
NAUSIKAA V

H-35:t olivat sangen ltihella meidiin purjehduksiimme sopivaa ihannevenettä,

mutta kun Artekno toi markkinoille Artina-33:n, nousi venekuume vielä ker-

ran. Ratkaisevin syy uuden valintaan oli parempi asuttavuus. H-35:ssa on kyllä

viisi hyvåä punkkaa, mutta kun matkassa on joskus muita kuin perheenjäseniä-

erilliset, ovin suljettavat keula- ja periikajuutat ovat arvossaan. Eflrkäteen mi-

nua viehätti Artina-33:ssa myöskin sekä mastonhuipputakila ja sen sallima

isohko rullagenua että rattiohjaus. H-35:n itsejalustavaa fokkaa olemme kylla

vastaisessa kaipailleet, mutta hrkevasti ilman partuunoita seisova masto sopii

luonteelleni.

Täytin 60 wotta kesåikuussa 1988 ja jain pankista rintamamieselåikkeelle.
Elåimåinmuutokseen sopi uusi vene, ja Nausikaa V laskettiin vesille toukokuun

11 päiviinä 1988. Uusi vene tuntui suorastaan ihanalta, Arteknon työn laatu

kun oli vielä entisestäänkin pafantunut. Ellin hlviillä maulla valitsemat sisus-

tusv,irit vielä paransivat kajuuttojen viihryisää ilmettä. Keulakajuutta on toimi-

nut alusta alkaen sopivana owners cabrnina ja mukana joskus olevien lasten-

lasten (niitä meillä on 12) on voinut antaa vapaasti valita nukkupaikkansa. Se

on ollut \uorenvarmasti periikajuutta, jossa on kylla leveyttä ja pituutta kahdel-

le aikuiselle riittävästi, mutta jonne joutuu hieman kömpimäåin. Aikaisempien

veneittenrme tapaan (lukuunottzimatta Nausikaa IVMarieholm 26:ta) Artina on
hyvin ilmastoitu ja kuiva vene.

Ja kuiva se on purjehtiakin, roiskeista on harvoin haitraa. Artina-33:lle ominar-
nen kuperaa plexilasia oleva sprayhood on yksi sen parhaista asioista. Sen

syntyyn saatan olla hieman s1'ypää. Olin monta kertaa puhunut Arteknon tuo-
tepäåillikölle Esa Ettalalle siitä, että koska useimmat purjehtijat laittavat ke-

vääIlä kankaisen sprayhoodin paikalleen ja ottavat sen syksyllä pois
(muutamat näyftävät jättäviin ne kyllä talveksikin ilmastoitumaan) laskematta

sitä kesällä ehkä kertaakaan alas, he voisivat uuteen veneeseen rakentaa kiin-

teiin tuulilasin matkapurjehtijoita ajatellen. Veneen suunnittelija Hans Groop
sai tehtäviin, ja kun ensimmäisen kerran näyttelyssä näin hrloksen, pidin sitli

oudon naiköisenä ja sanoin ensi töikseni, etten minä noin rumaa tarkoittanut.
Kun sitten aikanaan kauppa sovittiin, minulle luvattiin sellainen tuulilasi kuin
itse haluaisin. Vaan sitä piirrellessä tulin huomaamaan, ettei se niin helppoa

ollutkaan, saada siitä sekä toimiva että kaunis. Ja ruin Nausikaa V:ssa on Arti-
na-33:n normaali "avaruuskupu". Se antaa mainion suojan ja hlviin nåikyvyy-

den ja on lisåiksi kannelle noustessa paljon parempi tuki kuin tavallinen kan-

kainen sprayhood. Varsinkin jos sateella ajan vastaiseen koneella, on mukava
istua jalat kajuutan portailla ja ohjailla venettä autopilotin napeilla, jotka tie-
tenkin ovat sopivasti sisäålnmenoluukun vieressä. Silloin olen ulkona, mutta



sateelta ja tuulelta täysin suojassa ja näen erinomaisesti. Kylrnällä säällä kajuu-
tan lämmrtin antaa riittävästi lilrnpöä myöskin oviaukkoon.

