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s/y Fareata 

Pituus 10.6 m / 34,8 ft 

Leveys 3,67m / 12,04 ft 

Syväys 1,8m / 5,9 ft 

Korkeus 16,5m / 54,2 ft 

Paino 8,5 t 

1986, Ranska, Dominique Provin 

  Teräsrunkoinen 

      Sloop-tyyppinen 

             Valtamerikelpoinen purjevene. 

          42 m² purjepinta-ala 

     38 hp—29 kW Nanni Diesel, asennettu 2016 

  6 henkilölle makuusijat (vierashuone 2 hkl, laskettava 
peti avotilassa 2 hkl, keulahytti 2 hkl) 

    Öljy- & maasähkölämmitys, lämpöeristetty, 75 kW au-
rinkopaneeli, kaasu-hella, GPS, paperiset merikortit,  

 maihinnousuvene jolla 

<- 2016 syksy, muuttopäivänä. Yhteinen avotila on tilava ja valoisa. 



Tarina alkaa... 

2017 

 24 reissua  

Yli puolet purjehtimistamme asiakasreissuista oli 
päiväpurjehduksia (kestoltaan 6-12h), ja loput (n. 10) 
viikonlopun ja viikon reissuja. 

Yhteensä näillä reissuilla oli tarjolla yli 130 purjehdus-
paikkaa. 

 

~*~  

700 

130 

merimailia 

purjehduspaikkaa 

40 purjehduspäivää 
Kaudella 2017 mukanamme purjehti  

72 purjehtijaa, yli 40 pur-

jehduspäivän aikana, yhteensä 700 
merimailin verran. 

Vierailimme lähes 20 eri satamassa 
Turun saariston ympäristössä. 



Retkistämme 

1/3 oli spontaaneja, lyhyella varoi-

tusajalla kutsuttuja. Näillä reissuilla 

oli 60% kattavuus. 

Sovitut reissut tulivat 80% ystävien 

ja tuttujen kautta. 

Pisin purjehdus: Helsinki—Turku, 6 

pv / 170 nm, 

Jonka aikana pisin yhteen menoon merellä 

29 tuntia. 



Vierailumme kohokohdat 

    Utö 

        Jurmo 

           Korppoo 

      Helsingholm 

    Turku 

   Vepsä 

Autiot paratiisisaaret (eniten parhaita),              
 Saaristomeren Kansallispuistossa 

….Helsinki, Kotka, Jussarö, Nauvo, Seili, Västerö, Bergamn, Kor-

poström, Jungfruskär, Rumar, österskar, Kökar... 

..ja lukuisat muut unohtumattomat saaret! 



Aikaisin reissun 

1. huhtikuuta, Turku—Helsinki 

Talvipurjehduksia järjestimme myöhäiseen jouluun ja 

jäiden tuloon asti. 

Myöhäisin vuoden reissu oli 30. joulukuuta. 



Muistelmia 

Laiturijuhlat 

       Utön aarresaari 

             Juhannuspurjehdus 

                    Jungfruskärin myrsky 

               Taiteilijat Tuulissa 

       Doerz & Company  

    3 päivän synttärit 

Purjeiden Paraatia kuvaten (The Tall Ships Races 2017) 

          Helmiä Jurmoon 

               Elämyksiä päiväpurjehduksilla  

                   Kotimatkalla telakkalle 

              Talvellakin purjein 

 

~*~   



Kausi alkoi toukokuussa Avajaisjuhlalla:  

 

Raakakakkuja & vegetarian-pizzaa 

Reggae dub sound system Healing of the Nation 

Taidenäyttely veneen sisällä 

Ravintolapäivänä 20.5.2017 




Yhteistyö paikallisen elämysten tarjoaja -yrityksen kanssa alkoi heti 

kauden alussa, pian Laiturijuhlien jälkeen. Olimme kutsuneet Doerzin  

Laiturijuhliin ystävämme vinkistä— Doerz oli ollut kiinnostunut suun-

nitelmistamme purjehduksen suhteen. 

 Kävimme kesäkuun alussa Doerzin testitiimin kanssa päivän 

testipurjehduksella Vepsässä, jonka jälkeen pian solmimme 

sopimuksen. Tarjosimme heille retkellä maittavan aterian, raaka-

kakkua ja ainutlaatuisen elämyksen. Doerz kiitti ja piti kokemusta niin 

ainutlaatuisena, että halusi sen myyntilistoilleen 100 parhaan 

elämyksen joukkoon. 

