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Poliisi, koneasentaja ja 
kieltenopettaja söivät 
Alaskassa nyrkin kokoisia 
vadelmia. Poliisin 
myöhästyneestä 50-
vuotisjuhlamatkasta 
kehkeytyi kilpailu marjoja 
hamuavien karhujen kanssa.
   Hannu Svegin antaa 
kanootin liukua hiljalleen 
kohti rantaa. Vierellä meloo 
oma poika, 22-vuotias 
Jarno. Matkakumppani 
Greg Smiley on jossain kauempana.
   Merestä pomppaa ilmaan komea, hopeakylkinen lohi. Maisema on kuin postikortista. Kaunis ja 
houkutteleva. Isä ja poika pyörittävät melojaan 
vinhempaan tahtiin. Vihdoin Alaskan karuilta 
rannoilta löytyy upea rantautumispaikka.
   - Siellä meitä oli vastassa viisi karhua. Me 
huutelimme ja yritimme hätistää niitä pois. 
Vasta jälkikäteen tajusimme, kuinka suuressa 
vaarassa olimme, kun yksi niistä lähti meitä 
kohti. Vuorovesi olisi hetkessä kuivattanut 
melomamme joen ja olisimme olleet 
sumpussa, paraislainen Hannu Svegin 
muistelee nyt, reilu puoli vuotta myöhemmin.
   Maskuun kotiutuneen ja Suomessa 
Svegineihin tutustuneen kanadalaissyntyisen 
Greg Smileyn kanssa he selvisivät myös 
kisailusta valaiden kanssa, meren alle 
syöksyvistä vuorovesiaalloista, Alaskan kolean 
kylmästä luonnosta, myrkyllisistä kasveista ja 
kymmenistä ja taas kymmenistä muista harmaa- 
ja mustakarhuista.
   Alaskassa lopputulosta ei voinut aavistaa. 
Silloin miesten oli selvitettävä ongelma 
kerrallaan, tietämättä lopputulosta.
   Hannu Svegin sanoo, että tärkeintä Alaskassa oli hyväksyä karhunpelko ja nöyrtyä erämaan 
edessä. Hyväksyä ajatus, että voi tulla tapetuksi millä hetkellä vain. Ja varoa sitä hetkeä.
   - Ase piti olla jatkuvasti käden ulottuvilla ladattuna, ei edes varmistettuna, Hannu Svegin 
sanoo.
   Vierellä istuva Jarno nauraa sanojen päälle ja sanoo, että onneksi hänelle tieto paljastui vasta 
kotona. Hän oli kuukauden päivät nukkunut rentona kuin lapsi teltassa varmistamattoman aseen 
vierellä, puukko toisen käden ulottuvilla. Puukolla ei toki olisi monisatakiloista karhua kellistetty, 
mutta sillä olisi saanut puhkaistua teltan seinään reiän, josta olisi voinut pinkaista pakoon.

Hannu Svegin
Jarno Svegin meloi isänsä ja Greg Smileyn kanssa 
kuukauden päivät Alaskan karuimmilla ja 
sateisimmilla seuduilla. Ruoka saatiin merestä, vesi 
teltan päälle viritetystä pressusta. Rannalla oli 
varottava karhuja, merellä valaita ja vuorovettä.
Hannu (vas.) ja Jarno Sveginin onni Alaskan 
matkalla oli taitava opas: Gregory Smiley.
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Elämänlankana
vuorovesitaulukko

