
Ahoi! 
 
Alustaksin seda kirja üldsegi enda sidemest Merega. Meri tekitab minus kahetisi tundeid. 
Ühelt poolt on ta minu parim sõber, minu turvavõrk ja maandaja, kuid järgmisel hetkel võib 
ta tekitada minus aukartust, adrenaliini ja hirmu ning olla minu karmim vaenlane. Ma pean 
ennast kindlasti Mere kui järve inimeseks. Minu jaoks on tuul ja lained, Mere üüratus ja 
liikuvus olulised faktorid, mis teevad Merest elusa veekogu ja, mis laeb mind energeetiliselt 
rohkem kui seisev ja piiritletud veekogu. Minu jaoks on Meri midagi materjaalset, mille kaudu 
ennast ankurdada, kuid samas ärgitab ta mind ka fantaseerima.  
 
Olen kasvanud üles pooleldi linnas, pooleldi mere ääres. Lapsena meeldis mulle niisama 
lihtsalt pikalt vees olla ja supelda. Selle tundega, et mulle meeldib vesi, ma tol hetkel midagi 
peale ei hakanud, kuniks ilmusid minu pere sõprusringkonda kummipaadid ja igasuvised 
paadimatkad. Minu pere janunemine aina võimsamate kummipaatide järele ja pidev merel 
viibimine suunas mind lõpuks avastama oma suhet veega konkreetsemalt, veespordi, kaudu. 
Paar suve tagasi panin endale esimest korda veesuusad ja laua alla ning praeguseks olen 
jõudnud lohesurfi harrastamiseni. Lohesurfi juures paelub mind enim asjaolu, et see ala 
nõuab täielikku kohalolu, keskendumist ja kiiret reageerimist ning üleliigsete mõtete kõrvale 
heitmist. Ma arvan, et seda mõtet võib laiendada ka teiste merega seotud tegevuste 
kohta. Nähes dokumentaalfilmi Uku Randmaast, kujunes mul eelmise suve hakul väikest sorti 
kinnisidee või unistus – võtta ette katsumus viibida ka ise merel pikemat aega, selleks et 
avastada ja panna proovile tugevamalt enda ja Mere sidet, ja et vaadelda selle muutumist; 
kogeda tuulevaikust ja lainetust kui ka tormi ja möllavat vett. Esimese mõttesähvatusena 
meenus mulle Muhu Väina regatt, mis oleks täiuslik võimalus minu vaatlusobjekti lähemaks 
uurimiseks ja minu esimese pika merereisi katsumuseks. Purjepaadid on minu jaoks võõram 
maa ja konkreetsed oskused paadi käsitsemiseks mul veel puuduvad, kuid oleksin väga 
huvitatud viibima tiimis õpipoisina. Ma südamest loodan, et keegi vajab endale kampa 
minusugust mõtlejat ja avastajat ning samaaegselt usinat õppurit. Võimalusel sooviksin 
kindlasti lüüa kaasa kogu võistlusel. 
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