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HEINOLA – VIITASAARI
Tosi huonosti suomennettuja otteita osa IV

Gamman lokikirjasta kesältä 2000

Olipa kerran kolmannen vuosituhannen en-
simmäinen Juhannus. Urhea venekuntamme oli
päättänyt osallistua jo toistamiseen legendaari-
seen Keitele Regattaan. Retki lähti liikkeelle
Helsingistä. Matkalla poikkesimme Tuusulassa
hakemassaa valmiiksi pakatun veneen. Ja kos-
ka tärkeintä on purjehtiminen (eikä autolla
ajaminen) laskimme Gamman vesille jo Hei-
nolassa ja suuntasimme kurssin kohti ylävesiä.
Mukaan retkelle lähti myös paikallisen naisis-
ton kipparoima kölivene nimeltään Hötäkkä
ja pieni hinaaja s/s Hötky.

22.6. To.
20:25 Gamma irti Heinolan satamasta. 10min
pientä kikkailua ja Hötäkän venailua. Kaik-
kien suureksi yllätykseksi päästiin vesille tän
vuorokauden puolel. Nyt olis viikko aikaa
joutua Äänekoskelle Keitele Regatan lähtöön.
Tarja, Mari ja Anna ajelee Hötäkällä ja Kal-
len ja Matin avustuksella Gamma liirailee
Ruotsalaisen jylhissä rantamaisemissa. 21:15
Tähtiniemen sillan ali. Spinnulla kevyt 2m/s
myötänen. 21:30 silta näkyy vieläkin. Höh.
Hötäkkä on tosin jo mailin päässä, takana.
22:00 Harmaakallion luoto ohitettiin. H valit-
si selkeesti pohjoisemman reitin ja vetää yhä
pinnulla. Arto menossa jo piiloon. Ans kattoo
tuleeko shortseissa vähä vilu. 22:45 rantaan
Hankosaareen. Iltanotskilla parit keput ja
magaraa voikkareilla. Koijaan koko seura-
kunta Hötäkkään.

Juhannusaatto lähti käyntiin erittäin maittavan
omenapuuroaamiaisen jälkeen. Reippaasti läh-
dimme jatkamaan matkaa kohti Päijännettä.
Virtasalmi oli tuulten osalta hyvinkin oikulli-
nen ja tyydyimme hinnaajan apuun. Erityisesti
senioriveneilijöiden suosimalle Kalkkisten
kanavalle pääsimme kahden aikoihin. Vajaan
puolentunnin sulutuksen jälkeen olemme met-
rin lähempänä Keitelettä, joutavan hyvällä
Päijänteellä. Pikaisesti poikkesimme mökillä

hakemassa lisää karttoja ja painavamman ank-
kurin. Karisalmen sillalla jätimme viimein tu-
tut katiskamestat taakse ja otimme kurssin
kohti pohjoista. Nyt purjeet tiukkaan trimmiin
- Suopellossa on kuulemma Juhannustanssit
eteläeurooppalaisittain.

17:50 Rapalan niemi. 19:07 Gamma parkissa
suopellon itäisellä laiturilla. Spedet laiskalla
virkkomaan jottei taia poijat ihan ens kertaa
purjehtimassa olla. No eip oltu ei, tokaa ;)
Snadii manööveritreeniä vaan laitettiin maa-
krapujen iloksi poijujen ja stidien ympäri.
Vene askiin ja syömään. Safkat pysyi naama-
rissa erittäin kovasta yrityksestä huolimatta.
Karaokea. Not. Aki&Turo. CoCo Drinks.
Trubis. Gendaa ...05:30

Lauantai aamuna aurinko oli jo hyvin lähellä
zeniittiä ennen kuin koko seurakunta oli käynyt
uimassa pahimmat tomut jaloista. Tälle päi-
välle ei ollut asetettu kovin kummoisia odotuk-
sia matkan etenemisen suhteen. Saimme kui-
tenkin veneet liikenteeseen ja kävimme Kim-
mon mökillä Wirmailassa hakemassa lisää
karttamateriaalia koskien tulevia kanavaosuuk-
sia.

...kuutta knuubaa kohti Lehtisten erittäin
hyvää luonnonsatamaa. 19:00 rantautuminen
nodepaikan edustalle, meloen. Hötkyn perä
poijuun ja keula laiskaan. Kymmenen muu-
takin venespedeä mestoilla. Base tiedossa. Ja
taas ol helposti syötävää pataa. Lämpsä ja
kevyttä elba-joota.