Rullagenua on helpottanut purjehdustamme paljon, kun purjeenvaihtoja ei enää
tarvita. Rullagenua on aina kompromissi, eikä tietenkä:in reivattuna vastaa sa-
mankokoista hyvin leikattua fokkaa, mutta toisaalta sen awlla keulalla on aina
maksimaalinen säåihåin sopiva purjeala. se lisää käytiinnössä matkanopeuna,
kun en olisi enää kovrn herkkä vaihtamaan purjeita. Rullagenua on merkittävä
rurvallisuustekijä, kun kovassa ilmassa ei juuri joudu kaymaan kannella paitsi
joskus muuttamassa slnruttipisteitä. Jo Nausikaa III:n ja IV;n vuosina meille
oli hrllut tavaksi, että Elli ketteråimpiinä ja hyvåinä voimistelijana tekee kansi-
ryöt, nunenomaan pwjeenvaihdot. Liihdimme siitä, että jos hän putoaisi, minul-
la olisi kohtalaiset mahdollisuudet saada håinet - hyvåin uimarin - takaisin ve-
neeseen, mutta toisin päin se olisi ollut kovin epävarmaa. Nykyisin minä olen
käynyt kannella pääasiassa vain spiirapuomia kaytettaessä. siinä joutuu toisi-
naan kohtaamaan voimia, jotka olisivat Ellille liikaa.

Vuosien mittaan muotoutuneeseen
työnjakoomme kuuluu, että rantautuessa
minä ohjaan ja hoidan ankkurin tai poi-
jun ja Elli astuu (ei enää hyppää) maihin
tarvittaessa keulaporrasta kayttaen.
Yleensä se on jo viime luosina tapahtu-
nut äåinettömästi. Ankkurointia helpot-
taa Noa:n ankkwitaavetti, johon on kä-
tevä laittaa ankkuri valmiiksi roikku-
maan, nykäistä sitten lyijyköysi hahlos-
taan Ja antaa ankarolirnan juosta. Tuo
karkki on erityisen helppoa, kun ruori-
mies istuu perässä ja ulottuu kaikkeen
tarvittavaan hyvrn. Tuo katevä ankkuri-
taavetti on erinomainen apuvilline mi-
nunlaiselleni huonoselkåiiselle. Ankku-
rinnostossa ei joudu larrkaan kumartu-
maan eikä ankkuri noustessaan kolhi
veneen perää. Savisena se on mukava
jättää viihtiksi aikaa sopivalle pesukor-
keudelle ennen nostamista ruorimiehen
istuimen alla olevaan laatikkoon, joka ei
ole syväIlä veneen uunenissa vaan kä-
tevästi käsillä.
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mutta Artina 33 on pams.



Heikko selkä on teetfiinyt kaikenlaisia ankkurikokeiluja, kun keveys olisi valt-
tia. Toivorikkaana yritin Nausikaa Iil:ssa jopa 3,5 kilon alumiinista Viking-
merkkistä kevytankkuria. Se piti erinomaisesti, jos tarttui, mutta se ei ltihes-
käiin aina tarttunut vaan laahasi keveytensä takra ollenkaan jamrttamatta le-
vämaton päiillä, missä sellaista sattui olemaan - ja sitfiiin kyllä on. Lopulta
olen päåtynyt Bruce-ankkureihin. H-35:ssa minulla oli peräankkurina vain 5
kilon Bruce, joka aina piti ja mahtui tarkalleen perässä olevaan kaasupullosäi-
liöön. vasta nykyisessä Nausikaa v:ssa meillä on kaasuliesi, aikaisemmissa
oli paineeton spriikeitin. Sinolia kului muutama pullo kesässä. Kun kerran ke-
väällä ostin Paraisten Essolta kolme pulloa Sinolia ja olin mökille menossa
likaisissa työhaalareissa, niin bensapoika katseli minua hiukan sillä silrnälla,
että voiko tuolle antaa. Sanoin siihen, että se hrlee sokeelle veljellel Mutta ta-
kaisin ankkweihin. Pääankkurina minulla on jo monet vuodet ollut l0 kilon
Bruce, joka on tiihiin asti aina pitzinyt samoinkuin nykyinen 7,5 kilon peräank-
kurikin. Käytiinnössä 4,5 tonnin vene saattaisi tarvita vfiiin jaireåimpiä pidät-
timiä, mutta olen korvannut mahdollisen vajauksen ankkurien painossa ja pite-
lykyvyssä yösataman huolellisella valinnalla.

