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Testaa, millainen sinun elämäsi 
vakuutus olisi: op.fi/kuntotesti 

Nyt on aika satsata itseensä ja aloittaa säästäminen.  
Oman Talouden Tuokio on maksuton talouden  

jumppatunti, jossa tavoitteet alkavat muuttua todeksi.

Varaa oma aikasi osoitteessa  
säästöpankki.fi
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Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
01019 5110         www.turva.fi

Tervetuloa Turvaan,  
vanhat ja uudet asiakkaat.
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 Janne Koukonen
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Aikainen kevät tuo haasteita ja ky-
symyksiä siitä mitä merimetsokanta 
saa tuhoja uudenkaupungin kauniissa 
saaristossa. Mikä saari tuhoutuu seu-
raavaksi kun liikumme saaristossa ja 
matkalla Haanperänkarille. Nyt on jo 
Ruuhkarin yksi klopi tuhoutunut ja 
haisee pahalle. Saari tuhoutui parin 
viikon aikana täysin. Nyt pitäisi saa-
da estettyä kannan leviäminen lisää. 
Haanperänkarin kohdella täytyy lisätä 
tarkkailua, etteivät ne aloita pesimään 
Haanperänkarilla. Hommassa on yksi 
huono puoli. Lintu on suojeltu ja kaik-
ki toimenpiteet ovat luvanvaraisia.

Telakka-alueen toimintoja tullaan 
tehostamaan uusilla vuokrasopimuk-
silla jotka alkavat tulevan telakointi-
kauden alussa v. 2015-2016 jatkuen 
toistaiseksi. Sopimuksessa kiinnite-
tään huomio veneiden vakuutuksiin ja 
niiden voimassa olemisiin. Jos sattuu 
onnettomuuksia ja tulipaloja, jokai-
nen veneen omistaja vastaa omasta 
veneensä vakuutuksesta. Eikä naapuri 
ole vastuussa jos vahinko sattuu vie-
reisessä veneessä. Onnettomuuden ai-
heuttajan vakuutus ei korvaa naapurin 
aiheutunutta vahinkoa, vaan naapurin 
oma vakuutus korvaa omat vahingot. 
Siksi veneen omistajan vene on va-

kuutettava jokaisen itse. Seura ei ole 
vakuuttanut talvisäilytyksessä olevia 
veneitä.

Seuran jäsenrekisteriä tutkiessa 
huomaa jäsenten ikärakenteen olevan 
vanhenemassa. Joten seuran johto ha-
luaa kiinnittää huomion nuorempiin 
ikäluokkiin ottamalla seuran toimin-
taan enemmän aktiivitoimintaa, sekä 
saamaan nuorisotoimintaan mukaan.

 Haanperänkarit muodostavat hyvän 
toiminta ympäristön seuran ja nuoriso 
toiminnan paikaksi. On kunnostettu 
uimarannat lapsille, saunaan tehty 
iso peruskorjaus. Grillikatos sähkö-
hellalla varustettuna ruuanlaittoa var-
ten. Haanperänkarille tulee kaupungin 
vesilaitoksen vesi joten ruokavettä ei 
tarvitse ottaa kaupungista mukaan.

Nuorison purjehdusleiri on toimin-
tasuunnitelmissa. Vuoden 2014 nuori-
soleiri jouduttiin perumaan yhteensat-
tumien vuoksi. Tänä kesänä yritetään 
saada leiri pystyyn yhdessä UPS:n 
kanssa. Toivotaan leirille hyvää me-
nestystä tulevana kesänä.

TUL:n veneilyjaoston järjestämillä 
talviveneilypäivillä Porissa tammi-
kuun lopussa tuli asiana esille kilpai-
lulisenssit niille kilpailijoille, jotka 
eivät kuulu Suomen purjehdus- ja ve-

neilyliittoon. Asiasta tiedotettiin. Kil-
pailijat voisivat liittyä niihin TUL:n 
seuroihin, jotka kuuluvat Suomen 
purjehdus- ja veneilyliittoon ja saisi-
vat kilpailulisenssit kuntoon. Sm-kil-
pailutasolla tarvitaan kilpailulisenssi, 
jotta voisi osallistua kilpailuihin.

Tämänkesäiset TUL:n veneilypäi-
vät 4.-5.7 pidetään Porin veneilijöiden 
toimiessa isäntänä Huhtakarissa. Po-
rilaiset ovat luvanneet olla luotseina 
Porin päässä, jotta ei tapahdu vahin-
koja. Vuoden 2016 talvi- ja kesäve-
neilypäivät on sovittu Turun merikot-
kien isännöimiksi. 

Hyvää veneilykesää ja lähdetään 
porukalla veneilypäiville 2015 Poriin. 

Olen syntynyt ja asunut koko ikä-
ni järven rannalla. Uki on vahvasti 
merellinen kaupunki, mutta järviä-
kin on. Järvi jonka rannalla asuin 
on Ahmasvesi ja se on suurin Ukin 
järvistä, n. 4 km pitkä ja 2 km le-
veä. Luin lehdestä Talvivaarasta 
päästettävän tänä keväänä jätevesiä 
13 milj/m2 Oulunjärven vesistöön. 
Mietin kuinka suuri vesimäärä se on 
käytännössä. Laskin Ahmasveden 
keskisyvyydeksi 2 m. Talvivaarasta 
päästetään enemmän jätevettä kuin 
Ahmasvedessä on vettä kaikkiaan. 
Tämän kerta ryöpsäyksen jälkeen 
vettä tultaisiin laskemaan jatkuvas-
ti, mikäli luvat tulevat. Miksi putki 
on jo lähes valmiiksi rakennettu ellei 
lupaa tulisi.

Uskoisin seudulla lupaa vastusta-
van kansanliikkeen olevan vahvan. 
Ukissa ainakin olisi kansannousuun 
verrattava liike menossa.

Monet merelliset ihmiset eivät 
arvosta järveä. Monessa suhteessa 
se jääkin jälkeen, on siinä kuitenkin 
oma viehätyksensä. Lapsena aika 
meni uidessa ja rannalla oleskel-
lessa. Kalastuksesta en ole koskaan 
kauheasti välittänyt. Ongella tietysti 
käytiin ja uistinta heiteltiin. Mitään 
Pietarin kalansaaliita ei tullut. Meri 
onkin kalaisampi ja eri lajikkeita on 
enemmän.

Ahven ja hauki ovat Ahmasveden 
lähes ainoat syötävät kalat. Isä sai 
joskus keväisin säynästä. Se sitten 

suolattiin ja syötiin pitkin kesää. 
Tietysti myös tuoreena laitettiin uu-
niin. Madetta oli myös. Vähemmän 
arvostettuja oli lukuisia, särjestä pu-
nakonttiin. En vieläkään tiedä mikä 
on punakontin oikea nimi.

Ahmasvedestä johtaa mereen 
Raumanoja. Se oli umpeenkasvanut. 
Kymmeniä vuosia sitten se ruopat-
tiin. Järven vesi laski 70-80 senttiä. 
Kasvisto jonkin verran muuttui. 
Sakari Hinnerin mukaan tuli mur-
tovesikasveja. Joidenkin mielestä 
vesi maistuukin suolaiselta. Minun 
makuaistini ei ole riittävän tarkka 
moiseen havaintoon. Järveen tuli 
uutena kalana lahna. Se nousee tuo-
menkukinnan aikana kutemaan. Jos-
sain poukamassa voi silloin havaita 
veden olevan elämää täynnä.

Nyt monet haluaisivat ojaan teh-
tävän padon jolla vesi nostettaisiin 
entiseen korkeuteen. Ei ole enää 
helpolla toteutettavissa. Rannat ovat 
täyttyneet mökeistä. Veden nosto ai-
heuttaisi tontin kutistumisen olemat-
tomiin tai/ja veden nousevan mökin 
rappusille. Näin kävisi minullekin. 
Peltoja on myös otettu käyttöön 
vesijättömailta. Veden nosto tekisi 
nämä käyttökelvottomiksi. Ihmisen 
ei pitäisi puuttua luontoon. Kerran 
tehtyä ei saa tekemättömäksi.