25.6. Su
10:20 seurakunta kemmertää pikkuhiljaa pois
magareista. Maittava puuro-voikkari aamis.
Arto kuumottaa utuiselta taivaalta. Ujo 2m/s
west blosis. Pitäs päästä kauppaan ostaan
leipää ja JÄDEÄ. 12:06 irti rannasta. Pari
tuntia todella kevyttä kellumista Tehinsil-
mälle päin. Jäi 5km vajaaksi kun Hötky otti
hinnaukseen. Käytiin Pihliksessä kaupassa
kun Ruolahen Ruoripaari-kauppa oli menet-
tänyt A-luvat salakaupassa. Onneks tuli soi-
teltua Tumpille joka ties moisen kertoa jottei
turhaan tarvinna kiemurrella. Hinaus jatkui
koko päivän Askonniemeen asti 19:45. Hötky
laiturille ja Gamma suojaseen poukamaan
rannalle. Zafkaa..
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26.6. Ma
10:45 vettä roimii. 2m/s koilisenpuoleinen
blosis saattelee sankaripurjehtijat taas niin
maittavan aamajaisen jälkeen matkalle...

Ensimmäinen vähän keliltään harmaahko pur-
jehduspäivä. Onneksi sentään tuulta muutaman
metrin verran, ainakin näin aamutuimaan. Ta-
voitteena olisi päästä mahdollisimman pohjoi-
seen. Enää 5 päivää starttiin, jännitys tiivis-
tyy…

Matka jatkuu kuutta knuubaa Isokuminalle.
13:58 jiipattiin kouturilla. Aateltiin ajella
Ahon ja Pirtin välistä. 14:12 puomikosketus
punamustaraidalliseen stidiin. Tarkasti ajet-
tu...

Olispa edes voikkaria. Aamiksen jälkeen saa-
tiin armosta 2.5 rinkulaa pär lärvi. Ollaan täs
nyt sentään jo seilattu 7 tuntia ja aimo siivu
matkaa. Askosta melkein Veijoon. 17:43 pin-
nu askiin ja vokka kentälle. Ei havaittavaa
vaikutusta...

Säynis on jo aika lähellä mutta alle knuubaa
vielä niin kovin kaukana. Pitääpä lokit se-
renaadia. 00:12 hinnaukseeen Muuratsalon
puolest välist Säynätsaloon tai siis Juurik-
kaan tietty. 02:00 koijaan.

Tiistaina sukat alkaa haisemaan siihen malliin
että taitaa olla pyykkipäivän paikka. Illaksi
Jyväskylään pyykkäämään. Samalla vaivalla
vietimme erään paikallisen kaverin synttäreitä.

Keskiviikko olikin kaupunkipäivä. Alkuillasta
tulimme takaisin veneelle treenailemaan Höt-
kyn mastonkaatoa. Huomenna olisi edessä viisi
sulutusta, yhteensä parisenkymmentä metriä
ylämäkeen ja toistakymmentä siltaa tahi säh-

kölinjaa. Gamman masto päätettiin köyttää
tukevasti kannelle kanavien ajaksi.

Torstaiaamuna lähdimme jo varhain ajelemaan
kanavia. Ensinnä tuli Vaajakoski. Koko Kei-
teleen kanava on varsin uusi ja siten erittäin
helppo pienmoottoriveneilijälle. Purjehtijoille
sen sijaan lukuisat, matalimmillaan 3.5 metri-
set, sillat tuottavat vähän ylimääräistä mas-
tosikaa. Sulkujen välietapit ovat varsin lyhyitä
ja kapeahkoja väyliä. Päivässä ennätimme hy-
vin ajella kaikki läpi aina Suolahdelle asti. Il-
taohjelmana olikin tiedossa  Lavatähti ja kara-
oke karnevaalit.

30.6. Pe
Olipa lämmin aamu. Onneks tuulee aika
reippaasti ehkä vähän liiankin. Gamma rim-
mattii kisaiskuun. Nyt seilataan Äänekoskelle
ootteleen huomista. 14:25 lähöillään. 14:35
seilaan. Aika kiva blosis. Hötky liiraa eellä
iso reivattuna. About 15:40 rantautuminen
Äänekosken satamaan. Erittäin ystävällinen
vastaanotto paikallisten veneheppujen toi-
mesta. Ajeltiin sit Marin kaa Viitasaarelle
viemään yötämyöten traileria. Yritettiin liftata
tunti. 01:03 Kehno flaksi. A.R. toi takas.
Teltta pydeen ja koijaan.

