla tavalla esitettynä. Kiipesimme myös vanhan majakan 156 askelta sen huipulle ihailemaan maisemia. Valitettavasti sää oli tänään hieman tihkusateinen ja
utuinen, joten näkyvyys oli rajoitettu.
Jatkoimme matkaa saarten keskellä olevan Caldeiran tulivuoren kraatterin reunalle, mutta allamme näkyi vain pilvinen aukko, kraatterin pohjaa ei näkynyt.
Koska meillä oli auto käytössämme, kävimme ruokakaupassa ostamassa ruokaa ja juomia seuraavaa etappiamme varten. Hyvä kun kaikki mahtui pieneen Fiestaan.
Ja ihmeen kaupalla saimme ostoksemme tungettua vielä pieneen veneeseemme!
Kiertelimme vielä autolla Hortan ympäristössä ja otimme muutaman kuvan kaupungista ja Monte da Guian niemestä
Tarkoituksemme on nyt jatkaa sunnuntaina 16.5 matkaa kohti Englantia. Sääennusteet vaikuttavat riittävän hyviltä ja olemmehan jo nähneet tämänkin paikan. Lisäksi molemmilla venekunnilla on ikävä Suomen kesään ja omaistemme pariin!
Riitta teki kovasti töitä maalauksemme viimeistelyä varten. Aikamoinen urakka!
Illalla yritimme vielä mennä syömään Peter’s Cafe Sportiin mutta olimme liian myöhään liikkeellä, koska ravintola oli jo tupaten täynnä. Mikäpä sen parempaa kuin kotiruoka!
15.5. Horta, Azorit standby
Tämän päivän tärkein tehtävä oli saada maalauksemme valmiiksi. Riitta olikin tehnyt sen eteen
lujasti töitä ja iltapäivällä oli sitten juhlalliset paljastajaiset.
Myös Spica oli saanut oman maalauksensa valmiiksi.
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Laituriimme oli eilen illalla saapunut kolmaskin suomalaisvene, Teuvo ja Malla Savolaisen Baltic
33, s/y Maior. He ovat viettäneet talven Kanarian saarten Palmassa ja tulleet nyt tänne Azoreille. Istuimme heidän viihtyisässä veneessään juttelemassa mukavia ja todeten taas kerran maailman pienuuden. Malla on, kuten Riittakin, Imatralta kotoisin, joten vanhat opettajat saivat
kyllä kuulla kunniansa.
Elämä on täällä jännittävääkin. Kuulimme, että tänne oli saapunut pari isompaa purjevenettä
siirtopurjehduksena, ts. omistajat olivat antaneet palkatulle miehistölle tehtäväksi purjehtia
veneet tänne. Kuinka ollakaan, tulli löysi veneistä huumeita ja lähetti koko miehistön Lissaboniin vankilaan ja veneet takavarikoitiin. Varsin mukava yllätys veneiden omistajille!
Nyt ovat sääennusteet sellaisia, että sunnuntaiksi suunnittelemamme lähtö taitaa siirtyä parilla
päivällä.
Menimme illalla Mallan ja Teuvon kanssa syömään Peter’s Sport Cafe`seen.
16.5. Horta, Azorit standby
Yöllä alkoi tuuli voimistua ja aamulla tuuli suoraan satamaan etelänpuoleista 25 solmua. Kova
tuuli jatkuikin sitten koko päivän. Satamassa tuulen voimakkuus tuntuu aina kovemmalta kuin
ulkomerellä, mutta olimme silti tyytyväisiä päätökseemme jäädä vielä odottamaan parempia
kelejä.
Ongelmat Iridiumimme kanssa jatkuvat. Mikko ihmetteli minkä takia se "****":n puhelin näyttää
eilistä päivämäärää ja yrittäessä ottaa sillä jotain yhteyttä, laite sammui kokonaan. Näin on
ennenkin tapahtunut, mutta kun laitteesta irrottaa akun monta kertaa peräkkäin, niin jossain
vaiheessa se on käynnistynyt uudelleen. Mikko irrotti sen nyt ehkä 158 kertaa, ja sai sen jotenkuten taas kytkettyä päälle. Jos laite ei toimi, niin joudumme purjehtimaan Englantiin ilman
puhelinta ja jäämme ilman säätietoja ja kannustajamme tietysti ilman blogimme päivitystä.
Kohtalon ivaa, mutta sääfaksimme vastaanottamisessakin tuntuu olevan vaikeuksia. Toomaksen
kanssa yritimme lopulta yhdessä saada sen toimimaan, mutta tuloksetta. Emme ole juurikaan
käyttäneet faksiamme, koska se kuluttaa turhan paljon virtaa ja sen antamat kartat ovat usein
vaikeasti tulkittavissa. Mikäli puhelin ei toimi, niin toimiva faksi olisi kuitenkin hyvä olla.
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Olemme huomanneet, kuten niin moni muukin pitkänmatkanpurjehtija, että suuri osa ajastamme kuluu elektronisten varusteiden huoltamiseen. Tämäkin päivä meni lähes kokonaan siinä
mielessä hukkaan!
Kävimme Modelo-marketissa vielä ruokaosaoksilla
17.5. Horta, Azorit standby
Kolea ja tuulinen ilma jatkuu ja jäämme vielä tänne Hortaan. Tuulta riitti jo aamusta alkaen
reilut 20 solmua suoraan satamaan, joten laiturillakin käveleminen oli hieman hankalaa. Eihän
meillä täältä vielä mikään kiire pois ole!
Mikko soitti Suomeen Furunolle ja kyseli ohjeita faksin korjaamiseksi. Ehdotuksia tuli Janne
Gröniltä, mutta valitettavasti niistä ei ollut mitään apua. Pari tuntia kului kuitenkin laitteen
purkamisessa ja uudelleen asentamisessa.
Teuvo, joka on IT-guru, yritti myös löytää vian, mutta valitettavasti tuloksetta. Ehkä se korjautuu itsestään tai sitten ei. So what!
Riitta teki sillä aikaa jotain hyödyllistä, eli kävi ostamassa meille suomalaista hapankorppua ja
näkkileipää, joten päivä ei mennyt ihan hukkaan.
Satama alkaa tosiaan täyttyä, uusia veneitä tulee tänne jatkuvasti odottamaan sopivia kelejä
jatkaakseen matkaa kohti Englantia tai Välimerta. Satama alkaa jo olla melko täynnä ja osa
veneistä on jäänyt ankkuriin aallonmurtajan sisäpuolelle.
18.5. Horta, Azorit standby
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Säätila on ennallaan, eli puuskissa tuulee lähes 30 solmua, mutta muuten OK.
Kävelimme pitkän aallonmurtajan päästä päähän ja etsimme tuttujen veneiden maalauksia.
Vanhin oli Meriliisan maalaus. Monen purjehtijan peruskirjastoon kuuluu Heikki Herralan kirja
”Kuunarilla Karibianmerelle” vuodelta 1976, ja ilmeisesti kyseessä on juuri maalaus siltä reissulta.
Merikarhuystävämme s/y Melinankin maalaus vuodelta 2006 löytyi pitkän etsinnän jälkeen melko hyvänkuntoisena.
Azorit sijaitsevat keskellä valaiden vaellusreittiä, joten tällä on kautta aikojen harrastettu valaanpyyntiä. Nykyään ilmeisesti lähinnä kameralla, mutta aikaisin valaanpyynti kuului oleellisena osana saarten elinkeinoon. Satamassa on muutama entisöity valaanpyyntivene muistuttamasta siitä ajasta. Peter’s Sport Cafeen yläkerrassa on myös aiheeseen liittyvä museo.

Upea ketsi, s/y Rebecca on myös saapunut Hortaan. Kyseessä on 140-jalkainen German Frersin
piirtämä uusklassinen, J-veneiden tapainen, kaunotar. Piti ihan käydä katsomassa sitä, koska
näitä veneitä tuskin tullaan koskaan näkemään Suomessa!
Tämänhetkisen suunnitelmamme mukaisesti jatkamme matkaa kohti Falmouthia huomenaamulla.
19.5. Horta, Azorit – Atlantti
Säätilassa tapahtui tänään selvä muutos parempaan ja sen huomasi selvästi satamassa.
Monessa veneessä alkoivat lähtövalmistelut sekä pohjoiseen että Välimeren suuntaan.
Olimme nyt viettäneet täällä 12 vuorokautta ja tänä aikana on tänne tullut paljon lisää veneitä,
mutta vain harva on lähtenyt pois.
Azorit ovat todella kauniita ja vihreitä saaria, mutta valitettavasti olosuhteet eivät olleen parhaimmillaan nauttiaksemme niiden kauneudesta. Viihdyimme täällä kuitenkin oikein hyvin. Azorit ovat osa Eurooppaa ja ero Karibiaan on aivan selvä, sekä myönteisesti että toki myös kielteisesti.
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Mikko kävi aamulla selvittämässä sataman toimistossa meidät ulos. Sama byrokraattinen paperien täyttö neljässä eri huoneessa, ennen kuin olimme vapaat poistumaan maasta. Sen vielä
ymmärtää, että kun saavumme EU:n ulkopuolisesta maasta Azoreille, pitää olla tarkkana, mutta
nythän on kyse vain siirtymisestä EU:n sisällä!
Marinan hintataso miellytti. Kun Sint Maartenilla maksoimme n 2 viikon oleskelusta yli 700 US$,
täällä 12 vrk:n oleskelu maksoi vain 144 €, sisältäen veden ja sähköt. Myös ruokakaupassa ja
ravintoloissa oli selvä ero hinnoissa Hortan hyväksi.
Cantana irrotti köydet, Toomaksen ja Teuvon avustamana, Hortan laiturista klo 11:00 UTC aikaan ja otti suunnan kohti Englannin Falmouthia. Spica on myös lähdössä tänään, mutta he
suunnittelevat purjehtivansa suoraan Ranskaan. Toivottavasti tapaamme heidät vielä matkamme varrella. Tuuli oli jo heikentynyt, mutta ainakin ensimmäiseksi vuorokaudeksi on luvassa
runsaita sateita
20.5. Viesti Atlantilta, 39 59N 27 17W, 102 nm
Lukuisat delfiinit saattoivat meidät takaisin valtamerelle ja hieman kauempana näytti olevan
joitakin valaita, olemmehan keskellä niiden valtaväylää.
Ennusteet pitivät hyvin paikkansa säiden suhteen. Tuuli alkoi tyyntyä illalla, mutta vettä rupesi
satamaan ihan kunnolla! Sitä jatkui puoleenyöhön saakka, jonka jälkeen jopa pikkuinen kuun
sirppi tuli ajoittain näkyviin.
Tänä aamuna oli ilma jo kirkastunut, mutta ihan auringonpaisteesta emme saaneet nauttia.
Lämpötila on ulkona kuitenkin jo 19 astetta.
Illalla jouduimme tuulen puuttuessa käynnistämään koneen ja jotta polttoaine riittäisi koko
matkalle, ajamme sitä säästöliekillä 2000 rpm, joka antaa Cantanalle noin 4 solmun vauhdin.
Yöllä tuuli heräsi ja sammutimme koneen, mutta aamulla se tyyntyi uudelleen, joten käynnistimme taas reippaasti koneen.
Sateen ja suolaveden takia vene on tietysti taas sisältäkin kostea, mutta eipä meillä ole parempia vaihtoehtoja.
Olemme nyt ottaneet suunnan suoraan kohti Irlantia, noin 40
astetta. Oppaat suosittelevat purjehtimista ensin kohti pohjoista 45 leveyspiirille saakka, jonka jälkeen vasta käännytään kohti
Englantia. Tämä siksi, että voitaisiin paremmin hyödyntää golfvirran antamaa lisävauhtia.
Lähipäiviksi on luvassa idänpuoleisia tuulia ja mikäli tämä pitää
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paikkansa, käännymme siinä vaiheessa enemmän kohti pohjoista.
Matkaa Falmouthiin 1119 nm
21.5. Viesti Atlantilta, 41 10N 25 29W, 96 nm
Eilisen päivän aikana jopa aurinko pilkahti ja saimme joitakin vaatteitamme kuivatettua istumalaatikossa. Tuuli loisti poissaolollaan ja jouduimme siksi ajamaan koko päivän koneella. Olemmehan nyt ns. Azorien korkeapaineen alueella, joka on tunnetusti vähätuulista seutua.
Onneksi sääfaksissa ollut vika löytyi: hapettuneet datakaapelin liitokset estivät yhteydenoton.
Nyt ainakin se on korjattu ja sekä faksi että Navtex toimivat
Meressä uiskentelee kaikenlaisia pieniä kasveja, joista emme oikein saaneet selvää, mitä ne
ovat.
Yö oli kirkas ja kuutamoinen, mutta edelleen tyyni.
Tänä aamuna oli edelleen aurinkoista ja kaunista. Pohjoistuuli heräsi n klo 8 jolloin saimme purjeetkin nostettua.
Iridiumin kanssa eivät ongelmamme lopu. Nyt eivät sähköpostit lähde eivätkä tule lainkaan,
monen yrittämisenkään jälkeen. Lisäksi on ulkoinen antennimme tehnyt lakon, mutta meillä on
onneksi varalla pieni antenni, jolla kyllä saa ihan hyvän signaalin.
Mikko soitti aamulla Telemariin ja kertoi ongelmasta. Nyt ei kyseessä kuulemma ole vika meidän laitteessamme, vaan vika on tällä kertaa operaattorin
omissa laitteissa. Vika yritetään korjata ja toivottavasti se
onnistuu ja voimme päivittää blogiamme. Ilmoitimme samalla Telemarille, että ulkoinen antennimme on myös lakannut toimimasta. Ihan varmuuden vuoksi mahdollista
takuukäsittelyä varten. Matkamme jälkeen Telemar ilmoitti Mikolle, että antennin sisällä on vettä, joten se ei kuulu
takuun piiriin. Eikö ulkoisten antennien pitäisi olla vesitiiviitä?
Matkaa Falmouthiin 1010 nm
22.5. Viesti Atlantilta, 42 08N 23 22W, 120 nm
Aurinko paistoi koko eilisen päivän ja tuuli oli luoteesta 10–15 solmua, ts. meillä oli aivan ihanteellinen purjehdussää. Suuntamme oli nyt suoraan kohti Falmouthia.
GPS:mme paljasti, että olemme nyt purjehtineet Laurinlahdesta lähtömme jälkeen jo 10 000
nm.
Yöllä tuuli tyyntyi ja aamuyöstä ajoimme hetken koneella, kunnes tuuli virisi uudelleen klo 06
ja sammutimme koneen. Tulipahan samalla ladattua akkujammekin!
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Tänään jatkui aurinkoinen sää ja tuuli on nyt kääntynyt lähes pohjoiseksi ja voimistunut noin 20
solmuun. Otimme yhden reivin isopurjeeseen ja vene kulki miellyttävää 6 solmua.
Liikennettä on, mutta bongasimme eilen vain pari rahtilaivaa. Matka Falmouthiin on nyt tasan
1000 nm, joten takanamme on noin kolmannes koko matkasta.
23.5. Viesti Atlantilta 42 49N, 20 48 W, 123 nm
Eilen iltapäivällä säätyyppi muuttui oleellisesti. Aurinko meni pilveen ja tuuli yltyi. Tuuli voimistui 20–30 solmuun ja sitä jatkui koko vuorokauden ympäri. Otimme illalla ensin yhden reivin,
sitten toisen ja illallisen jälkeen vielä kolmannenkin reivin isopurjeeseen. Meno oli märkää ja
kuoppaista. Tuulen suunta oli lähes suoraan pohjoisesta, joten pyrimme nousemaan mahdollisimman ylös, jotta emme ajautuisi turhan kauas suoralta linjaltamme Falmouthiin.