Veden laatu järvessä on hyvä. Ai-
kanaan Lokalahden kirkonkylä vie-
märöitiin ja vedet tulivat puhdista-
mattomina Ahmasveteen. Sen huo-

masi. Vesi alkoi haista ja kuumalla 
alkoi levä kasvaa. Aika pian jätevesi 
määrättiin puhdistettavaksi ja puh-
distettu vesi laskettavaksi Rauma-
nojaan. Vedenlaatu alkoi hiljalleen 
parantua. Ei läheskään niin nopeasti 
kuin huononi. Muutama vuosi sitten 
Kustavista vedettiin viemäri Ukiin 
Lokalahden vedenpuhdistamon ohit-
taen. Lokalahden viemäri liitettiin 
tähän putkeen ja puhdistamo puret-
tiin. Nyt ei tule enää jätevettä Ah-
masveteen nousuveden aikanakaan.

Raumanoja päättyy mereen. Sitä 
pääsee ajamaan pienellä mootto-
riveneellä. Välissä on Sannavesi 
niminen pieni järvi, joka on lähes 
umpeenkasvanut. En ole koskaan 
mennyt Sannavettä kauemmaksi.

Juttua riittäisi vaikka kirjaksi asti, 
mutta palstatila alkaa loppua. Lap-
suuden maisemat ovat tärkeitä.

Ruorikulmasta 2015

Järvikin on vesistö

Puheenjohtaja 
Pentti Laine
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Veneilyharrastus on koko 
perheelle sopiva ulkonaliik-
kumismuoto, saa nauttia ke-
sästä, saaristosta ja luonnosta 
yleensä. Ve neilyä voi harras-
taa kuka tahansa ja sopivia 
vesiähän meillä riittää. Vau-
vasta vaariin voidaan melko 
turvallisesti liikkua vesillä 
kunhan määrätty osaaminen ja 
kulkuun sopivat välineet ovat 
käytettävissä. Turvallisuutta 
lisäävät kaikki veneilyseurat, 

jotka omalta osaltaan yrittävät 
olla jäsenistöjensä opastajia 
sekä kouluttajia aina juniori-
ikäisistä leiriläisistä lähtien. 
Myös veneiden katsastustoi-
minta luo turvallisuutta, kun 
kaikki varmasti on kunnossa 
kesää varten.

Yksi valitettava asia löytyy 
veneilystä. Vaikka nykyisin 
kaikki pitäisi olla tasa-ar-
voista, niin merellä se yleensä 
unohtuu. Lähes kaikissa ve-

neissä mies on päällikkö, joka 
hoitaa ohjaamisen lisäksi ko-
nepuolen asiat. Harva vaimo 
veneessä tuntee esimerkiksi 
moottorin hallintalaitteita sen 
verran, että pystyy jatkamaan 
menoa, jos se ’’perheenpää’’ 
joutuu äkkiä toimintakyvyt-
tömäksi. Myös venepuheli-
mien käyttö oli aikaisemmin 
aina kipparille kuuluva asia, 
onneksi nykyisin lähes joka 
taskussa on kännykkä.

Erilaisia kursseja tarjoavat 
veneilyliitot, joista veneilevä 
perhe voi hakea hyötyä ja tie-
toa. Suomen Veneilyliiton net-
tisivuilta löytyy tietoa kurs-
seista.

En halua näillä asioilla pe-
lotella, mutta jos antaa aihetta 
keskusteluun, niin hyvä niin.

Turvallista kesää!
Urpo Andersson

Ruorin takaa

Uusikaupunki on selke-
ästi veneilykaupunki. Kau-
punginlahden keskeinen 
asema kertoo jokaiselle 
vieraalle, että ”meil o meri 
iha rannas”. Useat veneet 
laiturissa, tai toisaalta ke-
sän melko tyhjät laiturit, 
kertovat siitä, että veneily 
tuntuu olevan ykköshar-
rastus paikkakunnalla. 
Tietysti kaupunki on tun-
nettu myös autotehtaas-
taan sekä muun muassa 
historiallisuudesta ja sym-
paattisesta puutalomil-
jööstään.  Vierasvenesata-
mamme on tunnustetusti 
yksi Suomen parhaimmis-
ta. Maitse kaupunkiimme 
saapuvat kuljeskelevat 
ke sällä kaupunginlahden 
rannalla merta ja veneitä 
ihaillen sekä tunnelmasta 
nauttien.

Kaupunkimme täyt-
tää Suomen itsenäisyy-

den 90-juhlavuonna 390 
vuotta. Kuningas Kustaa 
II Aadolf perusti Uudek-
sikaupungiksi nimetyn 
kaupungin 19. huhtikuuta 
vuonna 1617.  Juhlia vie-
tetään pienimuotoisesta 
vuoden aikana erilaisis-
sa tapahtumissa. Toivot-
tavasti mahdollisimman 
moni eri taho tuo tämän 
juhlavuoden esiin omissa 
tapahtumissaan vuoden 
aikana. Kymmenen vuo-
den kuluttua on suuren 
juhlan aika. 

Kesän 2006 aikana to-
teutettu tutkimus Uuden-
kaupungin imagosta, ker-
toi, että kaupungissamme 
viihdytään hyvin, jopa 
voisi sanoa: loistavasti. 
Asukkaat olivat häm-
mästyttävän tyytyväisiä, 
etenkin harrastusmah-
dollisuuksiin. Mökkeilijät 
ja matkailijat olivat myös 

tyytyväisiä Uudenkau-
pungin miljööseen ja pal-
veluihin. Mikäs sitä on 
olla tyytyväinen lomail-
lessa.  Etenkin veneilijät 
arvostivat hyviä palveluita 
sataman välittömässä lä-
heisyydessä.

Laajemmassa, koko Suo-
men kattavassa, tutkimuk-
ses sa havaittiin, että Uut-
takaupunkia ei juuri tun-
ne ta Suomessa. Uudenkau-
pun gin rauha muistetaan 
historiasta. Jopa varsinais-
suo malaisista vain noin 
puo let on koskaan käynyt 
kaupungissamme. Haas-
teita riittää siis ihan lähi-
alu eillakin. Veneilijät kau-
pungin kyllä tunnistavat 
loistavasti ja viihtyvät kau-
niis sa kaupungissamme. 
Kau pungin markkinoin-
nissa on siis syytä käyttää 
yhteisiä linjauksia, jotta 
viestitään yhtenäistä ja 

selkeää viestiä kaupun-
gista. Tosin moni on tyy-
tyväinen tähän leppoisaan 
oloon täällä pikkukaupun-
gissa. Kuka ruuhkia kai-
paakaan?

Monet maitse saapuvat 
matkailijat kaipaavat Uu-
dessakaupungissa enem-
män merellisyyttä. Rat-
kaisuja siihen, miten ve-
neetönkin pääsee merelle 
ensi kesänä, on mietitty.  
Merellisyys korostuu siis 
entisestään. Myös kaupun-
gin markkinointiviestin-
tään tulee uutta merellistä 
ilmettä. Uudenkaupungin 
ympäristö ja etenkin saa-
risto on kaunis ja erittäin 
puhdas. Usein asioita pi-
detään itsestäänselvyyksi-
nä; niitä ei edes huomata, 
kun asiat ovat kunnossa. 
Itämeren saastuminen on 
syystäkin laajasti huolen-
aiheena. Puhdas luonto on 

arvostettava asia ja eten-
kin Uudenkaupungin valt-
tikortti asuinympäristönä 
ja vapaa-ajankohteena.

Toivotan UTMVSlaisille 
myötätuulta ja rentoa pur-
jehduskautta. UTMVSlai-
set liikkuvat paljon myös 
”vieraissa satamissa” ja 
toimivat Uudenkaupun-
gin sanansaattajina. Toi-

von, että viestiä tuodaan 
myös takaisin siitä, mitä 
mielenkiintoista muualla 
on nähty ja mitä siitä kai-
kesta voitaisiin toteuttaa 
täällä. Uudenkaupungin 
hyvä henki vie paikka-
kuntaa eteenpäin!

Kristiina Salo
elinkeinojohtaja

Merellisyyttä ja historiaa

KAIKKI RAKENNUS-
ALAN TYÖT

UUSIKAUPUNKI, puh. 0400-590 539

Harto Forss
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KATSE KIRKKAAKSI Blink roomista
- Optikko- ja silmätautien erikoislääkärin palvelut

- Kehykset
- Suomalaiset laatulinssit

- Aurinkolasit

Talvitelakointi on kiinteäs-
ti veneilyyn liittyvä toimi. 
Sen tekemättä jättäminen, 
paitsi että se on huolima-
tonta, siitä voi olla ikäviä 
taloudellisia seuraamuk-
sia. Kaikki mitä veneen 
hyväksi syksyllä tehdään, 
se on keväällä pois.