 Doerzin avulla voimme myydä purjehduksia yrityksille ja organisaati-

oille. Yhteistyökumppanuus paikallisten, luovien ja hyvää kehitystä 

edistävien toimijoiden kanssa on meille tärkeää. Vieraile Doerz –

sivustolla ja selaa muitakin paikallisia kokemuksia! 

<- Doerzin perustaja Tomi Virtanen purjehtimassa elokuussa 2017. 
https://www.doerz.com/artsailtraining 

Kuva lipusta on otettu myöhemmin toiselta Doerz-purjehdukselta, 

jolle Doerzin toimitusjohtaja Tomi Virtanen pääsi sattumalta osallistu-

maan itse järjestämänsä arvonnan kautta, kun ei ollut aiemmalle reis-

sulle päässyt mukaan. 

https://www.doerz.com/artsailtraining


oli toinenkin vaikutus: Suomen vanhin 

edelleen ilmestyvä sanomalehti  Åbo Underrättelser (1824 ) julkaisi 

näyttävän jutun meistä lehdessään. 

Myöhemmin jouluna meistä oli juttu myös YLEn valtakunnan uutisis-

sa, radiossa ja nettisivuilla. Saimme pyyntöjä muihinkin lehtiin. 

Näissä haastatteluissa pääsen kertomaan omasta elämäntyylistäni 

merellä, sekä jakamaan inspiraatiota oman jutun toteuttamisessa. 

Kaikki on mahdollista, kun uskaltaa mennä ja toteuttaa. Jotkut jutut 

menee väistämättä pieleen, mutta jos intohimo on syvää, se kantaa, 

on kärsivällinen ja lopulta saa mahdollisuuden toteuttaa. 

Menestynyt alku jatkui 

 

Tarjosimme elämyksen lähipiirimme tutuille. Purjehdimme Ruissalon hiek-

karannoilta Vepsään piknikille, josta päivän päätteeksi tulimme takaisin. 

Tällä konseptilla purjehdimme lähes kaikki kauden päiväreissut, mutta 

tulevilla kausilla haluamme tarjota myös lyhyempiä reissuja ilman vierailua 

saaressa. Se on kustannustehokasta ja antaa tilaa itse purjehdukselle, eikä 

asiakkaidenkaan päivä veny turhan pitkäksi paluumatkalla. 

Tarjosimme reissuilla aina hyvän ja ravitsevan kasvisaterian, mutta ensi 

kaudella saatamme kokeilla myös “omilla eväillä” purjehtimista — 

varsinkin lyhyillä, puolen päivän reissuilla konsepti toimii hyvin. Tarjoamme 

kuitenkin aina myös mahdollisuuden ruokailuun veneellä, sillä se on ainut-

laatuista ja virkistää mieltä ihmeen ravitsevasti. Ruokailusta sovitaan aina 

erikseen. 

Kuvaaja ja haastattelija lehteen: Emma  Stromberg / Åbo Underrättelser  2017 



Purjehtiva residenssi: 

Taivaanrannan Surffarit 

Juhannussaarella 



5 min: Lyhyt elokuva matkasta youtubessa –> 

*Linkki QR-koodeineen 

lehtiön lopussa 

Koti on siellä missä sydän on. 

https://www.youtube.com/watch?v=6pkIy1LcvVI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6pkIy1LcvVI&feature=youtu.be


Mitä meri sitten antaa? 

 Purjehtiminen voi olla tutkimusmatka itseensä, toisiin tai omaan sijaan luonnossa ja maailmankaik-

keudessa. Luonto ja ympärillä oleva avaruus avaavat myös oman sielun maisemaa.  



~*~  

Sailing—every day a flip coin 
~*~   

Purjehtiminen parhaimpien stävien 

kanssa on  huiminta seikkailua<3 

Ystävyys on jotakin kaunista, 

täynnä ainutlaatuisia hetkiä, iloa naurua 

ja ikiaikaisia yllätyksiä. Myrskyisellä 

merellä siteet ihmisiin saa uusia mer-

kityksiä. 



Mitä voi  sitten enää tehdä, kun on nähnyt jo 

kaikki seikkailut?  

Silloin on luultavasti tullut sokeaksi. 



kotiin 

Myrskyinen matka 
Jungfruskäristä 



Nämä päivät olivat vaihtelevan leppoisia, 

toisinaan sateesta märkiä, mutta yhä 

nautinnollisia. Edessä tuntemattomana 

odotti viimeinen koitos. 