Hannu Svegin silittää kädellä kajakin päälle 
kertyneen pölyn pois. Kertoo, kuinka takaosan 
kannen alle sujautettiin kaikki ne tavarat, joita 
ei päivän aikana tarvinnut, selän taakse 
painavimmat kuten vesiastia ja polttoaineet, 
eteen päivän aikana tarvittavat. Yhteen 
kajakkiin ruokatarvikkeet, toiseen 
yöpymistarvikkeet. Niitä ei saanut päästää 
kosketuksiin toistensa kanssa, ettei ruuan 
houkutteleva haju tarttunut telttaan.
   Ja kaiken päällimmäiseksi kajakin kannelle 
kiinnitettiin kaksi vedenpitävää pussia, 
toisessa oli ase, toisessa kartta ja 
vuorovesitaulukko.
   - Melojan raamattu, Greg Smiley sanoo ja 
viittaa taulukkoon. Se kertoo, kuinka vesi vaihtuu alueella neljä kertaa päivässä. Eroa lasku- ja 
nousuveden pinnan välillä voi olla jopa seitsemän metriä. Vaihtumisen hetkellä aallot voivat olla 
kolmen metrin korkuisia. Ja jos siihen joutuu, meren alle painuva aalto imaisee melojan armotta 
syvyyksiin.
   - Pahimpien paikkojen ylittämiseen oli nousu- tai laskuveden huipun ympärillä kolmen vartin 
hetki. Siinä piti olla passissa, että ennätti, Hannu Svegin sanoo.
   Onneksi apuna oli Greg, joka on asunut alueella kolme vuotta. Hän opasti Sveginit läpi Alaskan 
erityisolosuhteiden. Kajakilla kaksikko toki osasi liikkua, Hannulla on takana jo 46, Jarnolla 12 
melontavuotta. Niin totaalisesti harrastus on vienyt Hannun sydämen, että vuodesta 1987 hän on 
myös suunnitellut kajakkeja.

Leikkikaverina valaita

Yö toisensa jälkeen Hannu Svegin näkee unia viime syksystä. Kauniita, miellyttäviä muistoja 
Alaskasta. Ei pelkoa eikä jännitystä. Ei kylmyyttä, ei kosteutta eikä karuutta.
   Päivällä kauneimpana muistona on näky valaista kalastamassa. Kahdeksan valasta ui 
puolikaaren muodossa, pari hyppi korkealle ilmaan, yksi lauloi aivan veden pinnan yläpuolella, 
toinen alapuolella. Ääni 
kertautui ympäröivistä 
vuorista moninkertaisena. 
Sitä ääntä Hannu ei 
unohda ikinä.
   Näyn jälkeisenä päivänä 
Jarno ja Greg halusivat 
nähdä valaat lähempää. He 
meloivat parinsadan metrin 
päähän kalastavista 
valaista. Näky oli 
huumaava, ja miehet 
kokivat jotain 
ainutlaatuista.

Tällä kertaa lounaaksi saatiin rock fish:iä. Kalan 
selkäevän piikit myrkyllisiä. Jos ottavat ihoon kiinni, 
kipu ja tunne on sama kuin iskisi kirveen hamaralla 
käden selkään.

Hetki juuri ennen valaiden hyökkäystä - nyt pakoon



   Kalastettuaan valaat 
sukelsivat, ja Jarno ja Greg 
alkoivat meloa kohti 
Hannua. Gregin sisällä 
muljahti outo tunne ja hän 
sanoi Jarnolle: Minä en 
taida pitää tästä. Ja samassa 
näkyi suoraan vastapäätä 
kovaa vahtia uivat kaksi 
valasta kylki kyljessä. 
Jarno meloi pakoon minkä 
ennätti, Greg oli keskellä 
valaiden uintilinjaa eikä 
voinut tehdä mitään.
   - Ne uivat minun ohitseni 
niin läheltä, että olisin voinut melalla niitä koskettaa. Kun ne nostivat pyrstönsä ilmaan, näin ne 
kaikki juovat ja haavat ihossa. Toinen valaista löi pyrstönsä veteen aivan kajakin keulan edessä, 
ja kastuin läpimäräksi. Ja yhtäkkiä ne olivat taas poissa, Greg muistelee.
   Jarno arvelee, että valaat halusivat vain osoittaa voimansa. Näyttää, että kyllä nekin osaavat 
leikkiä, jos sikseen tulee. Miehet päättivät luovuttaa sovinnolla. He vetäytyivät matalammille 
vesille, jonne valaat eivät pysty uimaan.