Täällä on viime päivinä esiintynyt laajoja lauttoja, hieman samaan tapaan kun levälautat Itämerellä. Kyseessä ei kuitenkaan
ole levä, vaan jostain eläinkunnan tuotteesta. Iso aalto huuhtoi
yhden näytteen kannellemme ja Mikko sai sen valokuvattuakin.
Möhkäle on täynnä simpukantyyppisiä kuoria joiden sisällä elää
joku?
Tänään klo 12 00 UTC-aikaan, jolloin aina päivitämme lokimme, on loppumatka Falmouthiin
supistunut 786 nm:iin.
24.5. Viesti Atlantilta 47 43N, 18 53 W, 102 nm
Kova keli jatkui koko eilisen päivän tähän aamuun saakka. Tuulta jatkuvasti 25-30 solmua ja
lähes suoraan edestä, mutta luovimaan emme joutuneet, vaan pystyimme hyvin pitämään 40-50
asteen kulman tuuleen nähden. Tämä suunta vie meidät aika suoraan Falmouthiin.
30 solmun tuuli voi vaikuttaa lastenleikiltä, sehän on vain 15 m/s, mutta valtamerellä se tuntuu
aivan erilaiselta kuin Suomenlahdella. Liittyyhän kovaan tuleen myös monimetriset aallot ja
merivirrat.
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Cantanan isopurjetta on Suomessa harvoin reivattu, mutta täällä ensimmäinen reivi otetaan jo
15 solmun paikkeilla, toinen 20 s:ssa ja kolmas ja viimeinen aina liian myöhään.
Tänään aamupäivällä tuuli alkoi vihdoin tyyntyä ja Mikko alkoi purkaa reivejämme.
Kovan kelin ongelma on vesi: vaatteet ovat läpimärkiä merivedestä ja kosteus tulee niiden mukana kajuuttaan, jonka takia koko vene on kostean tuntuinen. Ei ole kovin hauskaa nukkua märissä vuodevaatteissa ja pukea märät vaatteet päälleen vahtivuoron alkaessa. Cantanasta puuttuu valitettavasti pesukone ja kuivausrumpu, joten tällaisella ilmalla niitä ei saa millään kuivumaan.
Välillä sitä itsekseen miettii mistähän sana” huvivene” tulee?
Nyt on matkaa jäljellä Falmouthiin 687 nm, eli noin viikon verran. Koko 1230 nm:n matkasta
olemme siis jo purjehtineet kolmanneksen.
25.5. Viesti Atlantilta, 44 36N ja 16 55W, 107 nm
Eilinen iltapäivä meni ihan mukavasti hieman kevyemmässä tuulessa. Sääfaksin mukaan täällä vallitsee tällä
hetkellä ns. "Cyclonic circulation”, eli tuuli kiertää isoa
kehää Portugalin länsipuolella ja vaihtelee sekä voimakkuudeltaan että suunnaltaan aina riippuen siitä,
missä ollaan. Toisin sanoen, kyseessä on aika vaikeasti
ennustettava tuuli. Sen huomasimme konkreettisesti
juuri, kun tarkoituksemme oli aloittaa ruokailu. Olimme
purjehtineet 10 solmun tuulessa suoraan kohti Falmouthia, mutta yhtäkkiä tuuli olikin yli 25
solmua aivan vastakkaisesta suunnasta. Tuuliperäsimme haistaa itse tuulen ja tietysti muutti
veneen suunnan sen mukaan, eli takaisin Azoreille! Onneksi tällaisen muutoksen vaistoaa heti
veneen sisälläkin, joten keskeytimme ruokailun ja pistimme veneen kulkemaan oikein. Samalla
ilmestyi taas 3. reivi isopurjeeseen. Ehkä ei aivan välttämätöntä, mutta on helpompi tehdä se
nyt, kuin yöllä toisen nukkuessa. Kun matka lähimpään satamaan on näinkin pitkä, ei turhia riskejä kannata ottaa. Välinerikko, esim. maston kaatuminen, olisi todellinen ongelma! Nopeus ei
ole nyt pääasia, vaan että miehistö ja vene saapuvat ehjinä perille.
Riitta oli valmistanut illalliseksi herkullisen parmesan-kuorrutetun kinkkukiusauksen. Hän oli
saanut ohjeen s/y Caribian Annelta, josta Annelle kiitokset. Ei siis pidä paikkaansa, ettei purkkiruoista saa kunnon ruokaa!
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Yöllä tuuli oli melko tasainen ja nopeudeltaan pysyi alle 20 solmun. Yö sujui siten ihan mukavasti toisen nukkuessa ja toisen kuunnellessa vahdissa hyvää musiikkia. Atlantti oli taas tyhjä
muista veneistä tai laivoista. Aamulla alkoi jopa aurinko hieman näyttäytyä ja tuuli oli n 15
solmua NW, joten matka jatkui suoraan kohti Falmouthia.
Olemme nyt purjehtineet yli puolet matkastamme ja matkaa Falmouthiin on vielä 587 nm.
26.5. Viesti Atlantilta, 45 39N 14 50W, 111 nm
Koko vuorokauden aikana pysyi säätyyppi samanlaisena. Pilvistä, mutta kuivaa. Koleata ja tuuli
15–20 solmua. Tuulen suunta vaihteli N +/- 30 astetta, koska olemme edelleen Cyclonicalueella.
Käytännössä me emme puuttuneet itse purjehdukseen koko vuorokauden aikana. Heikki ohjasi
jatkuvasti oikein ja vaikka suuntamme vaihteli tuulen mukaan, niin se oli keskimääräisesti kuitenkin kohti Falmouthia.
Yöksi Mikko otti kuitenkin ylimääräisen reivin isopurjeeseen.
Näin helppoa tämä valtameripurjehdus on!
Päivämatkamme ovat Karibialta lähdön jälkeen olleet melko vaatimattomia, reilu 100 nm/vrk,
kun ne menomatkalla viime marraskuussa olivat selvästi pidempiä, 130 – 140 nm/ vrk. Nyt meillä on ollut lähinnä vastaisia tuulia ja myös merivirta on meitä vastaan. Menomatkalla purjehdimme yleensä myötäisessä pasaatituulessa ja lisäksi 1 solmun virta antoi meille silloin mukavasti lisävauhtia.
Myös pohjan kunto vaikuttaa nopeuteemme. St Martinissa sukeltaja kävi pesemässä pohjamme,
mutta kun myrkkyväristä on jo paras teho mennyt, siihen kasvaa nopeasti uusia näkkejä.
Matka Falmouthiin 587 nm joten 2/3 matkasta on jo takanapäin.

27.5. Viesti Atlantilta, 46 30 N 12 44W, 106 nm

Aurinko näyttäytyi pitkästä aikaa eilen iltapäivällä. Mikon yrittäessä käynnistää lämmittimemme
veneen kuivaamiseksi, se kyllä käynnistyi hyvin, mutta ei lämmittänyt venettä. Syykin selvisi,
eli lämpöputki oli mennyt poikki takalokerossa ja nyt lämmitämme lähinnä siellä olevia märkiä
fendareitamme ja muuta roinaa. Jotain pitää siis tehdä, joten lokero tyhjennettiin ja Mikko
sukelsi sinne Jeesus-teipin kanssa. Vika tuli korjattua ainakin väliaikaisesti ja kajuutta rupesi
taas mukavasti lämpenemään.
Tuuli oli edelleen kevyttä ja jouduimme välillä ajamaan koneella, kun vauhtimme laski alle 3
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solmun. Illalla tuuli heräsi uudelleen ja saimme koneen sammutettua. Yöllä oli tyyntä, joten
koko yö meni koneella ajaessa. Tyhjensimme aamulla 60 l:n varatankit pääsäiliöön, jotta polttoaine ei pääse yllättäen loppumaan.
Yöllä oli täysikuu ja tähtikirkas taivas, mutta melko kylmää, noin 14 astetta. Yö oli hyvin valoisa
kuutamon ja lukemattomien tähtien johdosta. Merivesikin
on jäähtynyt, ollen nyt vain 12 astetta. Eipä taida paljonkaan erota Suomen olosuhteista?
Nyt vaikuttaa siltä, että vastavirta on jo heikentynyt tai
muuttunut jopa myötävirraksi. Alkumatkasta oli lokimme
näyttänyt korkeampia lukemia kuin GPS, mutta nyt ne ovat
jo melko tasoissa.
Tänä aamuna jatkui kaunis ja tyyni sää, mutta klo 8 jälkeen
tuuli heräsi henkiin ja sammutimme vihdoin koneen. Tuulen suunta on taas muuttunut ollen NE,
eli suoraan vastainen. Tällä suunnalla se vie meitä nyt liikaa itään, mutta viimeisten sääennusteiden mukaan alkaa viimeistään perjantaina taas tuulla kovempaa lounaasta.
Matkaa Falmouthiin enää 378 nm!
Iridiumimme prepaid-Sim kortti menee umpeen 1.6, joten siitä eteenpäin ei satelliittipuhelimeen voi enää soittaa eikä lähettää viestejä. Olemme silloin jo tavallisten kännyköiden saavutettavissa!
28.5. Viesti Atlantilta, 47 33N 10 36 W, 110 nm
Kaunis mutta tyyni ilma jatkui koko vuorokauden. Päivällä nautimme istumalaatikossa auringon
paisteesta ja kimaltelevasta Atlantista ja saimme myös hieman kuivatettua kosteita vuodevaatteitamme.
Yö oli taas tähtikirkas ja täysikuu loisti, kuten viime yönäkin, pilvettömältä taivaalta. Harmi
ettei tällaisia näkymiä voi tallentaa kameralla!
Tuulen puuttuessa jouduimme ajamaan koneella lähes koko vuorokauden. Polttoainetta säästääksemme ajoimme säästöliekillä, n. 4 solmun vauhtia.
Bongasimme muutaman laivankin, joten Euroopan läheisyys
näkyy jo liikenteen määrässä.
Tänä aamuna alkoi tuuli kääntyä ennustettuun lounaaseen ja
rupesi heräämään henkiin, joten sammutimme vihdoin koneemme.
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29.5. Viesti Atlantilta, 48 43 N 07 57W, 130 nm
Myöhään iltapäivällä tuuli koveni 20-25 solmuun ja pysyi melko tasaisesti siinä koko eilisen päivän. Taivas peittyi myös pilvistä ja saimme joitakin sadekuuroja niskaamme. Tuulen suunta oli
SW, joten etenimme melko suoraan kohti Falmouthia.
Yön aikana nousimme taas pitkästä aikaa mannerlaatalle, jolloin kaikuluotain alkoi taas näyttää
järkeviä lukemia. Tuhansien metrien syvyydestä olimme nyt nousseet vajaan 200 m:iin. Ei sitä
kyllä missään muussa huomattu, kuin kaikuluotaimen lukemissa.
Tropiikin ruskeat vesilinnut ovat vaihtuneet Eurooppalaisiin valkoisiin lokkeihin.
Joitakin kalastusaluksia on tullut hiljaa meitä vastaan, kenties troolia vetäen? Ilmeisesti mannerlaatan ulkopuolella on hyvät apajat?
Tämä päivän sää jatkui samanlaisena. Harmaata, mutta tuuli oli aamuyöstä tyyntynyt vajaan 20
solmuun.
Ennusteen mukaan tuuli on nyt kovenemassa, kun lähestymme Englantia! Gale warning, eli kovan tuulen varoitus (8 Bfr = 16 m/s), on annettu tänään. Ei tunnu kovin mukavalta!
30.5. Saapuminen Falmouthiin, Englantiin. 152 nm
Tuuli heikkeni eilen illalla ja jopa aurinko alkoi näyttäytyä. Kovan tuulen varoitus oli illalla peruttu ja ennusteen mukaan tuuli olisi tänään vain 4-7 Bfr ( 20-30 solmua). Näkyvyys olisi mahdollisesti sumun takia huono, tai sitten ei.
Yö menikin ihan rauhallisesti. Tuuli pysyi koko ajan alle 20 solmun ja SW-suuntaisena, eli meille
myötäisenä. Etenimme hyvää vauhtia kohti Falmouthia.

Liikenne oli aika vilkasta. Useampi kalastustroolari näkyi vetävän pyydyksiään ja rahtilaivoja
tuli ja meni. Karttaplotterimmehan on varustettu AIS:lla, joten siitä näkee hyvin muun liikenteen ja on helppo suunnitella ajoissa mahdollisia väistöliikkeitä.
Periaatteessahan purjein kulkevalla aluksella on etuajo-oikeus kone-aluksiin nähden, mutta tuntuu jotenkin kohtuuttomalta, vaatia suuren tankkerin väistämään meitä. Yllättävää kyllä, mutta
moni laiva on tosiaan itse väistänyt nähdessään meidät. Troolia vetävät kalastusalukset eivät
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tietenkään ole väistämisvelvollisia, ja olemme halunneet kunnioittaa heidän työrauhaansa,
kiertämällä ne kaukaa.
Sää pysyi koko yön harmaana, mutta paria lyhyttä kuuroa lukuun ottamatta kuivana.
Aamulla sää jatkui samantyyppisenä, mutta lähestyessämme Englannin rannikkoa, esiintyi paikoitellen sumurintamia.
Saavuimme Falmouthiin klo 17 maissa, purjehdittuamme 11 1/2 vrk Hortasta. Kokonaismatkaksi
tuli kaiken kaikkiaan 1259 nm.
Tarkoituksemme oli mennä Reedsissä mainittuun uuteen Port Falmouth-marinaan, mutta jostain
syystä koko satama ei ollut ainakaan siellä missä sen piti olla. Olisivatkohan rahat loppuneet
kesken?
Parkkeerasimme kylkikiinnityksellä walesilaisen Maxi 1000:n kylkeen. Ensihämmennysten jälkeen, naapurin kippari oli hyvin auttavainen ja lainasi jopa suihkukorttinsa meille. Oli mahtavaa
päästä 11 vrk:n jälkeen suihkuun. Hanat tiettysi englantilaisittain niin, että yhdestä hanasta tuli
tulikuumaa vettä ja toisesta sitten jääkylmää. Tällä olisi Oraksella hyvät markkinat! Pekalle
sinne Raumalla vihjeeksi!
Matka sujui lopulta ihan mukavasti. Tuulet olivat tosin usein vastaisia, mutta emme joutuneet
kuitenkaan varsinaisesti luovimaan. Parina päivänä olisi voinut tuulla vähemmänkin, mutta hyvinhän niistä keleistä selvittiin.
Lähinnä meitä kiusasi ainainen kylmyys ja kosteus totuttauduttuamme 4 kuukauden ajan pelkkiin helteisiin.
Tästä eteenpäin päättyvät valtameripurjehduksemme ja siirrymme rannikkopurjehtijoiksi, tosin
vielä Pohjanmeren vuorivesien ja virtojen kiusaamaksi!
Meiltä on aina välillä kysytty, koska me palaamme kotiin? Aivan varmasti sitä on vaikea tietää,
mutta alustavan suunnitelmamme mukaisesti saapuisimme Laurinlahteen sunnuntai-iltana 25.
heinäkuuta. Riitan vuorotteluvapaa päättyy 29.7 joten olisi hyvä olla kotona ennen sitä!
31.5. Falmouth Standby
Aamulla tuli nukuttua myöhään, koska emme olleet nukkuneet kunnolla 11 vuorokauteen.
Mikko kävi ilmoittautumassa satamatoimistossa ja maksoi ensin 2 vuorokauden satamamaksun.
Siirsimme veneen laiturin viereen vapautuneelle kylkipaikalle. Onhan se mukavampaa, kuin ei
tarvitse kiivetä toisen veneen yli, kun mennään laiturille.