Kaupunkimme veneseu-
roilla on omat talvisäily-
tyspaikkansa Ykskoivus-
sa. Lisäksi paikkoja löytyy 
Suukarista, Santtionran-
nasta ja Uudelta möljältä. 
Lisäksi lukuisat yksityiset 
tarjoavat tilojaan, joko ul-
koa tai halleista.

UTMVS:n johtokun-
ta on kokouksessaan 
27.11.2014 hyväksynyt 
uudet ja tarkistetut telak-
ka-alueen toimintaohjeet. 
Niiden tarkoitus on saada 
telakka-alue paremmin 
toimivaksi ja viihtyisäm-
mäksi. Alueelle voidaan 
sijoittaa noin 70 venettä, 
joiden omistajien kanssa 
tehdään vuokrasopimus.

Alueen käyttö

UTMVS:n telakointialue 
on tarkoitettu ainoastaan 
seuran jäsenille. Venepai-
kan haltija ei saa luovuttaa 
paikkaa muille. Venepaik-
ka pysyy samana vuodesta 
toiseen, ellei sen haltija tee 
ilmoitusta paikasta luopu-
miseksi. Vene pitää laskea 
vuosittain veteen, pitempi-
aikaisesta säilyttämisestä 
pitää sopia seuran johto-
kunnan kanssa. Alueelle 
telakoituvien veneiden tu-
lee olla vakuutettuja, suo-
sitellaan myös katsastusta.

Säilyttäminen alu-
eella

Omaisuuden säilyttäminen 
alueella on omistajan vas-
tuulla. Alueella säilytet-
tävät veneet/venetrailerit/
säilytyspukit on merkit-
tävä omistajan nimellä ja 
puhelinnumerolla. Palo-
turvallisuuden lisäämi-
seksi veneiden akuista 
pitää irrottaa kaapelit. 
Moottorikelkan ja mön-
kijän tilapäinen säilytys 
talvella hyväksytään sopi-

muksen mukaan. Alueella 
oleva varastorakennus on 
tarkoitettu seuran omalle 
kalustolle, kuten vesilet-
kuille, työkaluille ym.

Veneen omistaja vastaa 
veneen suojaamisesta tal-
veksi. Pysyvistä suojara-
kennelmista on sovittava 
telakkamestarin kanssa. 
Rakennelmien/pressujen 
tulisi olla siististi laitettu, 
jotta alue näyttäisi hoide-
tulta. Autojen pysäköinti 
ei saa haitata telakointi-
käyttöä.

Venepaikan säilyttä-
minen edellyttää seuran 
sääntöjen, telakointialu-
een ja muiden määräys-
ten noudattamista sekä 
maksujen suorittamista. 
Näiden sääntöjen laimin-
lyönti johtaa paikan mene-
tykseen.

Talvipaikasta luopues-
saan haltijan tulee riittä-
vän ajoissa ilmoittaa asi-
asta telakkamestarille sekä 
siivota jättämänsä paikka 
kaikesta roskasta.

Kevät- ja syyshuol-
lot

Veneen haltija vastaa sii-
tä, että maaperään ei valu 
myrkyllisiä aineita. Suoja-
muovit ym. vastaavat hä-
vitetään asianmukaisesti. 
Tulitöiden tekemistä tulee 
välttää ja niitä tehtäessä 
tulee sammutuskaluston 
riittävyydestä huoleh-
tia. Syttyvien ja palavien 
nesteitten/materiaalien 
säilyttäminen alueella on 
kielletty, paitsi veneen tan-
kissa olevaa polttoainetta. 
Alueella ei ole jätehuoltoa, 
lukuun ottamatta aitauk-
sessa olevaa öljynkeräily-
astiaa.

Seuran jäsen saa käyttää 
vesipisteen vettä veneen ja 
varusteiden pesuun sekä 
moottorin huuhteluun, 
muuhun tarkoitukseen vet-
tä ei saa käyttää.

Sähköpisteitä saa käyt-
tää veneen huoltotoimen-
piteisiin, ei kuitenkaan 
palovaaraa aiheuttavia 
lämmittimiä ja puhaltimia. 
Avotulen teko on alueella 
kielletty.

Talvitelakointi on osa veneilyä

Jokainen talvipaikan 
vuokraaja on velvollinen 
keväällä siivoamaan säily-
tyspaikkansa ja ottamaan 
osaa järjestettäviin sii-
voustalkoisiin. Trailerit ja 
venepukit saa jättää siivo-
uksen jälkeen paikalleen.

Telakkamestari on Urpo 
Andersson, joka hoitaa 
jonotusjärjestystä ja pitää 
luetteloa veneistä ja niiden 
omistajista. Taloudenhoi-
taja lähettää laskun vuo-
sittain.

Loppujen lopuksi:
•	 Pidetään alue siistinä, 

jossa kaikkien on mukava 
työskennellä.

•	 Alue ei ole mikään venei-
den loppusijoituspaikka, 
vaan yhteinen tukikohta 
jäsenistön käytössä ole-

ville veneille.
•	 Alueen paloriski on pi-

dettävä mahdollisimman 
alhaalla

Puheenjohtaja Pentti Laine ja telakkamestari Urpo Andersson kävivät tarkastamassa telakka-alueen siiste-
yttä ja venepaikkajärjestelyitä. Keskellä taloudenhoitaja Seppo Lundelin.

Siisteydessä olisi edelleen parantamisen varaa!
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Tiftö V on vuonna 1986, 
Fiskars Turun veneveis-
tämöllä, Suomen Sokeri 
Oy:lle valmistettu edus-
tusvene. Veneen on suun-
nitellut Sven Ståhle. Se on 
valmistettu lujitemuovista 
ja on pituudeltaan 11,9 m ja 
4,10m leveä. Syväys on 0,8 
(1,2 metriä). Alusta liikut-
tavat 2 kappaletta 370hp 
Volvo Penta D6 diesel-
moottoria ja Hamilton ve-
sijetit. Huippunopeus aluk-
sella on noin 30solmua.

Vene hankittiin 1986 Tu-
rusta Suomen Sokeri Oy:n 
pääkonttoriin Tapiolaan. 
Inkoon pienvenesatama oli 
veneen kotisatama. Tiftö 
V:lla ajettiin pääsääntöi-
sesti yhtiön vieraita Inkoon 
pienvenesatamasta Inkoon 
edustalla olevalle Tiftön 
saarelle, mistä venekin on 
saanut nimensä. Veneellä 
ajettiin myös jonkun kerran 
Inkoosta Viroon Piritalle.

Veneen huolto ja talvite-
lakointi tehtiin Ingå motor 
och svetsissä. Entinen Tiftö 
V:n kippari myös muisteli, 
että venettä suunniteltaessa 
yhtiö halusi lasikuiturun-
gosta hieman paksumman 
jolloin veneestä tuli erit-
täin painava. Vene myytin 
Tiftön saaren myynnin yh-
teydessä. Seuraava vaihe, 
joka on tiedossa on Tiftö 
V:n Helsingin vuodet ta-
xiveneenä. Sieltä Tiftö V:n 
matka kulki Nauvon kautta 
Uuteenkaupunkiin nykyi-
sille omistajilleen.

Alus edustaa suoma-
laista veneenrakennustai-

toa parhaimmillaan. Tällä 
aluksella on sen historian 
aikana tyylikkäästi kyy-
ditty seurueineen mm. Eu-
rooppalaisia kuninkaallisia 
vieraita, suurlähettiläitä/
diplomaatteja, presidentte-
jä sekä kotimaisia kansain-
välisiä yritysjohtajia. Alus 
on vankkarakenteinen ja 
liukuvarunkoinen erittäin 
merikelpoinen ja nopea 
alus. Alus on katsastettu lä-
hialueelle 39 matkustajalle 
ja ulkomerelle 23 matkus-
tajalle. Matkustaa voi joko 
sisällä salongissa pöydän 
ääressä istuen tai takakan-
nella merituulesta nauttien.

Tiftö V:n uusi kotisatama 
on Uusikaupunki, josta kä-
sin sen on tarkoitus miehis-
töineen tarjota kuljetus- ja 
risteilypalveluja yrityksille 
ja yksityisille Saaristome-
rellä. Matkustajat voivat 
halutessaan tilata eväitä 
Wallila Cateringista ja 
pienten eväiden valmistus 
onnistuu suoraan alukselta 
käsin. Tarkoitus on tarjota 
yksilöllisiä kuljetuspalve-
luita erilaisille ryhmille 
ja erilaisiin tarkoituksiin. 
Niin nopeat kuljetukset 
kuin kokopäivän kokous-
risteilytkin onnistuvat Tif-
tö V:llä. Jokainen matka 
suunnitellaan yksilöllisesti 
matkustajien tarpeiden ja 
toiveiden mukaisesti.