Artina-33 on osoittauhurut meidlin purjehduksiimme niin lfielle ihannevenettå,
etten ole wosittain näyttellssä käyden nåihnyt sellaista, johon tekisi mieli
valhtaa. Artina-33 purjehtii hyr,rn ja on etenkin avotuulissa nopeampi kuin H-
35. Sen koko (9,98x3,12x1,65) merkitsee vielä helppoa halittavuutta. Edellä-
kuvatun kokoiset ankkurit riittävät, ja lapilatoitetun liki 30 neliön isopugeen
kokoaminen on vielä helppoa. Parhaimmillaan se on kahden hengen rnatkave-
neenä, mutta neljiikin tekee sillä matkaa vielä mukavasti. Ruokapöytä on so-
pivin neljalle, mutta viisikin mahtuu vielä samaan pöytäåin aterialle. Kahvitar-
joiluun pöytä riittää hyvin kuudelle ja iltadrinkillä salongissa istuu mukavastr
kahdeksankin. Minulle on ollut tåirkeää, että påirjäiin veneellä yksinkin. Joskus
(onneksi hawoin) Elli haluaa jäädä Lilltervoon ja päiväpurjehdus poijusta
poijuun on helppoa. Jos tuuli on reipas, en aina viitsi nostaa isoa lainkåan. Ar-
tina-33 kulkee hiimmäslrttävlin hyvin ja sangen tasapainoisesti pelkrillä genual-
la. Pelkkaa genuaa kä]ttäen luovikulma jää tietenkin hieman heikommaksi.
mutta ero on niin pieni, että mukaluudenhalu pääsee usein voitolle.

Eräs tavanomaisesta hieman poikkeava ratkaisu on Artinan koneen srjoitus
aivan keskelle venettä. Siinä se on tasapainon takia parhaassa mahdollisessa
paikassa ja huollon kannalta ihanteellisesti. Hyvrn äåinieristetty moottorilaatik-
ko on samalla reilunkokoisen klafiipöydiitr tukeva alusta, joka käåintyy sara-
noillaan helposti siwun. Moottori ja vaihdelaatikko ovat silloin kotonaan
esillä huoltotoimenpiteitä varten eivätkä ruin ahtaasti sijoitettuina kuin pur-|e-
veneissä useimmiten. Artinassa on myöskin kunnon pilssitilat, joissa on kätevä
säilyttää viileyttä vaativat muonat ja juomat. Mahdollinen kondenssivesi valuu



perimmäiseen pilssilokeroon, josta se on helppo poistaa pumpulla. Keulaka-
juutan ison punkan alla olevaan hyväiin såiilytystilaan mahtuvat vaivatta mm.
avotilan pö1tä, myrslqafokka, saappaat ja Ellin polkupyörä, kätevästi kassiin
mahtuva Bickerton.

Niinkuin tzimiin kirjoitussarjan alussa totesin, tiediin Nausikaa V:n olevan elä-
miini viimeinen purjevene, josta siitiikin on aika viihitellen luopua. Kun n1t
olen selaillut tätä muistelua varten vanhoja allakoita ja lokikirjoja, ovat monet
välillä jo unohtuneetkin ihanat purjehdukset hrlleet elävästi mieleen. Niihin on
todella mahtunut sekä tyyntä että myrskyä. Mitäiin isoja vahinkoja ei ole ta-
pahtunut, vain muutama pohjakosketus, joita olen kyllä sitten kovasti pFkin)'t
våiittiimäiin. Nykyinen Nausikaa v onkin tåihåin memessä selviytynyt ilrnan
auruttakaan pohjakosketusta. Sumussa on joskus ollut jåinnittäviä hetkiä, mutta
sen jälkeen kun pari vuotta sitten hankin GPS-navigaattorin, ei sunu enää pe-
lota samalla tavalla kuin ennen. Philips MK8 on hiimmästyttäviin tarkka 1a
luotettava, minkä olen kotireitteja seuraamalla voinut jatkuvasti todeta.