271

Falmouth, joka tietysti sijaitsee Fal-joen suulla, on todella ihastuttava englantilainen pikkukaupunki. Kaupungilla on pitkät merelliset perinteet ja se on vastaanottanut lukemattomia maailmanympäripurjehtijoita. Falmouth on myös hyvin vilkas englantilaisten suosima lomakaupunki.
Kaupunkia halkoo kauppakuja, jossa on vieri vierin lukemattomia pikkukauppoja, myyden kaikkea maan ja taivaan väliltä. Ruokamarkettikin on ihan kohtuuhyvin varustettu Tesco.
Kuivattelimme venettä ja varusteitamme. Ilma oli edelleen pilvistä ja aina välillä satoi jonkun
verran. Täällä on vielä melko kylmää ja varsinkin illalla olisi pitänyt olla enemmän vaatetta
päällä.
Illalla kävimme Fal River festivaaleilla kuuntelemassa kelttiläistä musiikkia. Ainakin ääntä riitti!
Söimme ulkona ”Seafood Barissa”, aivan satamamme vieressä. Tilasimme molemmille sitruunavoissa paistettua merianturaa. Voita olikin käytetty runsaasti, koska kala oli kyllä melko rasvainen. Palvelu oli kuitenkin hyvin ystävällistä!
1.6. Falmouth Standby
Elämä alkaa taas normalisoitua, nukuttuamme pari yötä kuivien lakanoiden välissä.
Aamulla satoi, mutta aurinko tuli myöhemmin esille ja kesäkuun ensimmäisestä päivästä tulikin
oikein kaunis, tosin melko tuulinen, eikä siten vielä kesäisen lämmin
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Teimme kävelyretken Fal-joen suistossa olevaan venetarvikeliikkeeseen, jossa piti olla hyvä
valikoima erilaisia tarvikkeita. Tavoite oli löytää uusi liitin, jolla piuhat liitetään polttoainetankin mittariin. Ko. liitin oli hapettunut, eikä sitä voi korjata. Myyjä yritti parhaansa mukaan auttaa, mutta sopivaa liitintä ei löytynyt.
Paluumatkalla kävimme Lidlin marketissa täyttämässä reppumme tutuilla ruokatarvikkeilla.
Ruotsalaisystävämme Urban oli saapunut s/y Matildalla tänne Hortasta keskellä yötä. Heilläkin
oli ollut aika raskas ja märkä matka, joten veneessä kuivatetaan nyt vaatteita ja patjoja.
2.6. Falmouth Standby

Sää helli meitä tänään. Aurinko paistoi siniseltä taivaalta ja oli lähes tyyntä, eli ihanteellinen
lomailupäivä.
Saimme tänään vihdoin pyykkimme toimitettua pesulaan. Sataman oma pesukone kun valitettavasti on ”out of order”, eikä korjaamisesta ole mitään tietoa. Pyykin kanssa oli kyllä melkoista
sähläämistä. Pesulasta oli luvattu soittaa aamulla, kun tulevat noutamaan pyykkimme satamasta. Ei kuulunut mitään soittoa, joten Riitta soitti pesulaan ja ihmetteli, koska he tulevat Sieltä
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kerrottiin, että ovat muutamassa minuutissa satamassa. Hyvä että ehdimme viedä pyykkikassimme sataman toimistoon ajoissa, että se ehtii vielä kuormaan mukaan. Oli myös sovittu, että
he palauttavat pyykkimme illalla ja soittavat etukäteen, kun tulevat. Eivät soittaneet, ja kun
Riitta soitti taas ja kyseli, eivät he voi tullakaan, koska ei pesulassa edes tiedetä, missä satama
on! Selvitimme itsellemme pesulan osoitteen ja kävimme itse hakemassa pyykkimme. Iso Ikeakassillinen maksoi 10 £
Kävelimme päivällä kaupungin laidalla olevalle vanhalle Pendennis-linnoitukselle. Kyseessä on
yli 450 vuotta vanha, ts. Cornwallin vanhin, linnoitus, joka rakennettiin Henri VII:n aikana. Linnoitus on huolella entisöity.
Kävimme taas Bosunin venetarvikeliikkeessä ja löysimme molemmille lämpimät Gillin hanskat.
Ostimme sieltä myös kahdet istumalaatikon tyynyt. Edelliset oli hankittu Las Palmasissa ja kestivät vain 2 Atlantin ylitystä. Nyt ostamamme ovat samaa Plastimon laatua, joten odotukset
eivät ole kovin korkeita niiden kestävyydestä.
Illalla juttelimme vielä Urbanin kanssa Hollannin kanava-purjehtimisesta
3.6. Falmouth Standby
Sääfaksimme datakaapeli oli edelleen niin hapettunut, ettemme saaneet taaskaan sillä yhteyttä, eli ajankohtaisia säätietoja. Nyt ei auttanut muu, kuin pistää kaapeli reppuun ja lähteä etsimään apua. Muutaman kilometrin päässä satamasta on venesähköliike joka myy Furunon, eli
faksin valmistajan, tuotteita. Uutta kaapelia ei sieltä löytynyt, mutta he vaihtoivat vanhaan
kaapeliimme pistokkeen. Nyt laite toimii taas.
Toinen pikku riesa on ollut polttoainetankin hapettunut mittari. Ny se on niin pahasti hapettunut, ettei sitä enää pelasta mikään. Maahantuoja vastasi Mikon email-kyselyyn, että Plymouthissa on liike, jossa on uusia mittareita varastossa. Täytyy yrittää hankkia se sieltä, mutta mikäli se ei onnistu, niin pitää itse laskea, paljonko polttoainetta kuluu.
Koko päivä oli aurinkoinen, mutta tuuli taas melko kovaa
idästä.
Laiturillemme saapui tänään 13 veneen ranskalaiseskaaderi. He järjestivät pienimuotoisen brunssin laiturillamme ja
meidätkin kutsuttiin mukaan.

4.6. Falmouth - Plymouth, 41 nm
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Aamu alkoi taas aurinkoisena ja tänään vaihteeksi vähätuulisena.
Lähdimme liikkeelle noin klo 9, tankattuamme ensin sekä polttoainetankkimme että varakanisterimme täyteen löpöä. Isossa Britanniassa oli ennen, kuten Suomessakin, mahdollista ostaa
verotonta polttoainetta veneitä varten. EU:n määräykset kieltävät sen nykyisin, mutta engelsmannit ovat keksineet mukavan porsaanreiän. Lasku jaetaan kahteen osaan käyttötarpeen mukaan: 60 % polttoaineesta käytetään veneen kuljettamiseen ja 40 % sen lämmittämiseen. Vm.
on edelleen verovapaata!
Tuuli oli tänään hyvin heikko ja vastainen, joten ajoimme lähes koko matkan etupäässä koneella. Saavuimme perille noin klo 17
Plymouthissa on useampi marina ja tarkoituksemme oli mennä ”Queen Anne Battery Marinaan”,
jota Falmouthin venenaapurimme oli meille suositellut. Mikko otti yhteyttä marinaan VHF:llä,
mutta valitettavasti satama oli jo aivan täynnä, koska viikonloppuna on iso kilpailu.
Saimme paikan rannan toisella puolella sijaitsevasta yksityisestä ”Plymouth Yacht Harbourista”,
mutta täältä on melko pitkä ja hankala lauttamatka itse kaupunkiin.
Plymouth on, kuten Falmouth, tärkeä purjehduskaupunki. Täältä on lähtenyt ja tänne on päättynyt moni maailmanympäripurjehdus. Täällä näyttää olevan myös melkoinen laivastotukikohta.
Heti aamulla oli Mikolla tarkoitus käydä ostamassa uuden polttoainemittarin. Koska satamamme on joen vastakkaisella puolella kuin itse kaupunki, täältä on kuljettava lautalla keskustaan.
Mikko lähti etsimään sitä oikeata liikettä. Liike ei ollutkaan keskustassa ja turistitoimistossa
selvisi, että se on kaupungin toisella puolella. Mikko yritti ensin soittaa sinne, varmistaakseen
että liike on myös auki ja että heillä on se haluttu mittari varastossa. Puhelu meni nyt vastaajaan, joten ei auttanut muu, kuin lähteä kävelemään kohti liikettä. Ehkä he olivat niin kiireisiä,
etteivät ehdi vastata puhelimeen? Liike löytyi noin 4 km:n päässä, mutta oli tänään, lauantaina,
suljettu. Ei sitten muu kun kävellä toiset 4-5 km takaisin satamaamme, nyt toista kautta kiertäen, ilman mittaria. Mikäpäs siinä, mukavaa liikuntaahan aamukävely oli.
5.6. Plymouth- Dartmouth, 35 nm
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Lähdimme liikkeelle noin 11:30, mutta koska oli edelleen tyyntä, ajoimme koneella koko päivän.
Ihastelimme näitä nummimaisia maisemia. Korkeat ja vihreät rannat ovat tunnusomaisia koko
Lounais-Englannin rannikolle. Välillä siellä näkyy vanhoja linnoituksiakin. Kalapyydyksiä on melkoisesti, mutta ne ovat yleensä hyvin merkittyjä.
Matkalla Mikko avasi onnettoman mittarinsa ja onnistui kytkemään sen piuhat uudelleen niin,
että mittari toimii nyt ainakin väliaikaisesti. Juottokolvilla olisivat liitoksista tulleet hieman
parempia, mutta pääasia on että mittari nyt tuntuu toimivan. On taas mukava kuvitella tietävänsä, paljonko tankissa on löpöä!

Saavuimme n klo 17 Dartjoen suulla olevaan Dartmouthin idylliseen kaupunkiin. Harbour Officer
Peter oli meitä kumiveneellä vastassa ja ohjasi meidät yhteen, keskellä jokea kelluvaan, ponttoniin. Tämä ponttoni oli varattu vierasveneitä varten.
Täältä ei siis pääse ilman jollaa tai vesitaksia minnekään, mutta eipä meillä ollut mikään kummempi hinku mennä nyt kaupunkiin. Kaupat ovat lauantai-iltana kiinni, mutta Cantanan varastosta löytyy sen verran tarvikkeita, että Riitta osasi loihtia niistä taas illallisen.
6.6. Dartmouth – Weymouth, 54 nm
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Matka jatkuu joensuusta seuraavaan joensuuhun. Sää oli tänäänkin epätyypillinen englantilainen, eli aurinko paistoi koko päivän, eikä näkyvyydessäkään ei ollut mitään valittamista.
Meillä oli myötätuuli, aluksi noin 10 solmua ja lopussa jo reilusti yli 20 solmua ja aikaa meni
koko purjehdukseen noin 9 tuntia.
Cantana sai tänään ylimääräisen matkustajan. Rengastettu lintu laskeutui puomin päähän lepäämään. Annoimme sen olla melko kauan siinä, mutta kun se toisen kerran innostui kakkimaan, oli kippari jo sitä mieltä, että ilmainen kyyti riittää.
Etelään työntyvä niemi, Portland, on pahamaineinen paikka kovien ja vaarallisten swellien johdosta. Virta kiertää Portlandin niemen ja on vallitsevista tuulista ja vuorovedestä riippuen pahimmillaan yli 6 solmua ja yleensä suoraan vastaan. Koska nyt oli neap-aika, oli virta vain parin
solmun paikkeilla, kun kiersimme niemen noin klo 18.
Portlandin satamaan on rakennettu iso marina vuoden 2012 Olympialaisia silmälläpitäen. Kävipä
mielessä, että onkohan näillä vaikeilla vesillä tottuneilla purjehtijoilla jonkunlainen kotikenttäetu?
Saavuimme noin klo 19 Weymounthin idylliseen satamaan ja kiinnitimme veneen kolmantena
yhden Southamptonilaisen veneen kylkeen.
Rannanpuolimaisin vene oli upea saksalainen puuvene, S/y Quinta, vm 68. Veneen kippari kertoi
hänen suunnittelevansa purjehtimista Vaasaan ensi kesänä.
Olemme ulkosatamassa ja avattavan sillan toisella puolella on myös iso marina, lähinnä paikkakuntalaisia varten. Kaupunki on tosi mukavan tuntuinen, ja täällä on juuri päättynyt jonkunlaiset kesäfestarit.
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Kävimme syömässä aidossa pubissa aitoa englantilaista pubiruokaa ja on myönnettävä, että englantilainen ruokakulttuuri on maineensa arvoinen. Nälkä meni kuitenkin.
7.6. Weymouth – Cowes, Isle of Wight, 50 nm

Ruokavarastomme alkoi taas olla melko tyhjä, joten menimme heti aamulla ostoksille paikalliseen Tescon supermarkettiin.
Irrotimme köydet noin 10.30, ja ajoimme ulos satamasta.
Tiedotteen mukaan Weymouthista itään on mahdollisesti ampumaharjoituksia, joten ko. alue
pitää kiertää melko kaukaa. Näin teimmekin, vaikka näimme että moni muu vene ajoi suoraan
alueen läpi. Ehkä tänään ei ammuttu? Asia olisi voitu tarkistaa etukäteen satamatoimistosta,
mutta eipä sen ampuma-alueen kiertäminenkään niin vaikeata ollut!
Rannan muoto on täällä Dorsetissa samanlainen korkea, vaikeasti vallattavissa oleva kallioranta,
mitä olemme tähänkin saakka jo tottuneet näkemään koko Englannin lounaisrannikolla. Kallio
lienee sen vaaleasta väristä päätellen muuttunut paikoitellen liitukallioksi. Sitähän täällä riittää!
Ilma oli taas utuinen ja muutama sadepisarakin osui Cantanaan. Tuuli tuli lounaasta, noin 5-10
solmua, joten tänäänkin meillä oli melko heikkotuulinen päivä.
Kiersimme riittävän kaukaa merikortissamme mainitun Saint Albans Ledgen turbulenssi-alueen,
vaikka virran voimakkuus oli juuri nyt neapin johdosta varsin pieni.
Joskus klo 16 maissa purjehdimme sisään Solentiin, salmeen joka erottaa Isle of Wightin mantereesta.
Saaren länsipäässä on purjehtijoiden tuntema majakka, The Needles, upeiden kalkkikivikallioiden ympäröimänä. Tätä Solentia ja Cowesta, sen keskustaa, pidetään yleisesti englantilaisten
purjehtijoiden Mekkana.
Virta salmessa oli melkoinen, noin 3 solmua myötäistä, joten Cantana kulki pohjan suhteen jopa
8 solmun nopeudella.
Cantana saapui klo 18:40 Cowes Yacht Havenin pohjoiseen altaaseen paikalle B2. Vettä satoi
koko illan ja nautimme kunnon kotiruoasta!
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8.6. Cowes – Brighton, 48 nm

Yöllä oli satanut vettä ja aamullakin sitä tihkui vielä jonkun verran. Päivällä saimme tosin nauttia auringonpaisteesta!
Tankkasimme vesitankin täyteen viereisestä olevasta, letkulla varustetusta vesipostista. Yleinen
tapahan on satamissa ollut ottaa vettä omalla letkulla, mutta täällä siis vaihteeksi toisin. Cantanan oma letku oli hajonnut jo Karibialla, joten käytimme tilaisuutta hyväksi.
Irrotimme köydet noin klo 10 ja ajoimme polttoainelaiturille tankkaamaan. Tankkasimme taas
sekoitusta, joka koostui 60 % dieselistä ja 40 % lämmitysöljystä!

Ajoitimme tänäänkin lähtömme niin, että saimme täyden hyödyn myötävirrasta. Solentin salmessa meillä oli aluksi hieman vastavirtaa, mutta jo tunnin kuluttua se kääntyi myötäiseksi ja
oli voimakkuudeltaan 1-2 solmua. Tuuli oli sopivan sivumyötäinen, 5 – 15 solmua, joten matka
taittui ihan mukavasti.
Saavuimme Brightonin valtavaan marinaan klo 18 maissa. Satamassa on tilaa yli tuhannelle veneelle ja vieraspaikkoja riittää niitä tarvitseville.
Brighton on sen sijainnista johtuen hyvin suosittu etappisatama Englannin kanaalia ylittäville.
Satama on myös hyvin suojainen, joten täällä kelpaa odotella sopivia säitä.
Töitä piisaa. Mikko huolsi moottorin, eli vaihtoi öljyt ja suotimet. Vesipumpun hihna oli melkein
poikki, joten sekin meni vaihtoon. Onneksi oli varahihna mukana!
Riitta valmisti meille illalliseksi herkullisia lihapullia. Kunnon kotiruokaa!
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9.6. Brighton Standby
Tänään meillä oli taas huoltopäivä, eli aamupäivän ohjelmassa oli pyykin- ja veneenpesua.
Sää suosi meitä ja oli tänään edelleen harvinaisen aurinkoinen ja kesäinen.
Iltapäivällä kävelimme puolen tunnin matkan Brightonin keskustaan. Söimme siellä välipalan, ja
tutustuimme hieman kaupunkiin
Brighton lienee monelle suomalaiselle, varsinkin entisille teineille, tuttu paikka täällä järjestettävien suosittujen kielikurssien takia.
Kaupunki mainostaa itseään UK:n parhaana ”seafront-citynä”. Uimaranta on kilometrien pituinen ja kauniina kesäpäivänä suosittu lomailukeidas.

Rannan suuntaan liikennöi edelleen maailman vanhin sähköjuna, Volk, jolla lomailijat siirtyvät
helposti ja aitoon brittiläiseen tyyliin paikasta toiseen. Junaliikenne aloitettiin jo v. 1883!