Tiftö V:n uudet omistajat 
ovat tottuneita merenkulki-
joita, toinen heistä Mikael, 
on seilannut rahtilaivoilla 
ammatikseenkin.  Aikai-
sempi työ Saariston yhte-

ysaluksilla on synnyttänyt 
haaveen oman aluksen 
omistamisesta. Leena taas 
on tuleva toimintaterapeut-
ti, tottunut huviveneilijä  ja 
merimiehen muija sekä eri-
tyisen innostunut  kaiken-
laisten ohjelmien järjes-
tämisestä. Hänen haavee-
naan on tarjota elämyksiä 
ja toiminnallisia matkoja 
kaikenlaisille asiakasryh-
mille. Miehistön jäsenenä 
häärii myös perheen 7-vuo-
tias meripartiolainen, niin-
ikään veneilystä innostunut 
neiti. Suurena apuna sekä 
remontissa, että miehistön 
jäsenenä ovat sukulaiset ja 
läheiset tuttavat. 

TIftön V:n omistajat ovat 
olleet UTMVS:N jäsenenä 
monta vuotta ja toiminnas-
sakin jonkin verran muka-
na. Viettivätpä he häänsä-
kin 10-vuotta sitten seuran 
saarella Haanperänkarilla. 
Tiftö V:n matka kulkee 
varmasti tänäkin kesänä 
”Haappikselle” uimaan ja 
saunomaan. Toiveissa tie-
tysti olisi kuljettaa sinne 
myös erilaisia ryhmiä ja 
vaikka hääväkeäkin. Haan-
peränkarit ovat oivallinen 
paikka järjestää juhlia tai 
erilaisten ryhmien kesäret-
kiä. Siellä on tilaa suurem-
millekin ryhmille ja puit-
teet juhlille takuuvarmasti 
kauniit. Sekä päärakennus-
ta, että saunatiloja vuokra-
taan myös ulkopuolisten 
käyttöön.

Teksti Leena Renholm
Kuvat: Hannu Valtonen

Tiftö V – uusi kotisatama Uusikaupunki

Työvene hoiti vesille laskun perjantaina 24.4.2015

Tiftön viihtyisät ja tilavat matkustustilat

Tiftö saapuu koeajoltaan kotisatamaansa
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Punkkilajeja tunnetaan yli 
30 000, joskin todellinen 
lukumäärä saattaa olla yli 
puoli miljoonaa lajia. Lajit 
on jaettu yli 2 000 eri su-
kuun. Puutiaiset eli punkit 
ovat hämähäkkieläimiin 
kuuluvia niveljalkaisia, 
jotka jaetaan kahteen eri 
heimoon: koviin (Ixodidae) 
ja pehmeisiin (Argasidae). 
Suomessa esiintyy seitse-
mää eri lajia, joista yleisim-
mät ovat Ixodes ricinus ja 
Ixodes persulcatus.

Puutiaisen elinkaari

Puutiaisen eli punkin elin-
kaari kestää yleensä 2 - 4 
vuotta, mutta Suomen olo-
suhteissa 3 - 5 vuotta. Pun-
killa on neljä kehitysvaihet-
ta	 (muna,	 toukka,	nymfi	ja	
aikuinen), ja kehittyäkseen 
se tarvitsee veriaterian kol-
messa kehitysvaiheessa. 
Eläin voi paastota vuoden 
ja aterioiden välillä se käyt-
tää vararavintoa kasvuunsa. 
Toukat,	 nymfit	 ja	 naaraat	
nauttivat yhden veriaterian, 
mutta urokset voivat imeä 
verta useammin.

Naaras munii maahan 1 
000 -10 000 munaa, jon-
ka jälkeen se pian kuolee. 
Muniminen saattaa kestää 
viikkoja. Suotuisissa olo-
suhteissa munien kuoriu-
tuminen toukiksi tapahtuu 
muutamissa viikoissa. Tou-
kat eli larvat ovat kooltaan 
noin 0,3 - 0,5 mm ja ovat 
jo aikuisen näköisiä, mutta 
vain	kuusijalkaisia.	Nymfit	
ovat kooltaan aavistuksen 
suurempia eli 1 - 2 mm. 
Niillä on kahdeksan jalkaa 
ja ne ovat kaikin tavoin ai-
kuisen kaltaisia, mutta vain 
pienempiä. Toukat ja nym-
fit	 tarvitsevat	molemmissa	
kehitysvaiheissaan yhden 
veriaterian muodonmuu-
tokseen. Aikuinen punkki 
on kooltaan noin 3 mm, 
joskin urokset saattavat olla 
hivenen pienempiä. Naaras 
tarvitsee veriaterian muni-
akseen. Naaraan ja uroksen 
erottaa värin perusteella, 
sillä naaraalla on punertava 
takaosa ja uroksella on tum-

manruskea selkä.  Aikuinen 
punkki voi imeä 600 mg 
verta, josta se poistaa syö-
dessään suuren osan veren 
sisältämästä vedestä. Ruo-
kaillessa kitiinikilpi paisuu 
herneen/pavun kokoiseksi.

Punkin mikrobipa-
ketti

Punkit voivat levittää vi-
ruksia, bakteereja ja al-
kueläimiä veriaterioiden 
yhteydessä. Borrelioosi on 
Borrelia burgdorferi -bak-
teerin aiheuttama ja yleisin 
puutiaisten eli punkkien 
levittämä infektiosairaus. 
Muita tunnetuimpia saira-
uksia ovat TBE eli puutiai-
saivokuume, tularemia eli 
jänisrutto sekä ehrlichioosi.

Taudinaiheuttajia ei esiin-
ny jokaisessa punkissa vaan 
esimerkiksi borreliabaktee-
rin  on arvioitu vaihtelevan 
alueellisesti 10 - 50 % pun-
keista.  Punkeista ihmiseen 
tarttuvat taudit vaihtelevat 
alueellisesti jopa pienellä-
kin alueella.

Suomessa borrelioosia on 
esiintynyt yli sadan vuoden 
ajan ja sen katsotaan olevan 
vanha kansantauti. Maas-
samme arvioidaan noin 4 
000 - 9 000 ihmisen sai-
rastuvan borrelioosiin vuo-
sittain, mutta luku voi olla 
suurempi.

Punkkien levinnei-
syys ja elinpiiri

Punkkeja esiintyy yhä poh-
joisempana, mm. Pellossa, 
Sodankylässä ja Rova-
niemellä. Kaikkialla missä 
on punkkeja, on riski saada 
yksi tai useampia taudinai-
heuttajia kehoonsa.

Punkkeja on kaikkialla 
missä on luonnoneläimiä 
kuten hiiriä, myyriä, hir-
viä, rusakkoja, peuroja 
tai lintuja. Ne rakastavat 
lämpöä ja kosteutta, mutta 
kuivuutta ne eivät siedä. 
Punkki väijyy esimerkiksi 
aluskasvillisuuden seassa, 
puiden lehtien alapinnoil-
la, heinikossa ja pensaissa. 
Tyypillisiä paikkoja ovat 

Tiftö V – uusi kotisatama Uusikaupunki Tiedätkö punkeista ja borrelioosista tarpeeksi?

RASCAL JA HUSTLER ALUMII-
NIPOTKURIT 
HUIPPULAADUKAS ALUMIINI-
POTKURI IRROITETTAVALLA 
KESKIÖLLÄ

Puh. 841 2556 • Fax 841 5660
• Teoll.myynti p. 841 5056 (arkisin 8.00–16.30)

Monipuolinen autokorjaamo ja varaosaliike

• Yleiskorjaamo
• Peltikorjaukset
• Startti-laturi vaihtolaitteet
• Hydrauliikka
• Laakerit
• Kiilahihnat
• Ilmastointilaitehuolto
• KATSASTUSPALVELU

AVOINNA:
Korjaamo ark. klo 8.00–16.00
Varaosat ark. klo 8.00–17.00
1.5.–30.9. lauantaisin suljettu Kumputie 1 Uusikaupunki

mm. tiheä ja pitkä heinikko 
tai muu kasvillisuus, metsä; 
vesistöjen läheisyys antaa 
kosteuden vuoksi oivalliset 
elinolosuhteet.

