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

Ottaa pattiin...
Mikä meissä suomalaisissa on?
Arkielämässä varomme, ettei auton ovi kolahda naapurin oveen eikä kauppakärry törmää naapurin persuksiin eikä 
elokuvissa vierustoveri huomaa kun pieraisemme vahingossa...

Mutta sitten kun lähdemme kesälomalle, olemme yksin.
Voimme rauhassa tiskata ja laskea rasvaiset vedet veteen kun naapuri on uimassa. Ottaa pattiin...
Voimme rauhassa keskustella kovaäänisesti tuttaviemme kanssa sitloorassa aamuneljään ja varmuuden vuoksi 

tukea tilannetta kovaäänisellä musiikilla koska olemme juuri ostaneet mp3-soittimen ja ladanneet sinne täydellistä 
musaa. Ottaa pattiin...

Voimme rauhassa käyttää konetta luonnonsatamassa aamukahdelta muutaman tunnin koska lapset ovat pleik-
karilla käyttäneet hupiakut tyhjäksi ja on vaara, että kaljat lämpenee. Ottaa pattiin...

Voimme laittaa kipparilakin (kaikilla kokardeilla varustettuna) 
päähän ja tulla satamaan ikään kuin tuo lakki antaisi meille en-
kelin siivet. Viis siitä, jos siinä sivussa naapurin poijuköysi on 
potkurissamme ja puoli satamaa varpaillaan, että ”tuleekohan 
tuosta mitään”. Ottaa pattiin...

Voimme rauhassa käynnistää koneen koska ”tuuli on vähän 
heikko ja meillä on vähän kiire...” mutta purjeita ei tarvitse laskea 
koska kohtahan niitä ehkä tarvitaan... ja kolmiotahan ei siksi 
tarvitse nostaa eikä siis muille ilmoittaa muuttuneista väistämis-
säännöistä. Ottaa pattiin...

Voimme rauhassa käyttää ns. lukittavaa poijuhakaa vaikka se 
on vähän väliä jumissa ja aiheuttaa hirveän härdelin joko tul-
lessa tai lähtiessä. Viis siitä, että naapurit ovat selvinneet avo-
haalla vuosikymmeniä ilma härdeliä. Sehän ei voi olla totta koska 
myyjä on meille vakuuttanut, että tämä on paras. Tuhannet me-
ripartiolaiset ovat varmasti väärässä. Ottaa pattiin...

Voimme rauhaisin mielin soittaa hätänumeroon kun GPS:stä 
on paristo loppu eikä meillä ole mitään käsitystä missä olemme 
tai polttoaine on lopussa. Eihän se meidän tehtävämme ole 
näistä asioista huolehtia. Sitä vartenhan pelastusorganisaatio on olemassa. Ottaa pattiin...

Voimme rauhassa liikkua valitsemaamme reittiä valitsemallamme nopeudella riippumatta siitä, onko joku muu 
tulossa vastaan samalla reitillä ja joutuu viime hetkellä väistämään vaikka on purjeilla liikkeellä (ja me moottorilla). 
Eihän se meitä kiinnosta. Ottaa pattiin...

Epilogi:
Kaikki tämä olisi voinut ja voisi tapahtua. Itse asiassa kaikki tämä tapahtui sen 4 viikon aikana kun Saaristo-

merta kiertelin tänä kesänä. Toisista välittämisen ja omaan tekemiseen ammattimaisesti suhtautumisen (= ym-
märrys tekemisen vaikutussuhteista) väheneminen on selkeästi näkyvissä.

Ehdotus viranomaisille: kysykää vesillä tavattavien venekuntien kippareilta nykyisten toimenpiteiden sijasta (tai 
resurssien salliessa niiden lisäksi) kolme kysymystä.

Näytä paperikartalta (10 sekunnissa) missä olet?
Kerro (10 sekunnissa) monenko tunnin ajoon polttoainetta on jäljellä?
Kerro millä, minne ja miten teet hätäilmoituksen, jos jotain ikävää tapahtuu?
Jos näihin kysymyksiin ei saada vastausta, ajo keskeytyy ja kippari (ja miehistö) viedään kamarille omakustan-

nushintaan.
Väitän, että näiden toimenpiteiden vesiliikenneturvallisuutta parantava vaikutus olisi merkittävä.
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