Ateriana lohta ja simpukoita

Greg Smiley maalaa kuulijan silmien eteen kuvan kauniista kauriista. Kolmikko oli jo pitkälle 
matkalle lähtiessään haaveillut 
kaurispaistista. Eläimet pysyttelivät 
kuitenkin pois rannalta ja siten myös poissa 
ampumaetäisyydeltä.
   Erään sisämaaretken aikana Greg sai 
tähtäimeensä pienen kauriin. Ajatus oli jo 
paistissa. Greg painoi aseen alas.
   - Se oli mahtava tunne, kun tajusi, ettei 
minun tarvitse ampua. Minulla oli valta olla 
ampumatta sitä pientä, Greg sanoo.
   Hannu Svegin sanoo, että vaikka olosuhteet 
olivat kovat, nautintoja ei unohdettu. Jos 
aamulla väsytti, isä ja poika vetelivät unia 
puolillepäivin ja matkaan päätettiin lähteä vasta seuraavana päivänä.
   Kalastuksesta nauttiva Hannu onki kolmikolle tuoretta kalaa ja keräsi kallioihin kiinnittyneitä 
sinisimpukoita. Greg oli mestari ottamaan kiinni mudassa eläviä huoltoaseman tunnuksena tuttuja 
simpukoita. Niillä herkuteltiin.
   - Syötiin yksi simpukka, ja odotettiin hetki. Makusteltiin, muuttuvatko huulet tunnottomiksi. 
Jos ei, syötiin lisää ja odotettiin, kestääkö vatsa. Jos, niin syötiin lisää, Hannu Svegin sanoo.
   Syynä ei ollut simpukoiden myrkyllisyys vaan meren huono kunto. Sveginin katse muuttuu 
surulliseksi kun hän kertoo, kuinka paikallisten kalastusalusten tapa vaihtaa öljyt on laskea ne 
mereen ja heittää suodattimet perään. Ja kuinka paikallisten kylien jätevedet johdetaan suoraan 

Greg juuri jälkeen, kun valaat olivat sukeltaneet. Tosiasiassa Greg oli 
valaiden kylkien välissä ja valaat kuljettivat häntä näin jonkin aikaa.

Lohen tainnutus ennen ylösottoa. Keskimäärin joka 
6. kala saatiin ylös kannelle.



mereen. Ja kuinka roskat veneistä lähtien jätetään rannalle, josta vuorovesi ne sitten huuhtelee 
mereen.
- Se oli kamalaa.

Isän onni on pojan kasvussa

Hannu Sveginin kodin lattialla on sadoittain, tuhansittain valokuvia. Seinää koristaa isäntä 
melomassa, toisessa kuvassa meloo poika. Ajatus melontaretkestä Alaskassa syntyi hiljaa, kypsyi 
vuosien varrella ja huipentui Hannun ajatukseen: 50-vuotispäivän kunniaksi on lähdettävä 
matkaan. 
   Rahankeruu vei aikaa, ja lähtö viivästyi kahdella vuodella. Ajan myötä kypsyi myös ajatus ottaa 
Jarno mukaan. Ja vaikka kyse oli isän juhlamatkasta, lopulta viivan alla eniten painaa pojan 
mukanaolo.
   - Kerran katselimme televisiota, jossa ihmisiltä kysyttiin, mikä oli heidän elämänsä paras 
päätös. Minä kysyin samaa Hannulta, ja hän hetken mietittyään sanoi, että Jarnon ottaminen 
mukaan Alaskaan, Elisa-vaimo kertoo.
   Ja mies vahvistaa asian vakaalla nyökkäyksellä. Hän kertoo, kuinka ennen nirsoillut poika söi 
Alaskassa rapuja, kalaa, jopa maistoi merilevää. Kuinka ailahtelevaisesta pojasta kasvoi 
kuukauden aikana vakaampi. Kuinka Jarno sai tukevamman otteen elämästä.
   Ja nyt, isä ja poika suunnittelevat uutta retkeä Alaskaan.

Erja Hyytiäinen

Kuvitettu uudelleen  31.1.2011. Teksti Erja Hyytiäisen alkuperäinen, vaikka siinä asiavirheitä olikin. 
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teltta, blue pressu ja ruoan tekoa