Puutiainen voi odottaa 
pitkään sopivan olennon il-
mestymistä paikalle, jolloin 
se takertuu isäntäeläimeen, 
joka voi olla myös ihminen, 
ja kiipeää aterioimaan kos-
teisiin ja lämpimiin kohtiin 
kehossa. Ihmisessä sen lem-
pipaikkoja ovat karvaiset 
alueet ja ihotaipeet, joissa 
iho on ohuempaa.

Borrelioosin levinneisyys
Borrelioosia tavataan 

kaikkialla missä esiintyy 
punkkeja. Borreliabakteeria 
ei kuitenkaan esiinny jokai-
sessa punkissa. Punkista ei 
näy päällepäin kantaako se 
borreliabakteeria, joten pu-
reman välttäminen on ensi-
sijainen tapa estää borreli-
oosin tarttuminen.

Borrelioosin oireet

Borrelioosin varhaisvai-
heen tunnetuin tuntomerk-
ki on laajeneva punoitus 
(erythema migrans), mutta 
on muistettava ettei iho-
muutosta ilmaannu kaikil-
le. Yleisoireita voivat olla 
flunssan kaltaiset oireet 
kuten kuumeilu tai lämpöi-
ly, päänsärky, lihassärky ja 
uupumus. Mikäli huomaat 
punkinpureman jälkeen oi-
reita, mene lääkäriin! Ylei-
nen käsitys on, että parhaat 
hoitotulokset saadaan var-
haisvaiheen borrelioosin 
hoidossa.

Borrelioosia hoidetaan 
ensisijaisesti antibiooteilla, 
mutta mm. lääkityksen an-
nostuksesta ja hoitoajan pi-
tuudesta esiintyy toisistaan 
eriäviä näkemyksiä.

Ennaltaehkäisy

Punkin voi saada lähes mis-
tä tahansa paikasta luonnos-
ta, missä esiintyy sopivaa 
kasvillisuutta ja luonnon-
eläimiä. Myös lemmikit 
voivat tuoda punkkeja si-
sätiloihin. Borrelioosiin ei 
ole rokotetta, joten pureman 
välttäminen on ensisijainen 
tapa estää tarttuminen!

•	 Punkkitarkastus on teh-
tävä aina ulkoa tultaessa. 
Punkit hakeutuvat mie-
luiten karvaisille alueille 
ja ihotaipeisiin, joissa iho 
on ohuempaa.

•	 Peittävä vaatetus saattaa 
auttaa, mutta punkki pää-
see myös vaatteiden alle.

•	 Ennen veriateriaa punkki 
on yllättävän nopea eläin 
liikkeissään.

•	 Suihkussa käynnistä voi 
olla hyötyä, sillä kiinnit-
tymättömät punkit saat-
tavat peseytymisen yh-
teydessä tiputtautua pois 
ja paljaalta iholta punkin 
huomaa poistaa helpom-
min.

•	 Vaaleista vaatteista saat-
taa punkin huomata hel-
pommin kuin tummista.

•	 Nurmikon pitäminen ly-
hyenä voi vaikeuttaa pun-
kin elinolosuhteita.

•	 Vaatteissa olevan punkki 

ei välttämättä kuole taval-
lisessa 40 asteen konepe-
sussa. Jos mahdollista, 
pese tekstiilit 60 asteessa 
tai kuivaa ne erittäin kuu-
massa esimerkiksi kui-
vausrummussa tai silitä 
vaatteet.

•	 Punkin torjunta-aineista 
voi olla hyötyä estämään 
punkin kiinnittymistä 
ihoon.

•	 Myös lemmikkieläimet 
tulee tarkastaa päivittäin 
eikä niitä tulisi päästää 
makuuhuoneisiin.

•	 Poista punkki iholta mah-
dollisimman nopeasti. 
Älä tukehduta punkkia 
rasvalla!

•	 Punkki voidaan poistaa 
punkkipihdeillä tai taval-
lisella pinsetillä. Hätäti-
lassa voi punkin poistaa 
myös sormin.

•	 Pidä aina punkinpoistoon 
soveltuva väline ulottu-
villasi, etenkin silloin, 
kun ulkoilet puistoissa tai 
metsissä, mökkeilet tai 
veneilet.

Hakeudu välittömästi lää-
käriin mikäli lähiviikkojen 
aikana pureman jälkeen 
havaitset ihomuutoksen tai 
sinulla	 esiintyy	 flunssan	
kaltaisia oireita!

Syynätkää toisianne!

Lähettäjä: Suomen Lyme  
Borrelioosi ry
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Haanperänkarin kuulumisia 2015
Haanperänkarin saunan 
kiuas on ajankohtainen 
asia, kun vanha kiuas 
sanoi syyskesästä so-
pimuksen irti ja alkoi 
savuttaa. Asiaa ryhdyt-
tiin tutkimaan porukal-
la yhtenä elokuun ilta-
na, mistä savuttaminen 
johtui ja huono veto. 
Poistettuamme kiukaas-
ta kivet totesimme kiu-
kaan kattolevyn olevan 
palanut puhki. Noin 
nyrkin kokoinen reikä 
oli ilmestynyt näkyviin. 
Totesimme savuttami-
seen ja huonoon vetoon 
syyn. Väliaikaisella pa-
lovillalla ja palomatolla 
saatiin savuttaminen ja 
veto kuntoon. Tämän 
seurauksena alkoi kiu-
kaan tekijöiden tiedus-
telu. Vanha kiuas tuotiin 
veneilykauden päätyttyä 
mantereelle malliksi. 
Uuteen kiukaaseen oli jo 
teräkset olemassa. Uusi 
kiuas valmistui talkoo-

työnä talvella. Keväällä 
kiuas kuljetettiin saa-
reen ja asennettiin pai-
koilleen. 

Kesän aikana tehdään 
grillikatoksen eteen 
toinen iso pöytäryhmä. 
Tarvikkeet on jo varattu-
na. Laiturit kuuluvat ke-
sän kunnostusohjelmaan 
Syysmyrskyt pakkaavat 
vaurioittamaan laiturei-
ta. Pohjoisen puoleinen 
laituriosa kaipaa kaitei-
den kunnostusta vaih-
tamalla vanhat puuosat 
uusiin. 

Edellisvuoden syys-
myrskyt kaatoivat puita 
taulukarin osalta toista-
kymmentä mäntyä. Vii-
me keväällä tehtiin sa-
vottahommia, joista tuli 
muutama motti sauna-
puita. Saunapuutalkoita 
on tiedossa, seura on os-
tanut sauna- ja grillipui-
ta, jotka tuodaan kevään 
aikana Haanperänkaril-
le proomukuljetuksena. 

Saunassa ja grillissä ku-
luu polttopuita 12 mottia 
kesässä. 

Utmvs-seura haluaa 
kiittää kaikkia yhteis-
työkumppaneita, jotta 
haanperänkarit olisivat 

kaikkien seuralaisten ja 
ystävien sekä retkeili-
jöiden käytössä. Haan-
peränkarit on merkitty 
merikorttiin retkisata-
maksi. Nyt saareen pää-
see syväyksen puolesta 

isommatkin purjeveneet 
pohjoisen puoleiselle 
laiturin osalle, jonne on 
asennettu poijuja ja säh-
köt. 

Rakennusjaoston puo-
lesta
Pentti Laine

Myrskyt ovat koetelleet myös Haanperänkarin puustoa

Vuosikokous valitsi toimijat vuodelle 2015 seuraavasti:
Puheenjohtaja Pentti Laine, varapuheenjohtaja Aune Oittinen, sihteeri Leena Renholm, 
rahastonhoitaja Seppo Lundelin.
Rakennusjaosto: Pentti Laine, Pepe Kauppila, Samuli Saine ja Jani Silen.
Telakkajaosto: Urpo Andersson, Pepe Kauppila ja Erkki Saarnio.
Huvitoimikunta: Anita Suominen, Leena Renholm ja Aune Oittinen.
Talousjaosto: Seppo Lundelin, Pentti Laine ja Mikael Renholm.
Jäsenkirjuri: Leena Renholm
Kalustonhoitaja: Pentti Laine
Katsastus: Jani Kuusisto, Kelpo Kivioja, Mikael Renholm, Kristian Renholm ja Samuli Saine.

Seuran vuosikokouksen valintoja
Nuortenleiri Haanperänkarilla 
30.06.-02.07

UTMVS ja UPS jär-
jestävät yhteistyössä 
8-13-vuotiaille tytöille ja 
pojille suunnatun leirin 
Haanperänkarilla.

