Päivä jolloin hukuin
Se oli ihan tavallinen kesäpäivä. Aurinko paistoi ja tuuli oli kohtalainen. Pakkasimme tavarat veneeseen ja lähdimme merelle
aivan kuten niin monena viikonloppuna aiemminkin.
Tutut väylät jäivät taakse ja ranta alkoi hävitä näkyvistä. Vapauttava tunne hiipi jäseniin. Edessä olisi mukava ilta luonnonsatamassa auringonlaskua katsellessa.
Silloin se tapahtui. Tuuli kääntyi salamannopeasti parikymmentä astetta ja pääsi väärälle puolelle isopurjetta sillä seurauksella, että vahinkojiippi oli tosiasia. Puomi iskeytyi valtavalla voimalla takaraivooni. Maailma musteni ja muistan vain kaatuvani johonkin... Sitten oli hiljaista...
Heräsin meressä paukkuliivien puristaessa keuhkojani niin, että hengittäminen
oli vaikeaa. Päässäni olevasta haavasta valuva veri värjäsi meren epätodellisen
punaiseksi. Paniikki alkoi vallata ajatuksiani kun en nähnyt venettämme missään... Kauhunsekaisin ajatuksin mietin osaako vaimo laskea purjeet, käynnistää
moottorin ja löytää minut aaltojen seasta. Olimme monen monta kertaa päättäneet harjoitella asiaa mutta aina se oli jäänyt muiden kiireiden jalkoihin. Nyt
ne kiireet tuntuivat niin turhilta.
Nopeasti yltyvä tuuli nosti aallokon kovaksi. Vaahtopäät löivät ylitseni ja näkyvyys heikkeni hetki hetkeltä. Pärskeiden seasta havaitsin jotain liikettä. Masto
näytti tutulta ja viimein näin myös osan venettä. Vaimo oli siis onnistunut hätätilanteen alkutoimissa. Mutta osaisiko hän ajaa vierelleni. Ja miten hän saisi minut
veneeseen. Tätäkin meidän piti harjoitella mutta koskaan emme ehtineet.
Aallokko oli jo niin kova, että hengittäminen kävi vaikeaksi kasvoille roiskuvan
veden vuoksi. Venettäkään en nähnyt kuin ajoittain vaikka se oli jo melko lähellä.
Tunsin voimieni ehtyvän enkä enää pystynyt ajattelemaan selvästi. Kuulin korvissani tutun huudon ja yritin vastata, mutta huuliltani ei tullut enää ääntä. Vene
oli jo aivan vierelläni ja näin hämärästi sieltä kurottautuvan käden. Yritin tarttua siihen mutta käteni ei enää noussut. Olin
aivan turtana kylmästä ja verenhukasta. Muistin viime vuonna ostamani Yacht Mobin jolla minut saisi melko vähäisin voimin
nostettua vedestä. Mutta senkin harjoittelu oli jäänyt odottamaan parempia aikoja. Nyt se oli myöhäistä.
Suuri aalto löi ylitseni, nielaisin melkoisen määrän suolaista merivettä, aloin yskiä ja pikku hiljaa kaikki pimeni... tunsin vaipuvani johonkin... kauas... pois...
Epilogi:
Kaikki tämä olisi voinut ja voisi tapahtua. Onnettomuuksien välttäminen perustuu ennakointiin, suunnitteluun ja harjoitteluun. Valppaus estää tapahtumisen, harjoittelu helpottaa pelastustoimia. Ollaan valppaita tulevana kesänä ja harjoitellaan pahimman varalta. Eiks niin!
Harri Sane

Kirjoittaja on Espoon pursiseuran kommodori, Espoon Veneilyturvallisuusyhdistyksen
puheenjohtaja ja SPL:n veneilyryhmän jäsen.
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