Kaupungin yhtenä vetonaulana pidetään myös mahtavaa Royal Pavilion palatsia. Melkoinen rakennuskompleksi! Meille sen historia jäi nyt selvittämättä. Arkkitehtuuriltaan se kieltämättä
poikkeaa melkoisesti tyypillisestä brittityylistä!
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Rannasta lähtevän pitkän laiturin päässä on suosittu huvipuisto, Brighton Pier, hieman samanlainen kuin Scheveningenissäkin. Jokaiselle pitää olla jotain mukavaa.
Kävimme kotimatkalla valtavassa supermarketissa, ASDA:ssa, täydentämässä ruokavarastojamme.
Huomenna meidän tarkoituksemme on lomailla, eli ajetaan aamulla junalla Lontooseen.
10.6. Brighton – Lontoo - Brighton
Tänään vietimme kaupunkilomaa Lontoossa.
Lähdimme noin klo 9 junalla Brightonista Lontoon Victoria-asemalle. Matka kesti tunnin verran.
Lontooseen päästyämme oli tavoitteenamme tietysti nähdä koko Lontoo ja sen kaikki tärkeimmät nähtävyydet muutamassa tunnissa. Ihan niin nopeastihan se ei onnistunut.

Kävelimme ensin Tower Bridgen takana olevaan Katherine Docks-marinaan, jossa söimme välipalan hienossa Dickens Innissä. Matkalla sinne bongasimme mm. Westminster Abbeyn ja Parla-
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menttitalon Bigbeneineen, josta kävelimme Thames-joen rantaa seuraavaa rantaraittia pitkin
Towerille.
Towerin kohdalla ammuttiin 62 kunnialaukausta Edinburghin Herttuan (kukahan se niistä lienee?) syntymäpäivän kunniaksi. Paluumatkalla Cityn kautta kävimme tietysti St. Pauls Cathedralissa ja Piccadillyn kautta saavuimme vähitellen Buckingham Palatsiin.
Klo 17 maissa istuimme taas junassa, jalat väsyneinä kävelemisestä. Ihan mukava matka, emmehän olleet kummatkaan vierailleet Lontoossa pitkään aikaan. Vaikka eihän täällä mikään parissa kymmenessä vuodessa muutu!
Kaikesta täällä huomaa, että huomenna alkavat jalkapallon MM-kisat. Englannin punaristilippuja(!) liehuu kaikkialla ja pubitkin mainostavat kilpaa itseään kaupungin suurimmilla screeneillä
Saapuessamme veneelle klo 19 maissa meitä kävi tervehtimässä kaksi virolaista purjehtijaa.
Hekin olivat purjehtineet tänne ja ovat nyt jo paluumatkalla Saarenmaalle. Juttelimme Karibian kokemuksistamme heidän kanssaan, aihe tuntui heitä kovasti kiinnostavan.
11.6. Brighton- Dover, 68 nm
Sade alkoi joskus keskiyöllä ja jatkui taukoamatta aamupäivään saakka. Tuuli oli selvästi tyyntynyt eilisestä. Jätimme Brightonin taaksemme noin klo 9.
Heikon vastatuulen takia jouduimme ajamaan osan matkasta koneella.
Puolen päivän maissa ohitimme Etelä-Englannin upeat liitukalliot.

Matkalla katkesi laturin hihna, jonka Mikko vaihtoi saman tien uuteen. Varahinta oli jostain
syystä useamman millin leveämpi, kuin siinä aikaisemmin ollut hihna, huolimatta aivan samasta
tyyppimerkinnästä, eikä siitä syystä sopinut. Onneksi mukana oli toinenkin, sopivanlevyinen,
hihna, joten ongelma tuli ratkaistua. Mikä ihmeen sattuma, kun muutama päivä aikaisemmin oli
vesipumpun hihna vaihdettu!
Saavuimme Doverin satamaan klo 22 maissa ja saimme suojaisen paikan, F119, sisäsatamasta.
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Olemme nyt pitkästä aikaa taas itäisellä pallonpuoliskollamme!
Nautimme myöhäisen illallisen veneessä.
12.6. Dover- Dunkerque 43, nm
Oli taas aika siirtyä Manner-Euroopan puolelle.
Mikko kävi aamulla Doverin venetarvikeliikkeessä vaihtamassa kaasupullon uuteen ja noin klo 10
olimme valmiita irrottamaan köydet.
Doverin satamassa on laivaliikenne niin vilkasta, että tänne tullessa ja täältä poistuessa pitää
aina ensin olla yhteydessä Port Controlliin, saadakseen luvan ajaa sataman aallonmurtajan läpi.

Doverin ja Calaisin välillä on liikennettä todella niin paljon, että laivat kulkevat ns. reittijakojärjestelmää, tietyntyyppistä kaksikaistaista laivojen maantietä pitkin. Ko. maantien saavat
pienveneet kyllä ylittää, mutta sen pitää tapahtua 90 asteen kulmassa ja mahdollisimman vilkkaasti. Samanlaisia kaistojahan on myös Suomenlahdella mm. Tallinnaan mentäessä!
Liikennettä oli todella paljon, kymmeniä laivoja oli näkyvissä jatkuvasti. Meillä oli myötävirta
ja koko noin 10 nm:n alueen ylitys tapahtui ilman ongelmia. Käännyttäessämme koilliseen kohti
Dunkerquea, saimme täyden hyödyn virrasta nopeutemme ollessa pohjan suhteen jopa yli 9
solmua.
Saavuimme perille jo ennestään tuttuun Yacht Club de la Mer du Nordin satamaan noin klo 17.
Kävimme kaupungilla ruokaostoksilla ja söimme kotona.
Saavuttuamme tänne on ympäri sulkeutunut, lähdimmehän Dunkerquesta 7.8 kohti etelää ja
purjehdittuamme tällä välillä yli 9600 nm, olemme jälleen täällä. Eiköhän se ole samppanjan
arvoinen kierros?
13.6. Dunkerque – Vlissingen, Hollanti 56 nm
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Aamuaskareidemme jälkeen irrotimme köydet laiturista ja suuntasimme nokkamme kohti pohjoista.
Alustavasti oli tavoitteemme purjehtia Belgian Oostendeen, jossa kävimme menomatkallakin
viime elokuussa. Belgian vieraslippu nousi siis saalinkiin!
Olimme todenneet jo menomatkalla, että Belgian rannikko
on aika masentava: täyteen rakennettu korkeita kerrostaloja! Ehkä kaikki EU:n virkailijat haluavat asua meren läheisyydessä?
Lähestyessämme Oostendeä, meillä oli niin hyvä myötävirta
että halusimme hyödyntää sitä enemmän, joten päätimme
jatkaa matkaa aina Hollannin Vlissingeniin saakka. Vieraslippu vaihtui samalla Hollannin lippuun.
Virta oli 2-3 solmun luokkaa myötäistä, mutta noin tunti ennen Vlissingeniä, se muuttui yhtä
paljon vastaiseksi.
Pohjanmerelle on luvattu lähipäiviksi kovia NE-tuulia eli meille vastaisia, ja päätimme siirtyä
Hollannin kanaville. Eivät vastaiset tuulet meitä sinänsä haittaa, mutta kokemuksemme mukavista kanavamatkoista Hollannissa viime kesänä olivat edelleen mielessä, joten oli helppoa siirtyä takaisin sisämaahan.
Vlissingeniin mentäessä jouduimme pitkästä aikaan sulkuun.
Odotettuamme ehkä 5 min, portit aukesivat ja ajoimme sisään. Vesi nousi muutaman metrin ja ajoimme taas ulos.
Satama oli melko täynnä ja kiinnitimme Cantanan saksalaisen yksinpurjehtijan kylkeen. Vene oli tullut samaa kanavareittiä, mitä mekin suunnittelemme ajavamme, joten Mikko sai häneltä joitakin vihjeitä. Lahjoitimme kipparille Jerseyn vieraslipun, joka meillä oli jäänyt käyttämättä
14.6. Vlissingen – Kortgene 51 33N 03 49 E, 15 nm
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Saksalaisnaapurimme herätti meidät klo 06, koska hän oli lähdössä myötävirrassa kohti Belgiaa.
Saatuamme Cantanan uudelleen kiinnitettyä laituriin, menimme jatkamaan keskeytettyjä uniamme. Kyllä ne maistuivatkin ja nukuimme klo 10 saakka.
Irrotimme köydet ennen klo 12 ja siirryimme odottamaan ensimmäisten siltojen avaamista. Aikaa kului ehkä puoli tuntia, jonka jälkeen olimme "Kanal door Walcherenilla". Ajoimme koneella
Middelburgin pienen kaupungin halki, jossa myös odotimme siltojen avaamista jonkun aikaa.
Kanavapurjehdus vaatii kärsivällisyyttä ja aikaa!
Koti-ikävä lisääntyi, kun näimme kanavan varrella koivua muistuttavia puita. Saisikohan niistä
saunavihdan taitettua?
Schutsluisin sulkujen kautta siirryimme Veersemerin sisäjärvelle, jossa tuuli navakasti, jopa 30
solmua NE.
Noin klo 16 saavuimme Kortgeneen, jossa päätimme yöpyä. Pohjoisrannalla on valtava marina,
Delta Marin, ja kiinnitimme veneen laiturin ulkopuolelle. Koillisenpuoleiset kovat tuulet, joita
on luvattu seuraaviksi päiviksi, eivät osu tässä meihin. Satamamestarin virka-aika päättyy klo
17, emmekä saaneet enää häneen yhteyttä.
Päätöksemme siirtyä kanaville tuntui järkevältä, koska kova vastatuuli Pohjanmerellä on turhan
rasittavaa.
Tapasimme satamassa mukavan hollantilaisperheen, Marjon ja Richardin, jotka purjehtivat Lars
Norlinin piirtämällä s/y Sommar´illa. Heillä on sama matka kanavalla kuin meillä ja saimme
heiltä arvokkaita vihjeitä mm. yöpymispaikoista ja rautatiesiltojen aikatauluista.
15.6. Kortgene – Strijensas, 51 43 N 0435 E, 37 nm
Mikko kävi aamulla hoitamassa satamakonttorissa muodollisuudet, jonka jälkeen olimme valmiita jatkamaan kanavamatkailuamme noin klo 10.

Kova tuli jatkui edelleen ja Pohjanmerelle oli annettu lähes myrskyvaroitus. Ennusteen mukaan
sää jatkuisi tällaisena koko viikon. Päätös siirtyä kanaville tuntui entistä fiksummalta!
Kortgenen jälkeen saavuimme suureen lahteen, joka oli suorassa yhteydessä mereen, joten
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täällä vaikuttivat sekä virrat että nousu- ja laskuvesi. Me saimme nauttia molemmista, joten
meno oli märkää, koska merenkäyntikin oli kovasta tuulesta johtuen melkoista.
Jatkoimme matkaa Kramersluizenin suluille, jota Richard ja Marjo olivat suositelleet meille yöpymispaikaksi. Koska saavuimme sinne jo iltapäivällä, emme halunneet jäädä vielä satamaan,
vaan jatkoimme matkaa Volkerkaksluizenin sululle. Sulkuja on täällä useampia ja valitsimme
tietysti pienveneitä varten varatun sulun. Nyt oli kuitenkin käynyt niin, että isoja proomuja varten tarkoitettu sulku oli epäkunnossa, joten proomut käyttivät nyt myös pienveneiden sulkua.
Olimme VHF:llä yhteydessä sulun valvomoon ja saimme ohjeet siirtyä sulkuun heti ms Imerellan
jälkeen. Mikäpäs siinä, hieman arvelutti jäädä ison proomun taakse koska niiden potkurien aiheuttama virta on melko voimakasta ja saattaa aiheuttaa ongelmia pienveneille niiden lähtiessä
liikkeelle. Kaikki meni kuitenkin oikein hyvin ja siirryimme tosi vilkkaalle Hollands Diepin syväväylälle. Proomuliikenne on täällä todella vilkasta, joten koneellakin ajaminen vaatii tarkkuutta. Olimme olleet puhelimitse yhteydessä Strijensasin marinaan, josta meille oli luvattu laituripaikka yöksi. Pilot-kirjamme mukaa sataman syvyys on alle 2 m, mutta satamamestari vakuutti
meille että 1,9 m:n syvällä veneellä mahtuu hyvin. Niinhän siinä kävi ja saimme vaivoin parkkeerattua Cantanan
kahden paalun väliin.
Kävimme ravintolassa maksamassa satamamaksun ja kysellessämme mahdollista leipomoa kuulimme, ettei kylässä ole lainkaan liikkeitä. Tarjoilija haki kuitenkin meille
keittiöstä ison pussin pakastettua paahtoleipää. Kiitos
siitä.
Kävimme suihkussa ja nautimme illallisen veneessä.
16.6. Strijensas- Gouda, 52 01 N 04 42W, 26 nm
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Tänään on kulunut tasan vuosi siitä, kun lähdimme Laurinlahdesta. Merimaileja on kerääntynyt
nyt jo noin 11 000 ja reilut 1000 on vielä purjehdittava ennen kuin olemme kotona.
Strijensasisin marina oli hyvin rauhallinen ja suojainen, joten siellä ei ulkopuolella vallitsevia
kovia tuulia huomattu.
Lähdimme taas liikkeelle noin klo 10 ja suuntasimme nyt pohjoiseen Dordrechtiin vilkasta
Dordtse Kil- kanavaa pitkin. Alussa meillä oli noin 2 solmun myötävirta, mutta Dordrechtin kohdalla kääntyessämme kohti Noord-kanavaa, virta loppui kokonaan.
Dordrechtin kohdalla on ensin rautatiesilta sekä sen vierellä moottoritiesilta, jotka avataan 2
tunnin välein, joten jouduimme kiinnittämään veneen odotuspaikalle odottamaan seuraavaa
avausta. Yllättäen silta avattiinkin jo tunnin kuluttua, koska pohjoisesta oli tulossa suurempi
laiva. Livahdimme parin muun purjeveneen kanssa samalla sillan alitse.
Mikolla tuli melkein kyynel silmään kun hän näki Dordrechtissa proomun, minkä kyljessä oli pitkäaikaisen työnantajan, Omyan, logo.
Saavuimme Goudan pittoreskiin kaupunkiin n. klo 17 ja
saimme paikan ahtaasta marinasta. Olimme lukeneet muiden purjehtijoiden kokemuksista, että täällä on liian matalaa, mutta veneemme alle riitti kyllä tarpeeksi vettä.
Kun kerran olimme Goudan juustokaupungissa, ostimme juustokaupasta pyöreän Gouda-juuston.
Juusto oli tosi herkullista ja rasvaprosentit myös varmaan ihan kohdallaan!
Teimme kierroksen tässä keskiaikaisessa kaupungissa. Löysimme pankkiautomaatin ja siellä rikastuneena menimme Lidliin ruokaostoksille.
Kannoimme kaksi repullista ja kaksi isoa kassia veneeseen ja nautimme juhlaillallisen kotona.
17.6. Gouda – Haarlem, 52 23 N 04 39 E, 30 nm
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Päivä alkoi taas aurinkoisena, mutta tuuli oli edelleen navakkaa, NE 15–25 solmua. Peruuttaessamme ulos ahtaasta laiturista, osui Heikin peräsin vastapäiseen pehmeään penkkaan seurauksella, että se hieman vääntyi. Totesimme myöhemmin, ettei tuuliperäsimme enää toimi, mutta
olihan pidemmät avomerimatkamme jo takanapäin ja onhan meillä myös toimiva sähköinen autopilootti.
Goudan kohdalla on vilkasliikenteinen rautatiesilta, joka avataan vain 3 tunnin välein. Ensimmäinen avaus tapahtuu klo 10.13, joten menimme sillan edessä olevalle odotuslaiturille. Siellä
oli taulu, jossa ilmoitettiin että seuraava avaus onkin vasta 13.13! Mitä ihmettä! Mikko otti
VHF:llä yhteyttä ja kuuli, että edellinen avaus oli aivan oikein ollut 10.13! Nyt meille vasta selvisi, että tultuamme Englannista Ranskaan, olimme unohtaneet siirtää kellojamme KeskiEuroopan aikaan! Syy eilisenkin hämmennykseen selvisi samalla. Jäimme odottamaan ja sillan
avattua jatkoimme kanavamatkailuamme.
Meillä oli hieman ennen Alphen a/d Rijniä olevan sillan kohdalla vaikeuksia kun jouduimme
odottamaan sen avaamista turhan kauan. Nyt oli sekä kova tuuli että 1 solmun myötävirta. Venettä on silloin hyvin vaikeata pitää paikallaan, koska ohjaus ei toimi ilman vauhtia. Sama ongelma oli myös edessämme olevalla hollantilaisveneellä. Kun olimme poikittain tässä kapeassa
kanavassa, tuli hiekkaproomu kovaa vauhtia takaa, eikä sillä ollut aikomustakaan pysähtyä ja
antaa meidän kääntää veneemme rauhassa. Läheltä piti, ettei proomu törmännyt meihin, mutta
kaikki meni onneksi hyvin.
Jatkoimme matkaa ja noin klo 17 saavuimme Sassenheimin rautatiesillan kohdalle, jonka jouduimme odottamaan nostoa klo 18.28 saakka. Täälläkin oli odotuslaituri, johon kiinnitimme veneen ja rupesimme aikamme kuluksi lukemaan.
Seurasimme hollantilaista Bavaria 30:tä, s/y Amistadia, joka oli myös menossa Goudaan. Peräkkäin ajamisessa on se hyvä puoli, että pääsee samalla sillan avauksella läpi. Ehkä siltoja ei kannata erikseen avata yksinäiselle veneelle?
Saavuimme illalla noin klo 21 Haarlemiin ja kiinnitimme veneemme keskellä kaupunkina olevan
kanavan varrelle. Aikomamme paikka oli meille liian matala, mutta siirsimme veneen vieressämme olevan pienemmän hollantilaisveneen kylkeen veneen nuoren miehistön avustamana.
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Sillat suljetaan klo 22, joten pidemmälle emme olisi tänään enää päässeet, emmekä myöskään
jaksaneet.
Nautimme myöhäisen pihvi-illallisen veneessä.
18.6. Haarlem – Amsterdam, 13 nm
Aamulla oli taivas pitkästä aikaa pilvessä. Lämpötilakin oli vain noin 15 astetta, mutta ei onneksi satanut. Tuuli oli jo hieman tyyntynyt, mutta ennusteiden mukaan se saattaa voimistua uudelleen.
Ensimmäinen silta avattiin noin klo 9 ja pujahdimme samalla sen läpi. Parin muun sillan ja yhden sulun jälkeen saavuimme Zijkanaalin moottoritiesillalle noin klo 10. Tämä silta avataan vain
tiettyinä aikoina ja seuraava aika oli 12 – 13. Jäimme sillan edessä olevalle odotuspaikalle odottelemaan.