Ohjelmassa seurataan 
edellisten leirien perin-
teitä, kuten merellä liik-
kumisen taitoja, tiimeissä 
toimimista, sekä muita 
merellä ja luonnossa tar-
vittavia taitoja.
Osa ajasta jää myös 
leikeille, peleihin, sau-
nomiseen ja uimiseen. 
Ruokailu on myöskin tär-
keä osa ohjelmaa, koska 
luonnossa touhuaminen 

kuluttaa kyllä energiaa.
30 nuorta pääsee mu-

kaan, paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyk-
sessä.

Ilmoittautumisen ajan-
kohdan löydät Seuratoi-
mintapalstalta Uuden-
kaupungin Sanomasta 
kesäkuun alkupuolella. 
Tervetuloa tyttö/poikalei-
rille heinäkuussa Haan-
peränkarille.

U:gin Nostokori Oy
•	Henkilönostimien	vuokraus
•	Nostolava-autot
•	 Julkisivukorjaukset
•	Nosto-	ja	kuljetuspalvelut

Puh.	0400	749	789
www.nostokori.com

OSTAMME KULTAA JA HOPEAA, MAKSAMME HYVIN! 
Vakituinen kullanostopaikkasi.

ALINENKATU 30 Puh. 02 841 2157  
www.kellojakultaoneline.fi



72015

Veneilykauden 
päättäjäiset

Jäsenet ystävineen tervetuloa
Vesibussi lähtee Kalarannasta klo 19.00.  Paluu tanssien päätyttyä.

Elokuun TANSSIT
HAANPERÄNKARILLA 8.8. 

klo 20.00–00.30

Vesibussi lähtee Kalarannasta klo 19.00. 
Paluu tanssien päätyttyä. 

Tervetuloa!   Liput 15 e   UTMVS

Orkesterina

Heinäkuun 
LOMATANSSIT

HAANPERÄNKARILLA 11.7. 
klo 20.00–00.30

Vesibussi lähtee Kalarannasta klo 19.00. 
Paluu tanssien päätyttyä. 

Tervetuloa!   Liput 15 e   UTMVS

Veneilykauden avajaiset
HAANPERÄNKARILLA 23.5.

Perinteinen lipunnosto klo 17.00.
Tanssit klo 20.00–00.30.

Jäsenet ystävineen tervetuloa         UTMVS

Vesibussi lähtee Kalarannasta klo 19.00. 
Paluu tanssien päätyttyä.

UTMVS on avannut omat nettisivunsa 
www.utmvs.fi

Käy tutustumassa!

Jalmar

ja lipunlasku Haanperänkarilla 5.9. 
klo 20.00–00.30

Keväinen tervehdys!
Tämä kevät on taas ollut 
niin vaihteleva ja oikulli-
nen, kuin vain kevät voi 
olla. Juuri kun uskoi, että 
nyt on kesä jo ihan nurkal-
la, niin eikös heti ropissut 
vettä ja räntää kylmän tuu-
len saattelemana niskaan. 
Internetin ihmeellistä blo-
gimaailmaa seuratessa 
selvisi, että innokkaimmat 
veneilijät olivat kuitenkin 
jo maaliskuussa aloitta-
neet kautensa, taisivat olla 
niitä samoja, jotka olivat 
nostaneet veneensä mar-
ras-joulukuun vaihteessa 
talviteloille. Kirjoitan tätä 
juttua 14.4., aamulla maa 
oli valkoisenaan lumesta 
ja lumisadetta riitti puolille 
päiville asti.

Mutta lehden ilmes-
tyessä lopultakin ollaan 
keväässä niin pitkällä, 
että veneilykausi 2015 
on virallisesti alkamassa. 
Jo ensi lauantaina, 23.5. 
Haanperänkarilla nousee 
lippu salkoon, ja silloin 
vietetään mukavaa ava-
jaisiltaa tanssien Varik-
kohumpan tahdittamana. 
Heinäkuun lomatansseja 
tanssitaan 11.7., ja silloin 
orkesterikorokkeella nä-
emme jälleen kerran Tans-
siorkesteri Jalmarin, joten 

illan tanssimusiikki on 
taattua tavaraa.

Toimintapäivää viete-
tään taas 8.8. Ohjelmassa 
on tietenkin perinteinen 
rannaltaongintakilpailu ja 
muutakin kisailua päivään 
varmaan suunnitellaan. 
Pääasiahan on viettää yh-
dessä mukavaa kesäpäivää 
Haanperänkarilla. Illalla 
saamme tanssahdella Esa 
Puution soiton säestyksel-
lä. 

Veneilykauden päätös, 
lipunlasku ja päättäjäis-
tanssit tanssitaan 5.9. Illan 
orkesteri, Duo Piia ja Make 
on myös vieraillut Karipir-
tillä jo pariin kertaan.

Esiintyjien hankinta 
Haanperänkarille ei ole 
viime vuosina ollut kovin-
kaan vaikeaa, sillä kaikki 
tämänkin kauden esiintyjät 
ovat ilmoittaneet haluk-
kuutensa tulla uudelleen jo 
edellisellä keikalla. Haan-
peränkari, ja tanssi-iltojen 
tunnelma ovat tehneet teh-
tävänsä, ja myös soittajat 
ovat viihtyneet.

Haanperänkarille pääsee 
tanssi-iltoina tuttuun ta-
paan, lähtö kaupunginlah-
delta klo 19. ja paluu yöllä 
tanssien päätyttyä. Buffe-
tista löytyy pientä purtavaa 

ja virvoketta, jotta varmas-
ti jaksaa tanssia.

Muutenkin Haanperän-
karit ovat oivallinen paik-
ka viettää kesäpäiviä. Las-
ten uimarantaa ja leikki-
paikkaa on viime vuosina 
kunnostettu, ja taulukarista 
löytyy nyt myös frisbee-
golf-koreja, jotka viime 
kesänä jo saivat alan har-
rastajilta kiitosta. Piknik-
kiä voi kiivetä viettämään 
vaikkapa näköalapaikalle, 
joka löytyy samasta saa-
resta. Käykääpä katsomas-
sa ja kokeilemassa.

UTMVS löytyy myös 
Facebookista. Sieltä löytyy 
ajankohtaista tietoa tapah-
tumista, ja voit myös antaa 
palautetta, kehitysideoita 
yms. Myös seuran kotisi-
vuja kannattaa kurkkia sil-
loin tällöin.

Kun kesäkausi on tan-
kattu aurinkoa, nautittu 
rentouttavasta veneilystä, 
Haanperänkarin saunan 
uuden kiukaan löylyistä, 
löydetty veneretkille mah-
dollisesti taas joku uusikin 
mukava pistäytymispaik-
ka, on aika taas kerran nos-
taa veneet talvitelakalle, ja 
lähteä viettämään yhteistä 
joulujuhlaa 28.11.

Pari tunnelmakuvaa vii-

me kesän tansseista, nii-
den myötä toivotan teille 
kaikille oikein mukavaa 
kesää! Tavataan Haanpe-
ränkarilla!

HUVITOIMIKUNNAN 
PUOLESTA

Anita Suominen

TERVETULOA KESÄPÄIVILLE  PE 3.7. – SU 5.7.2015 PORIN VENEILIJÄT RY:N 
TUKIKOHTAAN HUHTAKARIIN PORIIN. SIJAINTI: LAT.61’’41,70° LONG.21’’26,88°

Varaa paikka etukäteen, jos veneesi syväys on yli 1,6 m. 

Luotsaus 
Santeri Brander puh.  044-353 3336
Jukka Antila puh.   0500-831106
Mika Heinonen puh.  0400-594 311

Tarkempi ohjelma löytyy lähempänä tapahtumaa 
www.porinveneilijät.fi.
Järjestäjä Porin Veneilijät ry. Lisätietoja tarvittaessa Jukka Antila puh. 0500-831106

Orkesterina

Varikko-
humppa

Viime kevään lattiatalkoissa Taisto Forssell ja ”lakkapoikana” Seppo Lundelin.