If we keep growing, 

      We can reach something really Great  



Suurenmoinen kiitos ja kunnia rakkaalleni Keijuliini Vaniliinille, ilman häntä en olisi 

yhtäkään reissua voinut toteuttaa yhtä onnistuneesti. Hän kärsi vuokseni, jotta unelmani seik-

kailupurjehduksista voisi toteutua. Purjevene ei ole hänelle koti niinkuin kuin se on minulle, 

ja silti hän vietti suurimman osan kesästä purjehtien kanssani — vain jotta voisin tarjota ih-

misille ainutlaatuisia kokemuksia. Hän oli veneen kultainen henki, todellisten ihmeiden 

loihtija, merisairaiden parantaja ja siunausten täyttäjä. Kiitos olkoon kanssasi Keiju<3 



Seuraamalla Sydäntä 
Taiteilijat Tuulen viemää 

Usein yli päivän reissuilla, tiiv-

iissä ja intiimissä ympäristössä, 

rakkaiden ihmisten kesken tulee 

yhtäkkiä luonnolliseksi jakaa 

syvempiä tunteita ja ikäviä niin 

kuin hyviäkin elämänkokemuksia 

toisten kanssa. 

(…) 



—> En tiedä, tapahtuuko niin usein muualla, 

mutta koen, että tiivis, luotettava ympäristö 

purjeveneessä antaa vastaavalle terapeuttiselle 

tapahtumalle lähes täydelliset olosuhteet. 

Pyrimme rohkaisemaan ihmisiä jakamaan tun-

teitaan ja tuntemuksiaan erilaisten unelmapiiri-

en ja hiljaisten hetkien avulla. Osallistuminen 

oli tietenkin vapaaehtoista, ihmisten omasta 

halusta lähtevää puhetta ja kyyneliä—ja usein 

matkalaiset itse alkoivat tällaisen keskustelun 

tyynen sattuessa kohdalle. 

Tervetuloa tutustumaan itseesi, merelle! :) 





Kuka Sinä olet, 
Ja mitä Sinä haluat olla? 

Mitä Sinä haluat oppia ja millaisessa maailmassa elää? 

Voit luoda sellaista maailman joka päivä ympärillesi kaikilla toimillasi, valinnoillasi, hengen silmiälläsi. 

 Muista aina kohdata ihmiset myötätunnolla, sillä koskaan et tiedä, jos he ovatkin seuraava henkilö elämäsi nuoraa pidellen. Ja aina vaali syv-

intä ymmärrystä, sillä liikaa energiaa hukkaantuu turhautumiseen ja epäymmäörrykseen. Vaali sitä silloinkin, kun toisen toimia on vaikea hyväksyä 

tai vastata niihin. Ja muista, että oikeudenmukaisuus, herkkyys ja rehellisyys voittavat aina. 

Emme voi tarjota Sinulle lahjasta suurinta, mutta voimme antaa siitä mitä itse olemme ja miten maailmaa koemme. Se on lahjamme. 

~*~ 



Kuvaussessio Airistolla 23.7.2017 

~*~ The Tall Ships Races  ~*~   





Matkustava pari, Kat ja Ben (Lontoosta), olivat nähneet ilmoi-

tuksemme matkailusivustolla netissä. He olivat etsineet juuri kal-

taistamme aktiviteettia Turun seudulta ja olivat onnellisia lö-

ydettyään meidät. 

Kyseessä oli Katin yllätyspurjehdus Benin 30-vuotis synttäreille. 

He halusivat matkaan nimenomaan kahdestaan. Suunnittelimme 

heille ainutlaatuisen reitin Katin ilmoittamien tarpeiden mukaan, 

ja lähdimme matkaan elokuun lopulla Korppoosta kohti Jurmoa. 

 

Tällaisilla reissuilla on aina otet-

tava huomioon, että säätila voi 

muuttua emmekä pääsekään 

aiottuun paikkaan. Helpointa on-

kin, kun suunnitelmat sallivat 

muutoksia. 

Syystuulissa: 

Helmiä Jurmoon 





Matkan varrella yövyimme ank-

kurissa, autiosaaren lahdella, ja toise-

na päivänä pari pääsi harjoittelemaan 

manoveerejä kunnon tuulissa (10-

12m/s) avomerellisissä olosuhteissa. 

Laitoin heidät luovimaan muutaman 

saaren ympäri ja he olivat innois-

saan— purjehtiminen 80-luvun 

raskaalla veneella vaatii tarkkaa-

vaisuutta, köysien kanssa selviämistä 

sekä oivaltavaa otetta tiimityösken-

telyyn. Ohjausta unohtamatta. 

Saavuimme Jurmoon hyvissä ajoin ja 

saunan jälkeen pääsimme lepäämään 

syyssaaren rauhaan. 