Nordzeekanaal, joka yhdistää Amsterdamin Pohjanmereen, on tylsä teollisuuskanava jossa on
todella paljon lauttaliikennettä.
Kanavamatkailu on hidasta, etenimmehän tänään vain 13 nm 7 tunnin aikana, tosin jouduimme
odottamaan 2 tuntia moottoritiesillan avaamista. Useimmat sillat kyllä avattiin melko nopeasti,
saavuttuamme niiden lähelle.
Lähestyessämme Amsterdamia, nousi takanamme jonkunlainen sumurintama, joten päätimme
jäädä yöksi jo viime kesästä tuttuun Sixhavenin satamaan. Satamahan on aivan Amsterdamin
rautatieasemaa vastapäätä. Nopeat lautat huolehtivat liikenteestä kaupungin puolelle. Viime
kesänä satama oli ollut tupaten täynnä, mutta nyt siellä oli vielä runsaasti tilaa.
Kiinnitimme veneen ja välipalan jälkeen kävimme kaupungilla ruokaostoksilla. Mikko löysi myös
Muntpleinin vierestä pienen venetarvikeliikkeen, josta ostimme uuden venehaan Atlantilla hukkuneen tilalle
Käynnissä olevat jalkapalloilun MM-kisat huomaa täälläkin yhtä selvästi kuin Englannissa. Lukuisat talot ja veneet ovat koristetut oransseilla viireillä ja kaikenlaisella fanikamalla. Joissakin
veneissä ja proomuissa on jopa perälipun tilalle ilmestynyt oranssi futislippu! Huomenna on taas
Hollannin vuoro otella!
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19.6. Amsterdam- Enkhuizen, 52 42N 05 18E, 30 nm
Yöllä oli satanut jonkun verran, mutta sade lakkasi aamulla. Tuuli oli edelleen navakkaa, 20 –
30 solmua pohjoista ja säätila kolea ja pilvinen.
Lähdimme liikkeelle totuttuun aikaan, eli noin klo 10.
Ajoimme sataman jälkeen kanavan vasenta reunaa, koska tarkoituksemme oli pysähtyä sillä
puolella olevalla huoltoasemalla tankkaamassa. Hollantilainen poliisivene lähestyi meitä ja poliisi ilmoitti, että kuljemme kanavan väärää puolta. Tästä voisi rupsahtaa 90 €:n sakot! Emme
ensikertalaisina rikollisina saaneet sakkoja, mutta siirryimme kiltisti väylän oikealle puolelle.
Olemme kuulleet useammalta Hollannissa kävijältä, viimeksi spicalaisilta, että poliisi tulee täällä usein ulkomaalaisiin veneisiin ja saattaa jopa tarkastaa koko veneen, kuten mm. Spican tapauksessa. Etsivät kai huumeita? Ainakaan toistaiseksi meitä ei ole tarkastettu meno- eikä tulomatkallamme.
Lähestyessämme huoltoasemaa, näimme että siellä oli parastaikaa parkissa iso jokilaiva, joka
näytti vievän koko laituritilan. Emme jääneet odottamaan, vaan päätimme tankata myöhemmin
Enkhuizenissa.
Saavuimme Markenmeerille, joka on entistä merenpohjaa ja nykyisin padottu sisäjärvi. Järven
syvyys on vain 2,5- 4 m ja näin kovalla tuulella, 20–30 solmua, meri oli tosi kuoppainen. Aalto
on lyhyttä ja terävää ja selvästi hidastaa veneen kulkua varsinkin vastatuulen purjehdittaessa,
kuten me nyt.
Joskus klo 17 maissa saavuimme Markenmeeriä ja Ijsellmeeriä jakavan penkereen sululle. Sulutuksen jälkeen ajoimme Enkhuizenin jo ennestään tuttuun isoon marinaan. Satama oli melko
täynnä paikallisia veneitä, mutta puhelimitse saimme varattua itsellemme paikan M19.
Hollanti pelasi tänään Japania vastaan tuloksella 1-0.
20.6. Enkhuizen standby
Päätimme jäädä vielä päiväksi tähän mukavaan kaupunkiin.
Käydessämme täällä menomatkallamme viime heinäkuussa, meillä oli liian vähän aikaa tutustua
kaupunkiin. Sää on tänään edelleen kovatuulista ja koleata, joten totta puhuen, ei lähtö kuoppaiselle Ijsselmeerillekkään houkutellut kovin paljoin.
Pukeuduimme kunnolla ja lähdimme kiertämään kaupunkia.
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Asukkaita on täällä alle 20 000, mutta veneitä sen eri satamissa tuhansia. Paikka on tuttu myös
monelle saksalaiselle purjehtijoille, joiden kotisatamana tämä suuri Compagnieshaven on. Hollantihan on Keski-Saksaa lähempänä kuin esim. Saksan Pohjan- tai Itämeren rannikko.
Kaupunki on hyvin pittoreski ja sen keskiaikainen keskusta on hyvin säilynyt, suurten markettien
pysyessä kaupungin ulkopuolella. Kuvat puhunevat puolestaan.
Nautimme välipaloiksi ”ulkoministerit” eli Uitminsterit. Tyypillinen hollantilainen välipala, joka
koostuu paahtoleivästä, jonka päällä on esim. kinkkua, juustoa ja munia.
Kävimme ruokaostoksilla Albert Hejinin marketissa täydentämässä varastojamme.
Sataman palvelut toimivat kiitettävästi. Täällä on sekä hyvin varustettu supermarketti että venetarvikeliike, jotka ovat auki myös sunnuntaisin.
Illalla katsoimme veneteatterissamme elokuvan "Keskenjäänyt elämä". Pääosissa Robert Redford
ja Jennifer Lopez. Ihan katsottava elokuva.
21.6. Enkhuizen - Leeuwarden 53 12N 05 48 E, 48 nm

Ilmanpaine oli nyt selvässä nousussa ja tuulikin oli jo tyyntymässä.
Tankkasimme aamulla sataman mittarista tankin täyteen löpöä ja lähdimme purjehtimaan yli,
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edelleen kuoppaisen, Ijsseelmeerin. Noin 16 nm:n jälkeen saavuimme Lemmerin sululle, josta
pääsimme melko nopeasti kahden jokilaivan kanssa kanaville.
Viime kesänä oli tarkoituksemme purjehtia kanavia pitkin Leeuwardenista kohti Lemmeriä,
mutta jouduimme silloin kääntymään viralliselta reitiltä takaisin liian matalan veden takia.
Nyt yritimme samaa vastakkaisesta suunnasta, mutta erästä toista kanavaa pitkin, jonka syvyyden piti olla 2,15 m. Tämän olimme saaneet tarkistettua Richardin kartasta. Staande Mastroutekarttakirjassa tätä reittiä ei ole mainittu, joten olimme hieman jännittyneitä kääntyessämme
Wartenin kohdalla tuntemattomalle kanavan osuudelle.
Wartenin pikkukaupungissa odotimme 30 min. sillan avaamista ja siltavahdin mukaan olimme
oikealla tiellä, kyllä tämä vie Leeuwardeniin. Jossain kohtaa kölimme tömähti pohjaan kaiun
näyttäessä 1,7 m. Emme jääneet mutapohjaan kiinni, vaan lisäsimme kaasua.
Saavuimme illalla noin 19.45 Leeuwardeniin pohjoisen sillan eteen ja kiinnitimme veneemme
puiston reunaan.
Nautimme illallisen Cantanassa.
22.6. Leeuwarden – Lauwersoog, 53 24 N, 06 12 E, 25 nm
Kesä palasi Hollantiin!
Pohjoissillan portti avattiin klo 09 ja koska olimme juuri portin takana parkissa, päätimme saman tien ajaa sillan läpi ulos.
Kanavamatkailu jatkui leppoisissa merkeissä ja ihailimme hollantilaista maalaismaisemaa pitkin
päivää. Dokkumin läpi ajaessamme ehdimme ajaa 5 sillan alta, ennen kun kello oli 12 ja siltavahtien tunnin pituinen ruokatunti alkoi. Ei auttanut muu, kuin odotella kanavan keskellä ja
yrittää pitää venettä paikallaan tunnin verran. Se ei ollut kovinkaan vaikeata, koska tuuli oli jo
melko heikko, mutta kevyt myötävirta työnsi meitä jatkuvasti hiljaa kohti siltaa. Kanavan reunat olivat niin matalia, ettemme voineet kiinnittää veneettä mihinkään.
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Tätä kanavan osuutta pidetään Hollannin yhtenä kauneimmista. Ammattiliikenne loistaa poissaolollaan ja kanava kiertää pieniä kyliä ja Dokkumin vanhan kaupungin tuulimyllyineen. Vettä on
kuitenkin niukasti, kanavan syvyys vaihteli 1,8 – 2,3 m:n välillä ja muutaman kerran saimme
myös pohjakosketuksen. Kaasua lisää, niin olimme taas syvemmillä vesillä!
Pienempien siltojen avaaminen maksaa ja maksu suoritetaan siltavahdin ongella ojentamaan
puukenkään. Maksun suuruus ilmoitetaan etukäteen taulussa ja on muutaman €:n luokkaa.
Alkuperäinen suunnitelmamme oli kulkea kanavia pitkin Delfzijliin saakka, mutta Lauwersoogissa meistä alkoi jo tuntua siltä, että pitäisi päästä jo merelle. Onhan näitä kanavia jo tullut koluttua ihan tarpeeksi ja nyt oli sää Pohjanmerelläkin muuttunut ihan hyväksi purjehdussääksi.
Lauwersoogissa kävimme myös menomatkallamme viime kesänä ja valitsimme saman marinan,
jossa olimme silloinkin. Ehkä meillä on myös sama paikka, D39?
Satama sijaitsee aivan Pohjanmerelle aukeavien sulkujen vieressä. Hyvin suojainen satama. Vieraspaikat ovat merkitty vihreällä laatalla.
23.6. Lauwersoog –Norderney, 53 42N 07 10E, 53 nm
Satamamestarin suosituksen mukaan paras lähtöaika kohti Saksaa on LW – 2 h, eli huomenna
olisi kannattanut lähteä vasta klo 12.
Meillä oli kuitenkin pitkä matka edessämme Norderneyhin, joten emme haluaisi lähteä niin
myöhään. Mikon omien laskelmien mukaan kannatti lähteä yhtä hyvin aikaisemmin, jolloin meillä olisi jo alkumatkan matalilla vesillä myötävirta. Ja kieltämättä näin pitkällä matkalla saamme joka tapauksessa nauttia sekä myötä – että vastavirroista, joten missä vaiheessa aloitamme
matkan, ei mielestämme ole väliä! Totesimme yhdessä että lähtömme klo 10 osui nappiin!
Pohjanmerelle vievä sulku avattiin meille melko nopeasti ja ajoimme sen sisään. Nyt tapahtui
kaksi mokaa: Sekä Riitan että Mikon kädessä olleet poijuhaat putosivat veteen meidän pitäessämme kiinni sulun seinässä olevasta köydestä! Syykin oli selvä: tässä sulussa oli poikkeuksellisen kova virtaus ja vaikka kone oli jo pysäytetty, vene jatkoi matkaansa eikä sen kulkua voitu
käsin pysäyttää. Saimme veneen kuitenkin hyvin kiinnitettyä ja seurasimme katseella, kun mo-
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lemmat haat uivat kohti sulun päätä! Sulun hoitaja huomasi onneksi tämän ja ennen kuin hän
aloitti sulun täyttämisen, hän poimi molemmat haat ylös ja toi ne meille. Danky!
Aurinko paistoi koko päivän pilvettömältä taivaalta, mutta tuulesta ei ollut tietoakaan. Ajoimme koneella ja välillä yritimme purjein, mutta sillä vauhdilla olisimme olleet vasta aamuyöllä
perillä.
Virta oli lähes koko päivän myötäistä, 1-2 solmua, joten matkamme taittui ihan mukavasti.
Näimme myös paljon troolia vetäviä kalastusaluksia.

Seurasimme kahta hollantilaista purjevenettä, jotka olivat kanssamme samaan aikaan sulussa,
ja saavuimme jo ennestään tuttuun Friisien saariin kuuluvaan Norderneyhin klo 20 maissa. Satama oli jo hyvin täynnä, mutta löysimme vielä sopivan aisapaikan.
Mikko kävi suorittamassa satamamaksun ja tilasi meille samalla aamuksi tuoreet sämpylät
24.6. Norderney – Cuxhafen, 71 nm

Lähdimme jatkamaan matkaamme noin klo 9 ja saimme mukavan myötävirran Pohjanmerellä.
Jossain vaiheessa virta kääntyi vastaiseksi, mutta alkuillalla taas myötäiseksi, voimaltaan noin 3
solmua. Täällä ei virtoihin ilmeisesti vaikuta vain vuoro-ja laskuvesi-ilmiö, vaan myös Elben virtaaman veden määrä. Virrat poikkesivat siksi jonkun verran taulukoiden mukaisista.
Purjehdimme samaa matkaa parin hollantilaisen veneen kanssa, joilla oli myös määränpäänä
Cuxhafen.
Päivällä jouduimme keskelle sumurintamaa, jolloin seurasimme silmä tarkkana tutkan näyttöä.
Muutaman tunnin kuluttua aurinko kuivasi sumun ja näkyvyys pysyi koko loppupäivän hyvänä.
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Pohjanmerellä on todella paljon liikennettä, joten meidän oli pysyttävä visusti reittijakojärjestelmän ulkopuolella.
Saavuimme illalla juuri auringonlaskun aikaan jo ennestään tuttuun Cuxhafenin satamaan.
Parkkeerasimme Cantanan hollantilaisen S&S veneen, s/y Circus, viereen. Kyseessä on Cantanan
kokoinen She 36. Istuimme hetken juttelemassa mukavia Norbertin ja Nicolen kanssa.
25.6. Cuxhafen – Kiel,Holtenau, 70 nm
Tänään on Mikon 65 v-synttärit.
Meillä ei ollut tarvetta jäädä juhlimaan synttäreitä Cuxhafenissa, vaan lähdimme heti aamulla
liikkeelle kohti Brunsbütteliä, eli Kielin kanavan Pohjanmeren puoleista sulkua. Sitä ennen
tankkasimme marinan uudesta diesel-asemasta tankkimme täytteen löpöä, olihan tullut viime
päivinä ajettua todella paljon koneella. Merikarhuvene s/y Atalanta oli illalla saapunut tänne ja
Kalliot ovat nyt menossa Helgolandiin. Oli mukava nähdä!
Meillä oli mukava 3 solmun myötävirta 15 nm:n päässä olevaan Brunsbütteliin ja odotettuamme
sulun edessä noin 15 min, syttyi sulun päällä oleva valkoinen valo merkiksi siitä, että tervetuloa
sisään. Sulutus tapahtui hyvin ja siirryimme kanavan puolelle hieman ennen klo 12. Nyt ovat
kaikki nousu- ja laskuvedet sekä kovat merivirrat takanamme ja kotoinen Itämeri odottaa edessämme.
Suomessa kuulemma sataa, mutta täällä paistaa aurinko siniseltä taivaalta ja ajamme kanavassa shortseihin pukeutuneina