Esa Puutio 
ja Esanssi
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Laivapoika Akseli kulki 
ajatuksiinsa vaipuneena 
kohti joulukuun hämärään 
kietoutunutta kaupunkia. 
Sieltä täältä pilkotti valoa 
ikkunoista, mutta ne eivät 
tuoneet lohtua hänen epä-
toivoonsa. Mereltä puhalta-
va raaka tuuli tunki hänen 
vaatteittensa alle, oli pime-
ää ja kosteaa. Hänen punk-
kansa laivan skanssissa ei 
ollut kaksinen, mutta sen 
suomaa lämpöä hän kai-
pasi tällä hetkellä. Jostain 
olisi löydettävä yösija täksi 
yöksi. Laivalle hän ei mis-
sään tapauksessa menisi. 
Sitä iloa hän ei soisi niille 
juopotteleville nöyryyttäjil-
leen, sillä sitähän tämä oli.

Laivan perämies Per ja 
puosu olivat humaltuneina 
ja tekaistuin syin pakotta-
neet hänet lähtemään lai-
valta ja etsimään naisseuraa 
täksi yöksi. Oli kuulemma 
vanha perinne, että ensi-
reissun mies ei nuku yötään 
laivalla. Hän ei uskaltanut 
vastustaa uhkaavasti käyt-
täytyviä miehiä, vaan oli 
poistunut laivalta vähäiset 
säästöt mukanaan ja muu-
tama laivakorppu taskus-
saan. Muu miehistö oli jo 
kapakkakierroksella, joten 
niistä ei ollut häntä puolus-
tamaan.

Perämies Perin käy-
töstä hän ei ymmärtänyt. 
Miehellä oli morsian kat-
sottuna ja huomenna hän 
veisi tälle kihlat ja alkaisi 
nauttia ”sulhasen eduista”, 
kuten hän kovaäänisesti 
asian ilmaisi. Per oli armo-
ton juoppo, mutta häntä oli 
pakko suvaita, koska hän 
oli toinen laivan osakkais-
ta. Valtaansa hän käytti häi-
käilemättömästi oikkujensa 
tueksi. Minkälainen oli tä-
män miehen morsian, sitä 
Akseli mietti taivaltaessaan 

pimeitä ja autioita katuja.
Katujen kulmissa lepat-

tivat heikot kaasuvalot, 
joiden valopihat imi jou-
lukuinen ilta lähes olemat-
tomiin. Akselia puistatti. 
Kenkien ohuet pohjat lä-
päisivät kosteuden, lisäten 
hänen kurjaa oloaan. Seit-
semäntoistavuotiaan pojan 
elämään oli tullut vaikeita 
kysymyksiä.

Taivaltaessaan Akseli 
muisteli lapsuutensa onnel-
lisia vuosia kotisaarellaan, 
jossa puutetta ja köyhyyt-
tä vastaan käytiin taistelua 
vuoden jokaisena päivänä. 
Mutta periksi ei annettu. 
Eikä anneta nytkään. Niin 
Akseli oli päättänyt, jää-
tyään yksin menetettyään 
vanhempansa. Hän oli nyt 
oman onnensa seppä. Me-
rimiehen työn hän tiesi ko-
vaksi, mutta lähes ainoaksi 
vaihtoehdoksi omalla koh-
dallaan. Sen tien hän päätti 
kulkea loppuun.

Talo, jossa oli tavallis-
ta suuremmat ikkunat, sai 
Akselin arvelemaan sen 
olevan kauppapuodin. Mi-
käli ovi olisi vielä auki, hän 
voisi poiketa sisälle saa-
dakseen vähän lämmitellä. 
Taivaalta alkoi leijailla suu-
ria lumihiutaleita. Olisiko-
han ensilumen aika.

Oven yläpuolella kilisevä 
vaksikello antoi aina mer-
kin, kun joku astui kauppa-
puodin hämärään. Lähellä 
ovea, melkein tulijain ja-
loissa, istuskeli miehiä. 
Tulija, jos oli tuttu, sai mu-
rahduksen. Tuntemattomia 
tuli harvoin.

Kauppaa hallitsi korkea 
tiski. Se kiersi sitä kapean 
puoliympyrän muotoisena, 
ruskea laudoitus ajan ham-
paan alla aaltoihin taipu-
neena. Korkeat pystyuunit 
hohtivat lämpöä. Silti tulija 

Nahkurin Liisa ja 
Palssaporin kreivi

aisti tunkkaisen koleuden.
- Liisa, kuuletko, mitä 

miehet puhuvat. – Ne pu-
huvat Lokista… - Onko se 
tullut satamaan…

Kysyjä oli kauppiaan tytär 
Stiina, joka auttoi isäänsä 
kaupassa. Nahkurin Liisasta, 
puotipuksusta, hän oli saanut 
hyvän ystävän.

- Mitä sinä sanoit. – Lok-
kiko satamassa…, - mutta 
silloinhan...

Liisa ei ehtinyt pitemmäl-
le, sillä Stiina nosti sormen 
huulilleen. Kauppias kolis-
teli sisään.

- Kuulehan Stiina, minä 
tästä alan lähteä sinne Tur-
kuun päin. – Ehdin hyvin en-
nen yötä kievariin, joten…

- Ei kai sinulla täällä mi-

tään hätää ole…, - ja onhan 
sinulla tuo Liisa apunasi. 
Sen enempää selittelemättä 
kauppias saapasteli ulos.

Stiina katseli isänsä pe-
rään. Ei se ennen ole yötä-
myöten matkaan lähtenyt, 
hän ajatteli, jotain sillä on 
mielessä. Tai oikeastaan hän 
tiesikin, mistä oli kysymys. 
Vuosia leskenä ollut kaup-
pias oli matkoillaan löytänyt 
vertaisensa kumppanin. Oli 
kuulemma hyvä ja ahkera 
nainen. Eikä siihen ole ke-
nelläkään mitään sanomista, 
jos kaksi ihmistä tuntee ve-
toa toisiinsa. Stiina oli sen 
tehnyt itselleen selväksi. 
– Taitaa kievarin peti jäädä 
tänä yönä koskemattomaksi, 
hän hymähti.

Liisa ei edes kuunnellut, 
mitä kauppias puhui. Hä-
nen ajatuksensa olivat jo 
satamassa, sen pelottavissa 
laivoissa. Siitä saakka, kun 
hänen isänsä oli kertonut 
toiveistaan perämies Perin 
suhteen, oli Liisa tuntenut 
vastenmielisyyttä kaik-
kia laivoja kohtaan. Elämä 
juopottelevan merimiehen 
puolisona ei ollut sitä, mitä 
hän elämältään odotti. Isän-
sä epätoivon nähtyään, hän 
kuitenkin antoi periksi ja 
suostui naimakauppaan, 
jossa rakkautta ei ollut ni-
meksikään. Tällä teolla hän 
kuitenkin pelastaisi isänsä 
kunnian. Kolmimastoparkki 
Lokki oli joutunut suuriin 
rahavaikeuksiin ja varsinkin 

nahkuri Blom enemmistö-
osakkaana oli perikadon par-
taalla. Perämies Per, suuren 
perinnön turvin, lupasi ottaa 
vastatakseen myös nahkurin 
veloista, mutta hintana oli-
si tämän kuvankaunis tytär. 
Kihlajaisia oli määrä viettää 
heti, kun Lokki saapuisi tal-
vehtimaan kotisatamaansa. 
Nyt se oli saapunut.

Hämärä tiheni kaupassa, 
saaden katossa riippuvat 
esineet näyttämään yöpuul-
le menneiltä lepakoilta. 
Miehet ovenpielen raheilta 
olivat menneet. Kohta olisi 
suljettava. Liisa oli vaipunut 
ajatuksiinsa niin, ettei ollut 
huomannut oven käyntiä ja 
kellon arkaa kilahtelua.

- Saankohan tupakkakuk-

Sorvakon rantatie 4, Uki, puh. 8484 600
www.telmarin.fi

2015

Jyri Silokivi
Kaljuunakuja 4, as. 7
23500 Uusikaupunki

0400 803 219

– mökkien saneeraukset
– terassirakentaminen
– laiturikorjaukset
– huoltotyöt

puh. 044-2809089

Uudenkaupungin saaristossa

Meidän kauttamme myös 
tarvikekuljetukset

SUoMalaiSta 
palvelUa
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karon, kuului varovainen 
pyyntö. Liisa nosti häm-
mästyneenä katseensa. Ko-
valippaisen merimieslakin 
alta häneen katsoivat ky-
syvät silmät. Liisa vilkaisi 
ympärilleen. He olivat kah-
den. Stiinan hyräily kuului 
takahuoneesta. Hän katsoi 
jälleen tulijaan.