Kokemuksia ja elämyksiä 
Päiväpurjehduksilla 

Perheitä, yrityksiä, ystäviä ja juhlia... 







Kiitos 
Kiitos että oon saanu toteuttaa. Kiitos että saan 

olla. 

 Kiitos että olemme saaneet purjehtia ystävien ja maailman mat-

kalaisten kanssa. Kiitos että olemme saaneet jakaa niin hienoa elämystä 

niin hienojen ihmisten kanssa. 

Kiitos että olemme selvinneet tyrskyistä, vaikka välillä kastuimme. Kiitos, 

että huolet ei paina meitä maahan, vaikka maailma välillä tuntuu sotivan 

olemassaoloamme vastaan. Kiitos, että silti joka päivä saan kiittää siitä, 

että meillä on mahdollisuus — ja toivon ja rukoilen, että kaikilla ois, yhtä 

paljon. Kiitos että saan jakaa intohimostani muille— maailman, Luojan aar-

teita etsien. Ja niin hartaasti toivon ja pyydan: Anna tän jutun kasvaa ja 

viedä maailmalle, niin et yhä useampi pääsis mukaan! 

Siunaa myös sitä ja niitä, jota nyt emme nää tai vielä tunne. Kiitos<3 

The God has given us the starts, 
the sun and the Sea, 

So look,, and see 
There’s a million diamonds 

In the Sea 



Telakan kautta kotiin. Pohjan tarkistus Störmälön pientelakalla Airistolla, Paraisilla. Viimekesänä maalattu pohja oli mennyt todella hu-

onoon kuntoon hätäisen työn tuloksena, osin jopa paljasta pintaa näkyvillä. Pohjan puhdistus ja maalaus vaatii erittäin ammattimaista työtä, 

tietoa ja kokemusta. Puuha on kallista, jo pelkästään  ammattilaisten maalitkin kustantavat sievoisen summan kahisevaa. 



Sitä kun ei koskaan tiedä…  joka päivä on uusi, joka reissu eri-

lainen, jokainen ihminen oma maailmankaikkeutensa. 

Planeetta, joka sydänten kosketuksessa törmää omaamme ja 

sulautuu yhteen. 

Rakastan mitä teen, ja rakastan mitä oon, ja ymmärrän vaikken 

ois tai voiskaan tehdä enää sitä mitä nyt teen. Koska oon tehnyt 

täysillä sen mitä oon voinut, täydellä kapasiteetilla sen mikä on 

ollut just sillä hetkellä mahdollista—vaik se onki ollut välillä 

vaikeeta, varjosil vesil seilaamista sielun sydämes. 

Toivon et jokainen vois toteuttaa unelmiaan, ja et ne ois ihmisil-

le tie siunaukseen, ei ainoastaan halujen ja mielihyvän pinnal-

liseen tyydytykseen. Ihmisten on täytyttävä sisältä päin, ko-

konaan. Se on unelmien tarkotus; et vois pursua ilosta yli.  

Ja toivon, et tä juttu vois kantaa ja jakaa mahdollisimman 

pitkälle ja monelle. Sillä se on mulle siunausta, ja toivon et sel-

lanen siunaus ja rohkeus leviäis ihmisiin. Tä kirja kertoo mun 

elämästä, yhden vuoden verran, 

yhden kokonaisen elämän matkan 

varrella, ei mulla ole muuta ollut 

noissa hetkissä.  

s/y Fareata on mulle koti, mulla ei 

ole muuta asuntoa, ja toivon, et 

voisin asua ja jakaa siitä elämäni 

vuodet loppuun asti. 

Joka päivä uusi Saari 
Mikä purjehtimisessa on sitten parasta? 

Kai purjehtimisessa ja meressä itsessään on vain jo-

tain, jota oma sielu on tarkoitettu tekemään ja jonka 

kanssa olemaan. Se on jotain missä voi loputtomiin 

kasvaa, oppia ja mennä eteenpäin. Samalla se on keino tutkia ja tarkkailla 

maailmaa, ja purjehtien voi matkustaa melkein minne vaan maailmassa. 

Ootko koskaan ihmetellyt, miksi monet tarinat kertoo seikkailuissa meren-

kulkijoista ja purjehtijoista? Se on mysteeri, tutkimusmatka, jota voi elää, 

ja jota toivon muidenkin vastaanottavan. Koska on olemassa jotain niin 

tajuttoman upeaa, kaunista, tutkimatonta—ja sitä purjehdus on mulle. 