Kielin kanava on 54 nm pitkä, ja lienee maailman pisin kanava (?). Purjehtiminen on kanavalla
kielletty ja huviveneet saavat liikkua kanavalla vain auringon nousun ja – laskun välisenä aikana.
Liikennettä on todella paljon, sekä muita huviveneitä että kaikenlaisia kontti- ja tankkilaivoja.
Matka taittui hyvin, mutta muutaman kerran jouduimme odottamaan liikennevalojen edessä.
Jos nimittäin valotolpassa palaa 3 punaista valoa päällekkäin, on ajo kielletty. Silloin on suurempi laiva tulossa kapeasta kohdasta vastaan, eivätkä pienveneetkään saa mennä niiden kulkua häiritsemään.
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Aikaa näissä odotuksissa kului ehkä tunnin verran ja aloimme jo huolestua, ehtisimmekö lainkaan Holtenaun sulkuun, ennen sen sulkemista pienveneille auringon laskun aikoihin.
Kaikki meni lopulta hyvin ja olimme sululla n. 21.30 ja sulutuksen jälkeen löysimme paikan venesatamasta saksalaisen moottoriveneen kyljestä.
Saimme tänään uutisia tutuilta Atlantin-kiertäjiltä. Spica on tänään saapunut Kustaviin ja s/y
Margarita Falmouthiin. Onnea Maijalle ja Toomakselle!
Meitä valtasi mahtava tunne olla pitkästä aikaa taas kotivesillä! Merivesi vaikutti niin puhtaalta
ja kirkkaalta verrattuna Pohjanmeren ja Hollannin kanavien ruskeaan kuraveteen!
Mikon syntymäpäivän kunniaksi avasimme illalla pullon samppanjaa, jonka nautimme ennen Riitan valmistamaa gourmet-makkarapastaa.
26.6. Kiel, Holtenau – Heiligenhafen, 38 nm
Aamulla meidän oli vielä käytävä ruokaostoksilla ennen lähtöämme. Aikamme etsittyämme ja
kyseltyämme, löysimme paikallisen marketin. Kaupan valikoima oli runsas ja saimme täytettyä
molemmat reppumme ja kahdet kassit.
Siirryttyämme nyt kotivesille, päätimme jälleen ottaa käyttöön perinteiset liputuskäytännöt.
Uusi ja puhdas seuralippu kiinnitettiin lipputankoon veneen perään. Samalla nostimme myös
Merikarhujen lipun vasempaan saalinkiin.
Irrotimme köydet noin klo 12 ja suuntasimme keulamme kohti Kielin lahtea.

Täällä on nyt menossa jokavuotinen suurtapahtuma, Kieler Woche, ja koko Kielin lahti oli täynnä kaikenlaisia ja kokoisia veneitä ja laivoja. Osalla oli käynnissä totinen kilpailu ja toiset purjehtivat muuten vain edestakaisin lahdella. Tilaisuuteen osallistui myös lukuisia suuria purjelaivoja, joiden menoa oli mukava seurata. Veneitä oli tuhansia, joten lahden läpi purjehtiminen
vaati tarkkuutta ja huolellisuutta, ettemme törmäisi muihin.
Koko päivänä oli tuuli hyvin heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Kaunis ja puolipilvinen sää jatkui.
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Saavuimme Heiligenhafenin suureen marinaan noin klo 19. Satamamuodollisuuksien jälkeen kävimme vielä kaupungilla täydentämässä juomavarastojamme, olemmehan nyt siirtymässä kalliimpien juomien maihin!
Illallisen nautimme mukavassa ravintolassa, jossa molemmille maistui grillattu villilohi rostiperunoiden kanssa.
27.6. Heiligenhafen- Gedser, 54 35N 11 55 E, 40 nm
Aamulla Mikko kävi vaihtamassa kolme kirjaa satamakonttorissa ja nouti tilaamamme sämpylät.
Yritimme vielä päästä nettiin, mutta sen kanssa oli ongelmia. Emme voi kun ihmetellä, että
karibialaisessa pikkusaaressa langaton netti toimii usein paremmin kuin huipputekniikasta tunnetussa Saksassa!
Päivä on edelleen lämmin ja vähätuulinen, joten löpöä kului. Taivas pysyi pilvettömänä koko
päivän.
Fehmarin jälkeen tuli tuttu merikarhuvene, Jukka Ohlsin s/y Casse Tete. meitä vastaan. Mikko
yritti ottaa yhteyttä VHF:llä, mutta heillä ei ilmeisesti ollut radio päällä. Olisi ollut kiva tervehtiä heitä ja kuulla heidän suunnitelmistaan!

Pyöriäisparvi toivotti meidät iloisesti tervetulleiksi Itämerelle.
Näimme valtavia tuulivoimaloita pitkin Saksan ja Tanskan rannikkoa. Täällä todella panostetaan
vihreisiin arvoihin. Tänään ne olivat kyllä melko tuottamattomia heikon tuulen takia.
Saavuimme Gedserin pieneen vierassatamaan klo 17 ja kiinnitimme Cantanan paalujen väliin.
Alueella ei ole muuta nähtävää kuin tämä satama ja sen eteläpuolella oleva suurempi lauttasatama.
Saksa voitti Englannin 4-1 ja sen myös kuuli, koska täällä on nyt paljon tv:llä varustettuja saksalaisia veneitä!
Nettiyhteydet eivät valitettavasti toimineet, vaikka olimme Visalla maksaneet 100 minuutista.
Jostain syystä syöttämämme tunnukset eivät kelvanneet operaattorille. Hukkaan menivät nekin
rahat!
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28.6. Gedser – Klintholm, 54 57N 12 28E, 34 nm

Kävimme aamulla ensin tankkaamassa löpöä. Tankkaussysteemit ovat olleet Tanskassa ennenkin
erikoisia, mutta Gedserin mittarille piti ensin syöttää, kuinka monella sadalla Tanskan kruunulla
haluaa tankata. Sen jälkeen voi aloittaa tankkaamisen. Mistä sitä etukäteen tietää paljonko
tankkiin mahtuu ja mitä se maksaa Tanskan kruunuissa? Mikko arvioi että 700 DKK on sopiva
summa ja sillä saimme juuri tankkimme täyteen, eli 65 l.
Kaunis ja helteinen sää jatkui. Tuuli oli sivuvastainen, 10–15 solmua, joka antoi meille mukavan
6 solmun vauhdin.
Saavuimme 15:30 Klintholmin pieneen satamaan. Klintholmissa oli aikoinaan kalastajakylä, mutta nykyisin tällä on lähinnä loma-asutusta. Rannassa on kyllä kalasavustamo, mutta harmiksemme se suljettiin jo klo 15, joten emme päässeet herkuttelemaan savukalalla.
Langatonta nettiyhteyttä ei ole, mutta on kuulemma kyllä suunnitteilla
Satamaan saapui suomalainen vene, Juha ja Sari Korhosen Najad 322, jonka he ovat tuomassa
kotiin Najadin telakalta Orustista. Istuimme hetken heidän veneessä vaihtamassa kuulumisia
29.6. Klintholm – Ystad, 55 26N 14 49E, 56 nm
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Aurinkoinen sää jatkuu. Tuuli oli nyt idästä 10–15 solmua, joten saimme purjeet pian ylös ja
nautittavan purjehduksen Ruotsin puolelle.
Ohitimme päivällä Möns Klintin kuuluisat liitukalliot, jotka muistuttavat paljon Doverin valkoisia
kallioita.
Täällä näkyi paljon hyvin merkattuja pyydyksiä rannan läheisyydessä.
Mikko oli aamulla saanut luettua yhden Henning Mankkelin dekkarin loppuun, joten mikä olisikaan sen parempi aika saapua Ystadiin, jossa kirjojen sankari Kurt Wallander toimii poliisina.
Saavuimme satamaan noin klo 19
Kävimme vielä Konsumissa ruokaostoksilla ja sieltä löytyi melkein mitä tahansa, jopa Fazerin
sinistä suklaata. Mankkelin dekkareita ei valitettavasti löytynyt, vaikka Ystadissa olemme!
30.6. Ystad - Christiansö, 55 19N 15 11E, 50 nm
Aurinko paistoi edelleen ja luvassa oli heikkoa etelätuulta.
Lähdimme liikkeelle jo 08:30 ja pian saimmekin purjeet ylös. Tuulikin heräsi ja puhalsi parhaimmillaan jopa 20 solmua takavasemmalta, joten matka sujui mukavasti.
Lueskelimme aikamme kuluksi matkalla. Riitta oli saanut vaihdossa Klintholmenissa tapaamiltamme Korhosilta ”Meren Katedraalin”, jota hän luki innoissaan ja Mikolla oli Heiligenhafenissa
vaihdossa tullut hauska purjehdusromaani, ”Aufgetakelt”, menossa.
Saavuimme Bornholmin itäpuolella olevaan Christiansön pieneen linnoitussaareen klo 17 maissa.
Täällähän kävimme jo menomatkallakin ja Mikolle tämä oli jo 8:s kerta tällä saarella. Merkintä
tuli myös tehtyä Merikarhujen vieraskirjaan.
Kiersimme saaren ja nautimme päivällisen veneessä.
Olimme sataman ainoa suomalaisvene, mutta merikarhujen vieraskirjan mukaan täällä oli käynyt jo tänä kesänä s/y Nayo ja s/y Atalanta.
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1.7. Christriansö – Utklippan, 55 57N 15 42E, 46 nm

Aurinkoinen ja lämmin sää jatkuu.
Nostimme purjeet ja saimme upean lenssin Utklippanin majakkasaarelle.
Purjehdimme Hanön lahden yli. Lahtea on myös kutsuttu "Pohjolan Biskajaksi". Tuulet saattavat
olla kovia, jolloin meri muodostuu todella hankalaksi. Nyt meillä oli tuulta 10–15 solmua SW, eli
kannaltamme ihanteellinen purjehdussää.
Olimme perillä noin klo 17. Täällä on nyt paljon saksalaisia, muutama tanskalainen ja loput
ruotsalaisia veneitä. Meidän lisäksi ei muita suomalaisia ollut.
Saarta hallinnoi Svenska Kryssarklubben, jolla on täällä pieni kahvila ja myös jonkunlaisia majoitustiloja. Satamamaksu on kohtuullinen 100 SEK jäsenille, jota satamamestari käy iltaisin
keräämässä.
Käydessämme täällä viimeksi, päivälleen vuosi sitten, oli satama-allas täynnä levää. Nyt vesi on
kirkasta ja puhdasta. Kevään myöhäinen saapuminen lienee siirtänyt myös leväkautta?
Mikko liimasi veneen kylkeen uudet, lain vaatimat rekisteritunnukset. Mikäli tunnukset puuttuvat ja omistaja on itse veneessä, ei pelkällä rikesakolla selviä! Nyt on Cantanassa siten vierekkäin kaksi rekisterinumeroa: Purjehtijaliiton Fin-6505 ja maistraatin U 51261. Yksinkertaisen
selvää!
Mikolle tämä taisi olla 10:s vierailu tällä saarella ja Riitallekin jo 3:s
2.7. Utklippan – Kalmar 56 40N 16 22E, 50 nm
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Kesähelteet jatkuvat.
Meri oli peilityyni, joten ei auttanut muu kuin ajaa koneella.
Matkalla meillä oli hyvin aikaa askarrella kaikenlaista ja huoltaa myös venettä.
Lueskelimme aikamme kuluksi. Mikko aloitti Heiligenhafenissa vaihdossa saamaansa ruotsalaisen
Inger Frimanssonin kirjoittamaa dekkaria. Riitta ahnehtii ”Meren Katedraalia”
Fredrik Ekström, jolta Mikko osti Cantanan 21 v sitten, tuli
meitä vastaan hieman ennen Kalmaria kirkkaanpunaisella
Laurinkosterillaan, s/y Casellalla. Oli mukava nähdä ja vaihtaa lennossa pikakuulumiset.
Kävimme taas ruokakaupassa ja ainakin hintataso tuntuu jo kotoiselta, 2 repullista ja 2 kassillista maksoi yhteensä 1250
SEK, ilman juomia!
Mikon puhelin lakkasi yllättäen kokonaan toimimasta. Laite pyytää asettamaan SIM-kortin, mutta siellähän se on
ollut koko ajan
3.7. Kalmar – Byxelkrok, 52 20N 17 00E, 47 nm
Mikko kävi aamulla Watskissa hakemassa puhdistusainetta. Kyljet olivat pysyneet vitivalkoisena
lähes koko matkan, mutta saavuttuamme Pohjanmerelle, ne alkoivat jo selvästi kellastua. Hollannin kanavilla oli sama vaikutus, joten saapuessamme Itämerelle veneen kyljet olivat jo melko pahan näköisiä. Kellastumisen poistamiseen käytetään laimeata oksaalihappoa, jota saa joko
halvalla apteekista tai kalliilla Watskista. Nyt oli Watski lähempänä.
Aurinkoinen ja kaunis sää jatkuu edelleen ja saimme hienon lenssin kevyessä myötätuulessa.
Saavuimme melko täyteen Byxelkrokin vierassatamaan Öölannin pohjoisosassa noin klo 19
Näimme täällä ensimmäistä kertaa ruotsalaisen venekerholipun! Onkohan kyseessä yksityinen
viritelmä vai uusi käytäntö?
Kiinnitys tapahtui taas pitkästä aikaa peräpoijuihin! Aisapaikatkin ovat mieleemme, mutta paalupaikkoja emme kaipaa.
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Tarkoituksemme on jatkaa matka huomenna Gotlantiin ja sieltä suoraan Hankoon, jolloin saavumme Bromarviin, Mikon Satusaarelle, ehkä keskiviikkona.
Nettiyhteydet voivat olla jatkossa olemattomia, joten blogin päivitykset tulevat olemaan sattumanvaraisia.
Tavoitteemme on edelleen saapua kotisatamaamme, eli Laurinlahden Venekerholle sunnuntaina
25.7 klo 18.
4.7. Byxelkrok – Lickershamn, 57 40 N 18 31E, 50 nm

Upea ja helteinen kesäsää jatkuu.
Tuulta oli tänäänkin heikonlaisesti, 5-10 solmua SW.
Lähdimme liikkeelle noin klo 9 ja saimme upean lenssin Gotlantiin, Lickershamnin pieneen kylään. Cantana purjehti itsestään, joten miehistö sai kuluttaa aikansa mm. lukemalla.
Lähestyessämme Gotlantia, tunsimme sieraimissamme kauan kaivatun havumetsän tuoksun.
Näimme myös pari suurta raukkia eli kalkkikivimuodostelmia, joiden ympäriltä vesi on huuhdellut pehmeämmän kiviaineksen pois. Näitä esiintyy paljon myös Fårön saarella, Gotlannin pohjoispuolella.
Perille saavuimme noin klo 20:30 ja söimme illallisen veneessä.
Aurinkolasku suoraan mereen sävähdyttää aina!
Lickershamn on pieni viihtyisä kalastuskylä, jossa on paitsi noin 20 veneen vierassatama, myös
suosittu uimaranta ja leirintäalue. Aluetta kiertää luontopolku, johon olisimme mielellään tutustuneet, mutta nyt halusimme hyödyntää hyviä purjehdussäitä ja jatkaa matkaa heti aamulla.

