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Pohdimme keväällä vaimoni kanssa kesä-
mökkeilyä. Totesimme, että eikös saman 
asian ajaisi, jos katkaisisimme veden ja säh-

kön omakotitalostamme – tai menisimme purjeh-
timaan.

Niinpä lainasimme jälkikasvumme H-venettä ja 
seilasimme lomamme pitkin ja poikin Saaristo- ja 
Ahvenanmerta. Asiaa tuntemattomille: H-vene on 
sulavalinjainen 60-luvulla suunniteltu pienehkö 
retkipursi, jossa on yöpymistilaa soputeltan verran 
eli neljälle, mukavasti kahdelle. Suunnitteluajan-
kohdalle tyypillisesti veneessä oleillaan vain muu-
tama kymmenen senttiä vedenpinnan yläpuolella, 
veneen sisällä ei ole seisomakorkeutta, eikä siinä 
ole vessaa tai juoksevaa vettä, sähköstä puhumat-
takaan. Konekin on tavallinen neljän hevosvoiman 
perämoottori, jos sellaista nyt sattuisi tarvitsemaan.

Seilatessa vauhti ei yleensä päätä huimaa, ja sil-
loin jää aikaa ajatella. Vaikka kesän aurinkoinen 
ja leppeätuulinen sää auttoi irtautumaan kaikesta 
töihin liittyvästä, havahduin pohtivani kipparin ja 
anestesiologin roolien samankaltaisuutta. Samoin 
kuin hyvä anestesiologi, hyvä kippari tuntee käy-
tettävissä olevat resurssit (omat ja miehistön tai-
dot ja veneen ominaisuudet) sekä paikalliset olo-
suhteet sää mukaan lukien ja osaa suhteuttaa mat-
kan tavoitteet niihin. Tuttu lause ”on parempi rei-

vata liian aikaisin kuin liian myöhään”, kannattaa 
muistaa vaikka ei juuri (vielä) tuulisikaan. Kippari 
kunnioittaa miehistönsä jäseniä ja osaa hyödyntää 
heidän erityisosaamistaan. Hän tekee tarkan suun-
nitelman turvatakseen riskittömän purjehduksen, 
sillä hyvin suunniteltu matka on jo puoleksi pur-
jehdittu.

Kippari osaa hyödyntää viimeisintä teknologiaa, 
mutta tietää myös että ilman sitä pärjää mainiosti. 
Kompassin lisäksi kaikki muut laitteet ehkäpä toi-
mivaa (kahvin)keitintä lukuun ottamatta ovat tar-
peettomia. Hyvä kippari pyrkii kaikin tavoin yllä-
tyksettömään matkantekoon – retken ”suola” tulee 
silti ennalta arvaamattomista tapahtumista tai yl-
lättävistä käänteistä ja vastoinkäymisten voittami-
sesta. Näissä tilanteissa kokemukseen ja maalais-
järkeen perustuvaa päättelykykyä ei voita mikään.

Hyvä kippari ei pelkää vastatuulta ja hän tie-
tää, että luovimalla pääsee eteenpäin, ei ehkä yh-
tä vauhdikkaasti ja lämpimästi kuin myötätuuleen 
mennessä mutta tavoitteet saavuttaen.

Jätän itse kullekin pohdittavaksi, mitä analo-
gioita anestesiologiaan esittämiini kipparin omi-
naisuuksiin liittyy. Rattoisaa syksyä!          
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