1.7. La
Aamuherätys 7:30. Tuntia liian myöhään!?
Lähtö ysiltä eikä savetkaan ole vielä ajettu.
8:30 vesillä! Reissaripalat nassuun just en-
nen kympin paukkua. 9:00 PAM. Hyvä start-
ti. Todella  kevyt keli. Ohut vastainen 2m/s.
Eritttäin tarkkaa ajoa. Viiden sakissa alku-
matka. FE spedet sanailevat naapurissa ko-
vaan ääneen. Urkilla pinnu salkoon. Ukon-
salmella ajeltiin paalulla about 500m. Iso
Selkäsaarella viholliset ottaa eroa. Sittosal-
messa ohitettiin kauniisti pari. Jänissaarelta
paistettiin Frogi. Raineri the Uimarin ohi just
ennen Frogin kuittaamista. Matilalla kol-
mantena maalissa. Pien kallistus ja 6m sillan
ali hinnauksella. Rannalle safkaan ärdäriä.
16:00 PAM. Surkea lähtö. Melkein vikana.
Melko myötäinen 3m/s. Kesti kauan ennen ku
saatiin vene liikkeelle. Ekalle merkille vast 2
ohitettu. Toinen niistäkin Hötä. Spinnu ylös
ja armoton takaa-ajo liian kevyessä kelissä.
Pikkuhiljaa saatiin sakkia kiinni. Stressiä.
Not. Kuudes maalissa. Old Lady ohitti kallio-
saarella. Lady nostatettiin melkein rannalle.
Jo toistamiseen meni Lady yläkautta ohi. Just
ennen maalilinjaa tuli sopiva puuska ja
Gamma säntäs veneen mitan ettepäin ja ohi
neljästä. Mukana tietty Old Lady. Kaksi osa-
kilpailuvoittoa varmistikin sitten jo pikkulys-
sin ja litisarjan voiton :) Ei huonompaa.
18:45 hinauksella Viukarille. Kevyttä nakot-
telua ja pasteeraamista Hötäkkää venaillessa.
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Tai siis bisseä. Base. Safkaks parit voikkarit.
Kepua. Vähän. Lettuja. Oloilua. Koijaan. 4/6
veneelle ja 2/6 teltalle.

2.7. Su
7:30 piip.piip. Herätyys. Hirveä väsy. Tuulee.
Tosin samapa tuo kun eilen jo ratkaistiin
mestaruus eduksemme. Pari voikkaria taas
aamajaiseksi. 8:45 vesille. Hinnaus lähtö-
mestoille. Hyvä sivumyötäinen. Napattiin
ittemme paalulle heti startista.
505,Gamma,OldLady ja pari hoota. Siinä

kärki pitkän aikaa. Tosi mukavaa kisailua
koko päivän. Myötätuulta. Kärki karkas eli
me. Mut aina välil tyynty ja muut ajoi kiinni.
1km enne maalia 6 venettä 200m etäisyydellä
toisistaan. Tiukkaa vääntöä loppuun asti.
Hienoa peliä. OldLady otti todella hyvän
spurtin just ennen maalia ja meinas karata.
Ajettiin kiinni ja vähän ohikin. 20m ennen
linjaa leikkasivat hyvin ja nostivat tuulen
puolelta rinnalle. Ajettiin spinnun puomi vi-
hollisen ison taakse jugeliin ja hinnailtiin
Gamma maaliin puol metriä Old Ladyn pe-
rässä. Yhen aikoihin masto kaadettu ja vene
melottu rantaan 1.3m sillan ali. Puol tuntia ja
paatti askissa traikulla. Peltiseppälentäjä toi
AR:n Wiitikselle puol kolmeksi. Saatiinpa
muuten yks autokuormallinen palkintojakin.
Luokkamestaruus kiertari. Kevyt LYS voitto
ja kevyt LYS kiertari. 1500;- tuli hilloakin.
Todellisuudessakin aika jees kisa. Tarttee
varmaan mennä tiilikaupan kautta kotiin
jotta sais sen takanreunuksen muurattua...
GAMMA lähti Laten, Annan ja Tarjan mu-
kana Hlaan. Hyvä reisu.   /Kalle, Late, Matti

ps. ...17:30 käyty basessa ja syömässä kumiset
pizzat. Gamman miehistö siirtyi Hötäkkään
paluulennolle. Ans kattoo koska ollaan takai-
sin Hlaassa. Anssin olis tarkoitus tulla mu-
kaan Jkyläst ma iltana. Jos vaan ehitään sin-
ne asti. 20:30 lämmin keli. Pari knuubaa.
Kääntyy...

Teksti: Mukana reisussa myös: Alukset:
Kalle Ahola Lauri Sumanen Gamma
Matti Leppänen Anna Tapanila Hötäkkä

Tarja Mastosalo s/s Hötky
Mari Tapanila 