302
5.7. Lickershamn – Hanko, 185 nm

Lähdimme liikkeelle jo varhain, noin klo 5, tavoitteena ehtiä huomenna ennen pimeän tuloa
Hankoon. Sää oli edelleen aurinkoista ja tuuli oli heikkoa, 0-10 solmua vaihtelevasta suunnasta.
Oli hyvä, että tankkasimme Kalmarissa, koska jouduimme käyttämään melkoisesti konetta.
Olimme saaneet Englantiin tulomme jälkeen molemmat nukkua öisin ”normaalisti”, mutta tämän viimeisen yön jouduimme vielä valvomaan vuorotellen.
Lickershamnista lähtömme jälkeen meitä on seurannut innokas itikkaparvi, pieniä kärpäsiä ja
joitain niitä hieman suurempia raidallisia ötököitä. Huiskimista on riittänyt koko matkan ajan!
Bengtskärin upean majakan ohitimme klo 10 maissa, ja iltapäivällä saavuimme Morgonlandetin
kohdalle. Saavuimme vihdoin tiistaina klo 16:30 Hangon Itäsatamaan. Meneillään oli markkinat
ja ostimme torilta mm. savukalaa.
Oli hauska yllätys huomata, että olimme parkkeeranneet Riitalle tutun Juslinin Päivin perheen
veneen viereen.
Mikko löysi torilta James A. Michenerin Karibien-eepoksen I-II, jota hän oli yrittänyt aikaisemminkin hankkia. Parempi myöhään kun ei milloinkaan. Kirjat lähtivät halvalla, 6 € yhteensä.
Onpa sitten eläkepäivillä lukemista!
Hangon Sonera-liikkeessä vaihdettiin myös Mikon kännykän SIM-kortti, joten nyt yhteydet pelaavat taas.
Cantana on nyt palannut Suomeen lähes 13 kuukauden matkan jälkeen.
6.7. Hanko -Sätuholmen, 23 nm
Ajoimme heikkenevässä tuulessa “Satusaarelle” ja lämmitimme saunan. Ensimmäinen sauna
sitten viime syyskuussa Lagosissa, Riitta ja Pekka Kauppiloiden luona
7.7 – 19.7 Satusaari standby
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Nautimme täysin siemauksin Suomen kesästä.
Vesi on Bromarvissa kirkasta (ja levätöntä!) ja 22 astetta
lämmintä.
Saunoimme, uimme ja vietimme ansaittua mökkilomaa
Mikolle niin rakkaassa piilopaikassa.
Mikon vanhin poika, Petteri, tuli käymään Lootustyttärensä kanssa katsomaan ”merimiespappaansa”.
20.7. Sätuholmen – Hanko, 23 nm
Vietettyämme 2 viikkoa mökkilomaa, jatkoimme kotimatkaamme.
Saavuimme Hangon itäsatamaan klo 15 maissa navakassa SW-tuulessa.
Kaupassa käyntiä jne.
Mikko tapasi vanhoja ystäviään: mm. Mirayan ja Blancan miehistöt.
21.7. Hanko -Matgrufvan, 16 nm

Tarkoituksemme oli ennen lähtöämme käydä vielä Hangon torilla ostamassa savukalaa. Tori oli
kuitenkin tänään suljettu ja vierassataman iltatori avattaisiin vasta klo 16. Emme halunneet
jäädä tänne, vaan päätimme jatkaa saman tien matkaa.
Tankkasimme vielä dieseliä ja ajoimme seuraavaan merikarhusatamaan, Matgrufvaniin. Paikalla
oli jo maapallon kiertänyt Antero Järvinen Vivecan kanssa ja hieman myöhemmin sinne saapui
myös Elina ja Ile Liukkonen s/y Melinalla. He kiersivät Atlantin 2005 ja ovat ensi vuonna lähdös-
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sä uudella veneellään maapalloa kiertämään. Saunan jälkeen istuimme Melinan tilavassa ruffissa juttelemassa mukavia valtameripurjehduksesta.
22.7. Matgrufvan – Barösund, 18 nm

Jatkoimme aamulla matkaa kohti itää ja Laurinlahtea.
Saavuimme iltapäivällä merikarhujen Barösundin satamaan ja saimme saunankin varattua jo klo
16:ksi. Kävelimme myös Barösundin Varubodeniin ostamaan lisää ruokaa ja veimme sinne samalla roskapussimme.
Reijo ja Auli saapuivat illalla s/y JollyOceanilla toivottamaan meidät tervetulleiksi kotiin. Todella mukava jälleentapaaminen. Viimeksi olimme nähneet heidät Las Palmasissa ennen Atlantin ylitystämme viime marraskuussa.
Ilta sujui mukavasti grillin ääressä.
23.7. Barösund – Skrubbö/Linlandet, 23 nm
Purjehdimme ”pelätyn” Porkkalan selän yli kevyessä sivutuulessa ja saavuimme Skrubbööseen
jo puolilta päivin.
Pääsimme melkein heti uuteen, eteläiseen, saunaan, jonka Olli Nordenswan oli lämmittänyt
valmiiksi. Satamassa oli nyt vain 4 muuta venettä.
Yöksi oli luvassa kovaa koillisenpuoleista tuulta, ts. tuuli puhaltaisi suoraan Skrubböön lahteen.
Ei meillä siellä mitään hätää olisi, mutta päätimme tehdä olotilamme helpoksi ja siirryimme
vastapäisen Linlandetin suojan puolelle.
24.7. Linlandet Standby
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Ilma on muuttunut syksyisen koleaksi, mutta lämpenee kuulemma taas huomiseksi, kotiintulopäiväksi.
Siivosimme venettä ja itseämme, eli nautimme nyt Linlandetin saunan upeista löylyistä ja näköaloista.

25.7 Linlandet – Laurinlahti, 11 nm
Kotiinpaluu alkoi meitä jo aamulla hermostuttaa. Onko tämä kaikki todella nyt
ohi ja paluu arkeen alkaa? Mitä tästä
eteenpäin?
Kova itätuuli jatkui tänään ja lähdimme
liikkeelle Linlandetista klo 15. Tulimme
ns. puutarhaväylää pitkin Espooseen ja
saavuttuamme kotoisen Espoonlahden
suulle, oli meitä jo LLV:n hallituksen
edustajat Antti Roto sekä Juha Posti miehistöineen vastassa Antin moottoriveneellä. Olimme otettuja tästä huomionosoituksesta.
Hidastelimme vauhtia, koska olimme sopineet palaavamme kotisatamaamme klo
18:00. Näin myös tapahtui, eli 18:00 kiinnitimme Cantanan LLV:n varustelulaituriin, samaan paikkaan mistä lähdimme
tasan 13 kk ja 9 vrk sitten.
Sekä lähimmät omaisemme että LLV:n
ystäviä oli lukuisasti paikalla toivottamassa meidät tervetulleiksi.
Cantanan oikeassa saalingissa roikkui 20 maan vierasliput merkkinä kaikista maista, missä olimme vierailleet.
Koko matkamme pituus oli 12 256 nm, eli 23 164 km. Vierailimme 97:ssä eri satamissa ja 20 eri
maassa.
Aivan mahtava kokemus, jota emme tule koskaan unohtamaan!
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Riitta kirjoitti seuraavan runon:
Olen nähnyt maata niin monta,
kohdannut uutta ja tuntematonta.
Olen elänyt ilman arkityötä,
seilannut pitkin päivää ja yötä.
Olen kokenut tyynet ja myrskyt,
nähnyt kallioita vasten tyrskyt.
Olen katsonut kauniit auringonlaskut,
oppinut Cantanan kuin omat taskut.
Kun olin tavarat vuodeksi pakannut,
en Oskaria ja Ainoa kaipaamasta lakannut.
Matkalla uusia ystäviä sain,
Maijaa ja Toomasta katseella hain.
Joskus tuntui kuin vetäisi kivirekeä,
mutta pois en antaisi yhtään hetkeä.
Tulen kaipaamaan auringon hehkua hellää,
tuskin kuitenkaan valaan mahtavaa selkää.
Miusta on ihanaa kotiin palata,
kaikkia rakkaita tiukasti halata.
Kuunnella omaa kieltä tuttua,
kertoa ystäville monta juttua.
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LIITE 1
s/y Cantana FIN 6505
Veneen tyyppi Swan 36
Rakentaja
Oy Nautor Ab, Pietarsaari
Rakennusvuosi 1969 / Rungon numero 56
Pituus
11,05 m
Leveys
2,95 m
Vesilinja
7,77 m
Syvyys
1,9 m
Paino
8t
Purjepinta-ala 56 m2
Suunnittelija Sparkman & Stephens
Runko:
Valkoinen lasikuituinen runko, joka maalattu uudelleen (-88). Sininen vauhtiviiva.
Kansi:
Sandwichrakenne. Uusi teakkansi asennettiin (– 97).
Pohja:
Vanha gelcoat kuorittu pois (-97), joka korvattu epoksilaminoidulla matolla.
Sisustus:
Pentteri sijaitsee veneen SB puolella ja ruokapöytä sekä U-mallinen sohva salongin BB puolella
Mahonkisisustus on lakattu kiiltävällä lakalla.
BB:n pistopunkan päälle rakennettu lisää kaappeja.
Keulassa kaksoisvuode ja perässä 2 pistopunkkaa kummallakin puolella.
Kaikki patjat päällystetty sinisellä teflonkäsitellyllä helppohoitoisella kankaalla
Mekaniikka:
Yanmar 3GM30 27 HP makeavesijäähdytteinen diesel (-88) suoralla akselilla.
Volvon vesivoideltava vannasputki (-94)
Alcon 2-lapainen taittolapapotkuri (-94), korvattu Hollannissa 3-lapaisella MaxPropilla (-09)
Racorin pa-suodin
Koneen alkuperäinen laturi korvattu 80 W:n laturilla (-09)
Whitlock Cobra rattiohjaus (-89)
Peräsinakseli korvattiin alkuperäistä vahvemmalla akselilla ratin asennuksen yhteydessä.
Peräsimen kiinnikkeet tarkistettu ja vahvistettu. Skegi
Instrumentointi ja tekniikka:
Pääkompassi: Sestrel (-89)
Raymarine ST 6 loki ja kaikuluotain (-09)
Garmin 126 GPS-vastaanotin (-90)
Standard Horizon CP 300i karttaplotteri(-09)
Easy Ais + antennisplitteri (-09)
Autohelm 4000 autopilotti (-09)
Hydrovane tuuliperäsin
Webasto 24 dieselkäyttöinen lämmitin (-92)
Furunon tutka M 1613 (-08)
Furunon Navfax 30 (-09)

308
Yhteydenpito:
Sailor 2048 VHF-radio, korvattu St Luciassa Raymarinen DSC- VHF:llä
Iridium 9555 satelliittipuhelin (-09)
Icom M33 käsi-VHF (-09)
Sony ICF-SW7600G maailmanradio
Samsung NC 20 kannettava PC (-09)
Sähköjärjestelmä:
2x70 Ah + 108 Ah kulutusakut (-09)
1 x 70 Ah käynnistysakku (-09)
2x27 W kiinteät (-98) + 2x32 W joustavat (-09) aurinkopaneelit
Sähkökeskus uusittu ja varustettu automaattisulakkein (-92)
Battman digitaalinen A/Ah/V- mittari (-93)
Maasähköjärjestelmä sekä siihen kytketty Mastervoltin laturi (-09)
Valaistus:
Kulkuvalot: SB, BB, perä sekä mastovalo
Tricolor+ ankkurivalo maston huipussa (LED)(-08)
Kansivalo
Frigastin karttapöydän valo sekä Nautorin lukuvalot.
Pentterissä ja WC:ssä loisteputkivalaisin
Salongissa kattolamppu.
WC.
Baby Blake ja 50 l:n rst septictankki. Pumppu uusittu (-09)
Pesuallas ja suihkuhana. Lattiapumppu (-09)
Vaatekomero BB puolella ja kaappeja SB puolella.
Tankit:
120 l:n rst vesitankit (-93)
120 l:n rst dieseltankki (-93)
Pentteri:
Termocool 3000 kylmäkoneisto (-06)
RST kaasukäyttöinen Techinpex uuniliesi 3:lla liedellä (-91)
RST tiskiallas. (-09)
Käsikäyttöiset merivesi- ja makeavesipumput (-09)
Riki:
Nautorin alkuperäinen 1-saalinkinen masto. Maalattu kullanväriseksi.
E-mitta 4m
I mitta 13,07
J mitta 4,15
Nautorin rst litteät rodvantit ja etustaaki
Takastaaki rst vaijeria, jossa rattimallinen kiristin.
Spinnupuomi ja jockeypuomi
Kaikki fallit, skuutit, muu köysistö sekä plokit ja taljat uusittu ( -88)
Plastimon rullalaite (-85)
Vinssit:
2 Andersen 52 ST genuavinssiä
2 Andersen 46 ST spinnuvinssiä
2 Andersen 16 fallivinssiä
1 Barlowin fallivinssi mastossa
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8 Spinlock vinssinvapautinta
Fallit ja reivit johdettu kajuutan katolla olevien vinssien kautta istumalaatikkoon.
Purjeet:
Northin dacron rullagenua sekä genuan suojasukka n, 40 m2 (-09)
Northin dacron isopurje sekä puomipeite, n. 23 m2 (-03)
Parasailor-spinnu ja spinnusukka noin 100 m2 (-09)
Ankkurit:
Bruce 15 kg+ 50 m 8 mm ketjua,
Seagrip 10 kg, ketjua 10 m + köyttä 40 m
Manuaalinen ankkurivinssi, Lofrans Royal (-08)
Jolla:
Avon Redstart (-04)
Johnson 3,5 hp, 2-tahtinen.
Turvavarusteet:
Plastimo ISO 9650-1 Ocean 4 hengen pelastuslautta (-08)
EPIRB hätälähetin (-09)
2 manuaalista pilssipumppua (sisältä ja ulkoa käytettävä) (-09)
2 sammutinta
4 punaista laskuvarjorakettia,
4 valkoista laskuvarjorakettia
4 punaista käsisoihtua
4 valkoista käsisoihtua
Orassinen savusignaali
Sammutuspeite
Birdellin tutkaheijastin
Musta kartio ja pallo
Ajoankkuri
Crewsawer pelastusliivit
Hevosenkenkämallinen pelasturengas
Mies yli laidan- pelastusrengas (-09)
Mies yli laidan- merkkipoiju (-09)
Turvaköydet (-09)
Kaasu- ja palohälytin
Kansivarusteet:
Keulatikkaat
Uimatikkaat
Ikkunaruudut vaihdettu polykarbonaattisiksi (-03)
Lewmarin skylight
Sprayhood rst- kaarilla
3 Doradeventtiiliä kannella ja 1rst venttiili takalokeron päällä.
Muuta:
Vieraslippuja 20 kpl
Perälippuja 4 kpl
Piloottikirjoja
Paperiset merikortit koko alueelta
C-Map Megawide sirukortit plotteriin koko purjehdusalueeltamme
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LIITE 2
s/y Cantanan Atlantin kierros 2009 - 2010
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko

16.6.2009
17.6.2009
18.6.2009
19.6.2009
20.6.2009
21.6.2009
22.6.2009
23.6.2009
24.6.2009
25.6.2009
26.6.2009
27.6.2009
28.6.2009
29.6.2009
30.6.2009
1.7.2009
2.7.2009
3.7.2009
4.7.2009
5.7.2009
6.7.2009
7.7.2009
8.7.2009
9.7.2009
10.7.2009
11.7.2009
12.7.2009
13.7.2009
14.7.2009
15.7.2009
16.7.2009
17.7.2009
18.7.2009
19.7.2009
20.7.2009
21.7.2009
22.7.2009
23.7.2009
24.7.2009
25.7.2009
26.7.2009
27.7.2009
28.7.2009
29.7.2009

LLV
Skrubbö
Barösund
Matgrufvan
Matgrufvan
Hangö
Hangö
Saarenmaa
Saarenmaa
Visby
Visby
Visby
Byxelkrok
Borgholm
Kalmar
Kristianopel
Utklippan
Christiansö
Rönne
Glowe
Vitte
Warnemünde
Warnemünde
Heiligenhafen
Heiligenhafen
Holtenau
Brunsbüttel
Cuxhafen
Cuxhafen
Norderney
Norderney
Norderney
Lauwersoog
Dokkum
Leuwarden
Harlingen
Enkhuizen
Amsterdam
Amsterdam
Ijmuiden
Scheveningen
Scheveningen
Scheveningen
Scheveningen