En tietenkään voi siirtää omaa kokemustani toisille, eikä se ole tarkoi-

tuskaan, mutta haluan tarjota mahdollisimman monelle tilan kokea jotain 

uutta. Sillä on niin paljon annettavaa, kaikille vaikkei merillä muuten 

oliskaan. Käytännon taidot kuten solmut, avarakatseisuus ja yhteishenki 

on jotain missä kaikki voi kehittyä ja saada elämäänsä jotain, ja purjehdus 

on tähän mahtavat puitteet. 

Koen että mitä enemmän ihmiset kukkii, sitä kauniimpi myös maailma 

meidän ympärillä on. Sen näkee niiden silmissä jotka on muuttunut; niiden 

sielussa on jotain erilaista. Siks mä teen ja haluun jakaa siitä mikä mua 

koskettaa. 

Purjehdus on terapiaa. KELAn pitäs tukea ihmisille tällaisia retkiä, 

elämyksiä luonnon armoilla. Liikaa energiaa menee yhteiskunnassa huk-

kaan asioihin, joista kukaan ei nauti tai saa mitään — ihan vaan siks et 

ollaan jumissa aivoissamme. Se on pelkoa. Siitä toivon ihmisten va-

pautuvan. Purjehtiessa voi tutkia maailmaa itsessään. 

~*~ 

A ’hoy, a pirate life for 

me 



 

Oma koti kullan kallis<3 



s/y Fareata on siksikin erikoinen, että se on 

teräsrunkoinen vene, joka ei kovin yleistä Suomen ranni-

kolla ole. Se on ihme, sillä lämpöeristetyllä teräsveneellä 

purjehduskautta pystyy huoletta jatkamaan näillä 

leveysasteilla tavallisesta pidempään. Itse purjehdimme 

viimeisen kerran jäiden tulon aikaan, ja ensimmäisen ker-

ran olimme vesillä viikko jäiden lähdön jälkeen. Se on melkoinen va-

raslähtö tavanomaiseen lomapurjehduskauteen verrattuna. 

Talvipurjehdus, kuten myöhäis- ja kevään aikaiskausikin on upeaa 

aikaa merenkulkijoille, mutta vaatii erityishuomiota niin vaate-

tukseen kuin muuhunkin varustautumiseen. Päivänkin reissu on 

suunniteltava pitkästi etukäteen: merellä tuuli moninkertaistaa... 
...kylmän sään vaikutuksen. Ruokaa 

on hyvä olla tehtynä, teetä termaris-

sa ja lämpöhuopia esillä. Hanskoja 

kolmin kerroin tuplasti ja reittiä las-

kiessa muistettava, että pimeä tulee 

pian klo 16 jälkeen. Vene on tarkistettava jäätyneiden vinssien, helojen 

ja köysien varalta, myös matkan aikana, eikä raskaassa lumisateessa tai 

alijäähtyneen sateen aikana ole turvallista jatkaa matkaa; suojasatama 

on oltava välittömässä läheisyydessä. Jos veneessä aikoo yöpyä tai 

viettää muuten aikaa, lämmitys on varmistettava toimivine varasystee-

meineen. Fareata on 

varustettu öljykamiinalla, 

joten siinä voi yöpyä saaris-

tossa myös kylmän sään ai-

kaan. 

                ~*~  

Talvella Merellä  





Yhteistyössä: 

Nautikulma 
Läntinen Pitkäkatu 33, Turku  

Turun Merivaruste 
Doerz 

www.doerz.com 
Turun Vierasvenesatama 
hwww.turunvierasvenesatama.fi 

https://www.doerz.com/artsailtraining
https://www.turunvierasvenesatama.fi/?lang=en


Jollalla kukkulalla—Juhannusresidenssi 

pienelokuva 

https://youtu.be/6pkIy1LcvVI  

BOOK YOUR 

Sailing 

Adventure!<3 

www.artsailtraining.org/purjehtimaan 

All photos in this Book:  

Jasper Armanto / 2017 

17-03-2018 

https://youtu.be/6pkIy1LcvVI
https://artsailtraining.org/purjehdi-kanssamme/
https://artsailtraining.org/purjehdi-kanssamme/
https://artsailtraining.org/purjehdi-kanssamme/


Kiitos! 
Tän kirjan sanoma on, et vaik me ei aina voida onnistua, me voidaan silti kulkea unelmien ja into-

himon tiellä. Onnistuminen on oikeastaan toissijaista; se, et me eletään, uskalletaan kokeilla ja 

otetaan mahdollisuus vastaan silloin kun se tulee, se on mikä lopulta merkitsee. 

Koska silloin ihminen kasvaa—ja sitä seuraa se mitä todella tarvii. 


