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KOMPASSI
Henkilö

PIMEÄN KUVAAJA
Jarmo Vehkakoski ehti seitsemän kesää huoltaa 
vuokraveneitä Taalintehtaalla. ”Jaska” rakastaa merta, 
valokuvausta ja kisaamista kansanveneellä.  
Teksti Anne Sjöholm

Henkilö +  Ajankohtaista / 

Olet kuvannut paljon esimerkiksi Vene-lehteen ja Kip-
pariin. Miten innostuit valokuvauksesta?

”Kiinnostuin siitä, kun pääsin 2000-luvun alussa kuvaa-
maan merta eri vuodenaikoina – majakoita, luotsausta ja 
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Jarmo Vehkakoski 
on kuvannut 
suomalaisia 
jäänmurtajia 
monilla merillä. 
Huippureissu oli 
matka Nordicalla 
Alaskasta 
Kirkkoniemeen.

työ oli 24/7-puuhaa elokuun puolivä-
liin, sitten helpotti. Syksyllä veneet 
nostettiin ylös, jolloin  alkoi niiden 
korjaus ja huolto.”
Lisääntyykö vuokraveneily?

”Vallitseva taloustilanne näkyy 
myös tuossa toiminnassa. Meillä on 
paljon suomalaisia vakioasiakkaita, 
mutta ulkomaalaisten määrä kasvaa. 
Heitä on nyt 75–80 %, suurin osa Sak-
sasta ja Ranskasta. Venäläiset usein 
vuokraavat neljän pariskunnan poru-
kalla ison veneen ja tuovat kipparin 
tullessaan.”
Entä nyt?

”On aika antaa nuoremmille tilaa. 
Kevättyöt alkoivat jo käydä voimil-
le. Palasin tulostimien ja mainonnan 
maailmaan tekemään tarroja, näytte-
lyitä ja messuosastoja. Myös kuvaami-
seen riittää intoa. Purjehduksessa on 
tähtäin Gold Cup Helsingissä 2016.”

TAPAHTUMAKALENTERI 
HELMI–MAALISKUU

6.–15.2. VENE 15 BÅT
Messukeskus, Helsinki 

WWW.VENEMESSUT.FI

18.2. ELOKUVIA MÄRKETISTA
Merikeskus Vellamo, Kotka

WWW.MERIKESKUSVELLAM O.F I

18.2. TUTUSTU SUOMENLAHTEEN
Tietoherkku: Altti Holmroos  
kertoo Suomenlahden majakoista,  
mm. Suursaaren majakasta.
Merikeskus Vellamo, Kotka

WWW.MERIKESKUSVELLAM O.F I

27.2.–8.3. ALLT FÖR SJÖN
Tukholma, Ruotsi

WWW.ALLTFORSJON.SE

11.–15.3. AMSTERDAM BOAT SHOW
Amsterdam, Alankomaat

WWW.HISWARAI .NL

13.–15.3. MERI KUTSUU
Messu- ja kongressikeskus, Turku

WWW.TURUNMESSUKESKUS .F I

18.–22.3. SJØEN FÖR ALLE
Lillestrøm, Norja

WWW.SJOENFORALLE.NO

20.–22.3. MEREMESS
Tallinna, Viro

WWW.MEREMESS.EE

”JÄÄ- 
MERELLÄ  
OPIN,  
ETTÄ JOS 
ET KUVAA 
NOPEASTI, 
TOISTA  
TILAISUUT-
TA EI TULE”

jäänmurtajia. En ole luontokuvaaja, 
heitä on Suomessa riittävästi. Illat, yöt 
ja aamut ovat haasteellisimpia kuvaus-
aikoja, kirkkaat kesäpäivät eivät oikein 
innosta kuvaamaan.”

”Vuosien varrella olen päässyt kul-
kemaan kaikenlaisilla paateilla – su-
kellusvene taitaa olla ainoa 
vesikulkuneuvo, jolla en ole 
seilannut.”
Mikä on ikimuistoisin 
kuvausmatkasi?

”Pari vuotta sitten pääsin 
monitoimimurtaja Nordi-
can kyytiin Alaskasta Kirk-
koniemeen eli seilaamaan 
Koillisväylän. Tuo matka 
on yksi parhaista. Tyhjässä 
maailmassa oli pimeää ja 
rauhallista, eikä noilla vesil-
lä ollut kuin neljä jäänmur-
tajaa. Kuljettiin kuudella 
isolla merellä ja kierrettiin 
lähes puoli maapalloa. Opin 
sen, että jos et kuvaa nopeasti, toista 
tilaisuutta ei tule.”
Mikä kilpapurjehduksessa kiehtoo?

”Ratapurjehdus on mun juttuni. 
Minua ei enää saa mukaan isoihin ve-
neisiin tai tasoituskisoihin. Aloitin 
10-vuotiaana optimistijollalla, sitten 
autourheilu vei moneksi vuodeksi. 
Kymmenen viime vuotta olen kisan-
nut ”folkkarilla” mukavalla miehis-
töllä. Tulostakin on syntynyt, vaikkei 
harjoitteluun ole ollut aikaa.”
Työhösi kuului myös purjehdusta?

”Vein vuokraveneyrityksen venei-
tä Turkuun, Maarianhaminaan ja Tuk- 
holmaan. Seitsemän vuoden aikana 
purjehdin ainakin 35 kertaa Tukhol-
man ja Taalintehtaan välin. Ennätys-
aika on 21 tuntia. Vein asiakkaille ve-
neen rikki menneen tilalle yhdessä 
silloin 17-vuotiaan tyttäreni Jonnan 
kanssa. Tjärvenin kohdalla oli hurja 
sumu, ja ympäriltä kuului laivojen si-
reenien tuuttauksia. Onneksi oli tyyn-
tä. Muutama vuosi myöhemmin pur-
jehdin samanlaisessa säässä yksin ja 
ilman autopilottia – malttia ja rauhal-
lisuuttahan tuo vaati.”
Mitä muuta teit työssäsi?

”Vastasin 28 vuokraveneen toimin-
nasta. Ensimmäiset laskettiin veteen 
heti, kun jäät lähtivät. Kauden aikana 