Skrubbö
Barösund
Matgrufvan
Stby
Hangö
Stby
Saarenmaa
Stby
Visby
Stby
Stby
Byxelkrok
Borgholm
Kalmar
Kristianopel
Utklippan
Christiansö
Rönne
Glowe
Vitte
Warnemünde
Stby
Heiligenhafen
Stby
Holtenau
Brunsbüttel
Cuxhafen
Stby
Norderney
Stby
Stby
Lauwersoog
Dokkum
Leeuwarden
Harlingen
Enkhuizen
Amsterdam
Stby
Ijmuiden
Scheveningen
Stby
Stby
Stby
Stby

nm
10
25
18

Kum.nm

17
90
136

45
29
16
27
20
43
27
54
26
61
51
39
51
15
68

48
13
36
16
38
32
14
22

1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
35
53
53
70
70
160
160
296
296
296
341
370
386
413
433
476
503
557
583
644
644
695
695
734
785
800
800
868
868
868
916
929
965
981
019
051
051
065
087
087
087
087
087
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Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai

30.7.2009
31.7.2009
1.8.2009
2.8.2009
3.8.2009
4.8.2009
5.8.2009
6.8.2009
7.8.2009
8.8.2009
9.8.2009
10.8.2009
11.8.2009
12.8.2009
13.8.2009
14.8.2009
15.8.2009
16.8.2009
17.8.2009
18.8.2009
19.8.2009
20.8.2009
21.8.2009
22.8.2009
23.8.2009
24.8.2009
25.8.2009
26.8.2009
27.8.2009
28.8.2009
29.8.2009
30.8.2009
31.8.2009
1.9.2009
2.9.2009
3.9.2009
4.9.2009
5.9.2009
6.9.2009
7.9.2009
8.9.2009
9.9.2009
10.9.2009
11.9.2009
12.9.2009
13.9.2009
14.9.2009

Scheveningen
Scheveningen
Scheveningen
Scheveningen
Scheveningen
Scheveningen
Scheveningen
Oostende
Dunkerque
Boulogne
Dieppe
Cherbourg
Cherbourg
Guernsey
Guernsey
Camaret sur mer

La Coruna
La Coruna
La Coruna
La Coruna
Camarinas
Portesin
Portesin
Bayona
Bayona
Bayona
Povoa de Varzim
Povoa de Varzim
Povoa de Varzim
Povoa de Varzim
Leixoes
Figueira da Foz
Figueira da Foz
Nazare
Nazare
Penniche
Lissabon
Lissabon
Lissabon
Lissabon
Lissabon
Lissabon
Cascais
Sines

Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Oostende
Dunkerque
Boulogne
Dieppe
Cherbourg
Stby
Guernsey
Stby
Camaret sur mer
Biskaja
Biskaja
La Coruna
Stby
Stby
Stby
Camarinas
Portesin
Stby
Bayona
Stby
Stby
Povoa de Varzim
Stby
Stby
Stby
Leixoes
Figueira da Foz
Stby
Nazare
Stby
Peniche
Lissabon
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Cascais
Sines
Lagos

76
27
35
53
108
38

135

350

49
40
48

48

14
60
35
22
61

12
52
72

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

087
087
087
087
087
087
163
190
225
278
386
386
424
424
424
559
559
559
909
909
909
909
958
998
998
046
046
046
094
094
094
094
108
168
168
203
203
225
286
286
286
286
286
286
298
350
422
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Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko

15.9.2009
16.9.2009
17.9.2009
18.9.2009
19.9.2009
20.9.2009
21.9.2009
22.9.2009
23.9.2009

Torstai

24.9.2009

Perjantai

25.9.2009

Lauantai

26.9.2009

Sunnuntai

27.9.2009

Maanantai

28.9.2009

Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai

29.9.2009
30.9.2009
1.10.2009
2.10.2009
3.10.2009
4.10.2009
5.10.2009
6.10.2009
7.10.2009
8.10.2009
9.10.2009
10.10.2009
11.10.2009
12.10.2009
13.10.2009
14.10.2009
15.10.2009
16.10.2009
17.10.2009
18.10.2009
19.10.2009
20.10.2009
21.10.2009
22.10.2009
23.10.2009
24.10.2009
25.10.2009
26.10.2009

Lagos
Lagos
Lagos
Lagos
Lagos
Lagos
Lagos
Porto Santo
Quinta de
Lorde,Madeira
Quinta de
Lorde,Madeira
Quinta de
Lorde,Madeira
Quinta de
Lorde,Madeira
Quinta de
Lorde,Madeira
Quinta de
Lorde,Madeira

Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
San Miguel
Gomera
Gomera
Gomera
Gomera
Gomera
Gomera
Gomera
San Miguel
San Miguel
Puerto Mogan
Puerto Mogan
Puerto Mogan
Puerto Mogan
Puerto Mogan
Puerto Mogan
Puerto Mogan
Puerto Mogan
Puerto Mogan
Puerto Mogan
Puerto Mogan

Stby
Stby
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Porto Santo
Quinta de Lorde
Stby

450
30

2
2
2
2
2
2
2
2
2

422
422
422
422
422
422
872
902
902

Stby

2 902

Stby

2 902

Stby

2 902

Stby

2 902

Atlantti

2 902

Atlantti
Santa Cruz
Stby
Stby
Stby
Stby
San Miguel
Gomera
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
San Miguel
Stby
Puerto Mogan
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby

253

34
29

27
48

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

902
155
155
155
155
155
189
218
218
218
218
218
218
218
245
245
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293

313
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai

27.10.2009
28.10.2009
29.10.2009
30.10.2009
31.10.2009
1.11.2009
2.11.2009
3.11.2009
4.11.2009
5.11.2009
6.11.2009
7.11.2009
8.11.2009
9.11.2009
10.11.2009
11.11.2009
12.11.2009
13.11.2009
14.11.2009
15.11.2009
16.11.2009
17.11.2009
18.11.2009
19.11.2009
20.11.2009
21.11.2009
22.11.2009
23.11.2009
24.11.2009
25.11.2009
26.11.2009
27.11.2009
28.11.2009
29.11.2009
30.11.2009
1.12.2009
2.12.2009
3.12.2009
4.12.2009
5.12.2009
6.12.2009
7.12.2009
8.12.2009
9.12.2009
10.12.2009
11.12.2009
12.12.2009

Puerto Mogan
Puerto Mogan
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti

Stby
Las Palmas
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Atlantti

41

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

293
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
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Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai

13.12.2009
14.12.2009
15.12.2009
16.12.2009
17.12.2009
18.12.2009
19.12.2009
20.12.2009
21.12.2009
22.12.2009
23.12.2009
24.12.2009
25.12.2009
26.12.2009
27.12.2009
28.12.2009
29.12.2009
30.12.2009
31.12.2009
1.1.2010
2.1.2010
3.1.2010
4.1.2010
5.1.2010
6.1.2010
7.1.2010
8.1.2010
9.1.2010
10.1.2010
11.1.2010
12.1.2010
13.1.2010
14.1.2010
15.1.2010
16.1.2010
17.1.2010
18.1.2010
19.1.2010
20.1.2010
21.1.2010
22.1.2010
23.1.2010
24.1.2010
25.1.2010
26.1.2010
27.1.2010
28.1.2010

Atlantti
Atlantti
St Lucia
St Lucia
St Lucia
St Lucia
St Lucia
St Lucia
Marigot Bay
Anse Chatanet
Wallilabou
Bequia
Bequia
Bequia
Tobago Cays
Tobago Cays
Union Island
Union Island
Bequia
Bequia
Bequia
Wallilabou
Soufrere
Rodney Bay
Rodney Bay
Rodney Bay
Rodney Bay
Rodney Bay
Rodney Bay
Le Marin
Le Marin
Le Marin
Le Marin
Rodney Bay
Rodney Bay
Rodney Bay
Rodney Bay
Marigot Bay
Piton
Wallilabou
Bequia
Bequia
Bequia
Tobago Cays
Tobago Cays
Union Island
Union Island

St Lucia
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Marigot Bay
Anse Chatanet
Wallilabou
Bequia
Stby
Stby
Tobago Cays
Stby
Union Island
Stby
Bequia
Stby
Stby
Wallilabou
Soufrere
Rodney Bay
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Le Marin
Stby
Stby
Stby
Rodney Bay
Stby
Stby
Stby
Marigot Bay
Piton
Wallilabou
Bequia
Stby
Stby
Tobago Cays
Stby
Union Island
Stby
Stby

2 906

8
7
37
16

25
12
31
0
14
34
17

21

23

8
8
36
16

23
6

3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

334
240
240
240
240
240
240
248
255
292
308
308
308
333
333
345
345
376
376
376
390
424
441
441
441
441
441
441
462
462
462
462
485
485
485
485
493
501
537
553
553
553
576
576
582
582
582
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Keskiviikko
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Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai

29.1.2010
30.1.2010
31.1.2010
1.2.2010
2.2.2010
3.2.2010
4.2.2010
5.2.2010
6.2.2010
7.2.2010
8.2.2010
9.2.2010
10.2.2010
11.2.2010
12.2.2010
13.2.2010
14.2.2010
15.2.2010
16.2.2010
17.2.2010
18.2.2010
19.2.2010
20.2.2010
21.2.2010
22.2.2010
23.2.2010
24.2.2010
25.2.2010
26.2.2010
27.2.2010
28.2.2010
1.3.2010
2.3.2010
3.3.2010
4.3.2010
5.3.2010
6.3.2010
7.3.2010
8.3.2010
9.3.2010
10.3.2010
11.3.2010
12.3.2010
13.3.2010
14.3.2010
15.3.2010
16.3.2010

Union Island
Grenada
Grenada
Grenada
Grenada
Grenada
Clifton
Tobago Cays
Tobago Cays
Tobago Cays
Bequia
Bequia
Bequia
Wallilabou
Wallilabou
Marigot Bay
Marigot Bay
Marigot Bay
Rodney Bay
Rodney Bay
Rodney Bay
Le Marin
Le Marin
Le Marin
Le Marin
Le Marin
Sainte Anne
Sainte Anne
Anse Mitan
Anse Mitan
Anse Mitan
Anse Mitan
Anse Mitan
St Pierre
St Pierre
Rouseu
Portsmouth
Portsmouth
Ile Sainte
Ile Sainte
Ile Sainte
Point a Pitre
Point a Pitre
Point a Pitre
Deshaies
Falmouth
Falmouth

Grenada
Stby
Stby
Stby
Stby
Clifton
Tobago Cays
Stby
Stby
Bequia
Stby
Stby
Wallilabou
Stby
Marigot Bay
Stby
Stby
Rodney Bay
Stby
Stby
Le Marin
Stby
Stby
Stby
Stby
Sainte Anne
Stby
Anse Mitan
Stby
Stby
Stby
Stby
St Pierre

38
0
0

Rouseu
Portsmouth
Stby
Ile Sainte
Stby
Stby
Point a Pitre
Stby
Stby
Deshaies
Falmouth
Stby
Stby

34
22

40
7

26

15
44

10

24

3
18

15

21

21

47
42

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7

620
620
620
620
620
660
667
667
667
693
693
693
708
708
752
752
752
762
762
762
786
786
786
786
786
789
789
807
807
807
807
807
822
822
856
878
878
899
899
899
920
920
920
967
009
009
009
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Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai

17.3.2010
18.3.2010
19.3.2010
20.3.2010
21.3.2010
22.3.2010
23.3.2010
24.3.2010
25.3.2010
26.3.2010
27.3.2010
28.3.2010
29.3.2010
30.3.2010
31.3.2010
1.4.2010
2.4.2010
3.4.2010
4.4.2010
5.4.2010
6.4.2010
7.4.2010
8.4.2010
9.4.2010
10.4.2010
11.4.2010
12.4.2010
13.4.2010
14.4.2010
15.4.2010
16.4.2010
17.4.2010
18.4.2010
19.4.2010
20.4.2010
21.4.2010
22.4.2010
23.4.2010
24.4.2010
25.4.2010
26.4.2010
27.4.2010
28.4.2010
29.4.2010
30.4.2010
1.5.2010
2.5.2010

Falmouth
Falmouth
Falmouth
Falmouth
Jolly Harbour
Jolly Harbour
Jolly Harbour
Jolly Harbour
Jolly Harbour
St Kitts
Statia
Gustavia
Gustavia
Gustavia
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten

Stby
Stby
Stby
Jolly Harbour
Stby
Stby
Stby
Stby
St Kitts
Statia
Gustavia
Stby
Stby
Sint Maarten
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti

11

45
18
25

16

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

009
009
009
020
020
020
020
020
065
083
108
108
108
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
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Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai

3.5.2010
4.5.2010
5.5.2010
6.5.2010
7.5.2010
8.5.2010
9.5.2010
10.5.2010
11.5.2010
12.5.2010
13.5.2010
14.5.2010
15.5.2010
16.5.2010
17.5.2010
18.5.2010
19.5.2010
20.5.2010
21.5.2010
22.5.2010
23.5.2010
24.5.2010
25.5.2010
26.5.2010
27.5.2010
28.5.2010
29.5.2010
30.5.2010
31.5.2010
1.6.2010
2.6.2010
3.6.2010
4.6.2010
5.6.2010
6.6.2010
7.6.2010
8.6.2010
9.6.2010
10.6.2010
11.6.2010
12.6.2010
13.6.2010
14.6.2010
15.6.2010
16.6.2010
17.6.2010
18.6.2010

Horta
Horta
Horta
Horta
Horta
Horta
Horta
Horta
Horta
Horta
Horta
Horta

Falmouth
Falmouth
Falmouth
Falmouth
Falmouth
Plymouth
Dartmouth
Weymouth
Cowes
Brighton
Brighton
Brighton
Dover
Dunckerque
Vlissingen
Kortgene
Strijensas
Gouda
Haarlem

Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Horta
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Stby
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Atlantti
Falmouth
Falmouth
Falmouth
Falmouth
Falmouth
Plymouth
Darthmouth
Weymouth
Cowes
Brighton
Brighton
Brighton
Dover
Dunckerque
Vlissingen
Kortgene
Strijensas
Gouda
Haarlem
Amsterdam

2 341

1 259

40
35
55
50
48

68
43
56
15
37
26
30
13

7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11

124
124
124
124
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
724
724
724
724
724
764
799
854
904
952
952
952
020
063
119
134
171
197
227
240
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Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai

19.6.2010
20.6.2010
21.6.2010
22.6.2010
23.6.2010
24.6.2010
25.6.2010
26.6.2010
27.6.2010
28.6.2010
29.6.2010
30.6.2010
1.7.2010
2.7.2010
3.7.2010
4.7.2010
5.7.2010
6.7.2010
7.7.2010
8.7.2010
9.7.2010
10.7.2010
11.7.2010
12.7.2010
13.7.2010
14.7.2010
15.7.2010
16.7.2010
17.7.2010
18.7.2010
19.7.2010
20.7.2010
21.7.2010
22.7.2010
23.7.2010
24.7.2010
25.7.2010

Amsterdam
Enkhuizen
Enkhuizen
Leeuwarden
Lauwersoog
Norderney
Cuxhafen
Kiel
Heiligenhafen
Gedser
Klintholm
Ystad
Christiansö
Utklippan
Kalmar
Byxelkrok
Lickershamn
Hangö
Sätuholmen
Sätuholmen
Sätuholmen
Sätuholmen
Sätuholmen
Sätuholmen
Sätuholmen
Sätuholmen
Sätuholmen
Sätuholmen
Sätuholmen
Sätuholmen
Sätuholmen
Hangö
Matgrufvan
Barösund
Skrubbö
Skrubbö

Enkhuizen
Standby
Leeuwarden
Lauwersoog
Norderney
Cuxhafen
Kiel
Heiligenhafen
Gedser
Klintholm
Ystad
Christiansö
Urtklippan
Kalmar
Byxelkrok
Lickershamn
Itämeri
Hangö
Sätuholmen
Sätuholmen
Sätuholmen
Sätuholmen
Sätuholmen
Sätuholmen
Sätuholmen
Sätuholmen
Sätuholmen
Sätuholmen
Sätuholmen
Sätuholmen
Sätuholmen
Hangö
Matgrufvan
Barösund
Skrubbö
Standby
LLV

30
0
48
25
53
71
70
38
40
34
56
50
46
50
47
59
0
185
23

23
16
18
23
0
11

11 270
11 270
11 318
11 343
11 396
11 467
11 537
11 575
11 615
11 649
11 705
11 755
11 801
11 851
11 898
11 957
11 957
12 142
12 165
12 165
12 165
12 165
12 165
12 165
12 165
12 165
12 165
12 165
12 165
12 165
12 165
12 188
12 204
12 222
12 245
12 245
12 256

319

320