Nausikaamme eivät ole purjehtineet mitääl pitkiä matkoja. Enimmåikseen
olemme pysytelleet Saaristomerellä, jossa vieliikin riittäisi hyvin satamia, jois-
sa emme ole käyneet. vain muutaman kerran olemme purjehtineet Ruotsin



vesillä. Pisin matka oli TPS:n eskaaderipurjehdus Höga Kustenille vuonna

1989. Se oli joka suhteessa muuan parhaita retkiämme, seura oli mukava ja

maisemat upeat.

Eräs jåinnittiivimpiä kokemuksiani oli ajoliihtö Merikarhujen Kivskilr"istä kaak-

koismyrskyssä 4.8.1939. Olin ystäviini Martti Mfi-Patolan kanssa purjehtinut

edellisenå paivanä heikonlaisessa tuulessaja sateisessa såässä Kivskårin suo-

jaiseen satamuuul yöksi. Jo illalla tuuli käiintyi kaakkoon, voimistui ja yltyi aa-

muyöllä myrskyksi, jonka voimaksi oli lehtitietojen mukaan mitattu jopa 30

mls. Otimme laiturissa kauniisti keula suoraan vasten tuulta. Korkean kallion

antamasta suojasta huolimatta kallistelimme melkoisesti. Paikka oli aivan tur-

vallinen, muftå ongelmana oli gastini matka, jonka takia meidiin piti ehtiä vielä

seuraavaksi yöksi kotiin Lilltervoon. Monta kertaa kävin katsomassa sataman

kapeata tgloaukkoa, jossa vaahto lensi hurjan niiköisestr yli sita reunustavien

kailioiden. lllospääsy näytti toivottomalta, eivätkä muiden satamassa olleiden

viiden veneen kapteenit siihen mitenkiiiin yllyttlineet. Myrskyä riitti iltaan

saakka ja purjehtiminen pimeässä ei siinä säässä houkutellut. Niinpä sitten vå-

htin ennen seitsemää tein lfitöpäätöksen. MyrsMok4<a laitettiin kannelle

valmiiksi sidotflura ja pitkiin keulaköyden avulla laskeuduttiin tuuleen ankkurin

kohdalle ja saatiin se ylös. Ilman keulan kiinnipitiimistä olisimme hetkessä

ajautwreei vastarannalle. Sitten takaisin laiturin luo, keula vasemmalle, köysi

irti ja tåydellä vauhdilla kapeikkoon. Kallistuimme siinä tuulen voimasta ilman

purjeita liki 30 astetta, mutta pääsimme kuin pääsimmekin aukosta kolhuitta

iapiia nauroimme äiineen helpotuksesta. Kone jaksoi juuri ju jld yhden sol-

nrunvauhtia vastaiseen, mutta vajaan mailin päästä saatoimme jo nostaa myrs-

Mokan, jolla laskettelimme myötiiiseen 8 solmun vauhdilla kohti Lilltervoa.

Muut Kivsktirissä olevat jiiLivät odottamaan seuraavaa påiivää ja katselivat mei-

dåih menoamrne kalliolta sadepuwissaan tuuleen nojaten. Lokikirjan merktntä

4.8.89 päiviin lopuksi kuuluu näin: 'Kotipoijurur pimeallä. Se oli vauhdikas

matka!"

Eräs eliirniiLni tiihtihetkiä oli käynti lsokanlla 7.7.1972. Kiipesin rantautumisen

jälkeen luotsiaseman ylimpäåin kenokseen pyytiimärin lupaa hetken lartunssa-

tloon. Astuessani hieman hengästyneenä isoon huoneeseen, jonka vastapiiLrsel-

lä puolella suuren karttapöydåin takana istui arvokkaan niiköinen luotsivanhin,

kuulin kysymyksen: "oletteko Aioloksen päällikkö?" Niin upeasti minua ei

ollut koskaan puhuteltu. Hiin oli kiikarilla ikkunasta näirnyt tulomme, ja totesi

että mehiin kohtasimme edellisenä päiviinä Kihdillä. Silloin oli erittäin sakea

sumu, mutta ajoimme kyllä kommelluksitta aivan oikein. GPS:ää ei silloin tun-

nettu, mutta eksymätaulukko oli huolella tehty. Olin kovin ylpeä'

Tässä nåirnä tiirkeirmät eltim:ini veneistä!