- Ostaisin tupakkakukka-
ron…

- Tupakkakukkaron?
- Niin.
Liisa otti muutamia hyl-

lyltä ja levitti ne nuorukai-
sen eteen. Jokin sai hänen 
kätensä vapisemaan. Hän 
varoi nostamasta katsettaan 
tiskin ruskeasta pinnasta. 
Muutaman hataran havain-
non varaan hän rakensi 
muistikuvan tästä asiakkaas-
ta: silmien välissä oli pieni 
ryppy, lakki sai vaivoin pi-
dettyä kurissa vallattomia 
kiharoita, suun ympärillä 
jotain surullisen pehmeää. 
Liisa vilkaisi nopeasti suun 
korkeudelle. Tosiaan. Hänen 
pikainen arviointinsa oli ol-
lut oikea.

Akseli katseli tiskille nos-
tettuja tavaroita, eikä oikein 
tiennyt mitä tekisi. Hänhän 
ei tupakoinut, ei ollut kos-
kaan edes yrittänyt. Lai-
vamiehillä hän oli nähnyt 
tupakkakukkaroita, joista 
nämä täyttivät piippunsa. 
Hän yritti näyttää asiantun-
tijalta ja valitsi sen, joka 
näytti halvimmalta. siihen 
hän katsoi olevan itsellänsä 
varaa.

- Otan tämän. Paljonko se 
maksaa.

Maksettuaan ostoksen-
sa hän totesi rahaa jääneen 
niin paljon, että yöpyminen 
halvassa yömajassa olisi 
mahdollista. Nyt olisi vain 
löydettävä sellainen. Vieras, 
pimeä kaupunki, oli kuiten-
kin hänelle liikaa.

- Voisitko sinä neuvoa 
minulle yömajan… - tämä 
on vieras kaupunki minul-
le, hän kysyi, kun Liisa oli 
nostellut tavarat takaisin 
hyllylle.

- Kyllä minä voin, mutta 
se on näin vähän vaikeaa… 
- mutta sinä voit tulla minun 
mukaani, - suljemme aivan 
kohta.

Liisan kauneus ja tämän 
ystävällisyys saivat Akselin 
mielialan kohoamaan. Perä-
mies Perin ja puosun hänelle 
aiheuttama mielipaha alkoi 
hetki hetkeltä menettää mer-
kitystään. Hänen kehonsa-
kin oli saanut kaipaamansa 
lämmön.

Stiina tupsahti takahuo-
neesta ja Liisa kuiskutteli 
hänelle jotakin, mitä Akseli 
ei kuullut. Stiina näytti yl-
lättyneeltä ja vilkaisi Akse-
liin, joka katseli ostamaansa, 
kuin arvioiden tekemäänsä 
kauppaa. Hän tunki sen tas-
kuunsa ja meni oven pieleen 
odottamaan. Liisa oli taka-
huoneessa pukenut takin 
päälleen ja laittanut päähän-
sä punaisen myssyn. Akse-
lin mielestä hän näytti vielä 
entistä kauniimmalta.

Akseli ja Liisa astuivat 
ulos kadulle, joka oli saanut 
ohuen lumipeitteen. Stii-
na katseli heidän jälkeensä 
oven raosta ennen kuin sul-
ki oven. – Olisikohan minun 
pitänyt varoittaa Liisaa, hän 
ajatteli. – Kovasti se kyllä 
näytti nuorelta, ollakseen 
mies, jolla olisi pahoja ai-
keita, hän rauhoitteli miel-
tään.

Akselin ja Liisan taivallus 
pitkin hiljaisia katuja oli Ak-
selille mieleen. Hän nautti 
tämän tytön seurasta. Hän 
kertoili tälle elämästään ja 
lapsuudestaan pienellä saa-
rella vanhempiensa ainoana 
lapsena, sekä halustaan tulla 

hyväksi merimieheksi. Hän 
kertoi myös Lokista ja pe-
rämies Peristä. Mainitessaan 
Perin nimen Akselista tun-
tui, kuin Liisa olisi säpsäh-
tänyt, painoi päänsä alas ja 
muuttui sulkeutuneeksi.

Tultuaan valaistun oluttu-
van kohdalle, he joutuivat 
ulos tunkevan miesjoukon 
piirittämäksi. – Hei pojat, 
tulkaas katsomaan, miten 
nätti tyttö, huusi eräs mie-
histä ja tuli aivan Liisan 
eteen. Akseli tunsi miehen 
ja jokaisen muunkin, samal-
ta laivalta kun oltiin.

- Ei jumaliste, mutta sehän 
on Akseli. – No jopas jota-
kin, oletko sinä ainoa mies, 
joka on tänä iltana naisen 
löytänyt. – Ja voi pojat, 
minkälaisen…, hämmästeli 
mies kuuluvasti.

Akselin yrittäessä johdat-
taa Liisaa ohi humaltuneen 
miesjoukon, tarttui eräs 
häntä kauluksesta ja työnsi 
kovakouraisesti seinää vas-
ten. – Jumalauta poika, minä 
tunnen tämän tytön…, - se 
on Perin tyttö, ja huomenna 
sen morsian…, - ja sinun on 
hyvä tietää, että merimies ei 
koskaan makaa työkaverin-
sa morsianta. – Hei pojat, 
pitäiskös tälle antaa pienen 
opetuksen…

Rähisevä miesjoukko al-
koi lähestyä Akselia, saaden 
Liisan kauhistumaan. Hä-
tääntyneenä hän yritti pois 
miesten keskeltä, mutta se 
estettiin. Samassa miesjou-
kon keskelle tunkeutui ryh-
dikäs hahmo, jonka olemus 
sai joukon hiljenemään. Jos 
vaatetuksesta voi jotain pää-
tellä, oli kyseessä todellinen 
herrasmies. Asukokonai-
suutta täydensi punavuori-
nen viitta, silinterihattu ja 
hopeapäinen musta keppi.

- Mitä täällä metelöidään 
ja häiritään kadulla liikku-

jia, - keitä te olette. Miehen 
äänessä oli jotain sellaista, 
joka ei ollut tottunut vasta-
väitteisiin. – Mistä on ky-
symys… - ja miksi olette 
käyneet kiinni tähän nuoru-
kaiseen…

- Kuka sellaista kysyy…, 
yritti Akselia pitelevä mies.

- Olen Palssaporin kreivi, 
vapaaherra ja nyt myös lai-
vanvarustaja, vastasi kreivi 
ja tyynnytti miehen jäätäväl-
lä katseella.

Liisan olo huojentui hänen 
tuntiessa kreivin. Tämä oli 
mies, joka oli pelastanut hä-
net joutumasta brittisotilai-
den kaappaamaksi. Tämän 
johdosta kreivi nautti suurta 
arvonantoa kaupunkilaisten 
keskuudessa. Hänen sanaan-
sa luotettiin.

- Esitän kysymyksen uu-
delleen, keitä te olette, krei-
vi lisäsi ääneensä hivenen 
kovuutta. – Näen, että olette 
merimiehiä, mutta mistä lai-
vasta.

Kreivin maininta laivan-
varustajasta sai miehet miet-
timään tilannetta uudelleen. 
Tämä herra ei näköjään anna 
periksi.

- Kyllä, olemme merimie-
hiä ja laivamme on kolmi-
mastoparkki Lokki, sanoi 
miehistä selvin. – Vietimme 
sopuisaa iltaa, kunnes tuo 
laivapoika Akseli tuli siihen 
naisineen, joka sitten osoit-
tautui perämiehemme mor-
siameksi ja sai mielet kiihty-
mään, selitti mies. – Ei tässä 
mitään sen vakavampaa…

Kreivin mietteet olivat 
kuitenkin jo käytännön asi-
oissa. Hänellähän oli nyt 
mainio tilaisuus tiedottaa 
huomisesta laivaväen ko-
koontumisesta.

- Ymmärrän huolenne, 
mutta näiden nuorten suh-
teen ei mitään sopimatonta 
ole tapahtunut, joten sen asi-

an voimme antaa olla, aloitti 
kreivi, saaden miehet kuun-
telemaan.

- Olen tulossa laivaltanne 
ja tavannut siellä perämies 
Perin. Kuten kaikki varmas-
ti tiedättekin, on hän toinen 
laivan osakas. Tänään teh-
dyllä kauppakirjalla olen 
ostanut nahkuri Blomin 
osakkeet ja olen näin ollen 
osake-enemmistöllä Lokin 
pääosakas. Lisäksi tällä 
kauppakirjalla mitätöitiin 
kaikki ne lupaukset ja pakot-
teet, jotka koskivat nahkuria 
ja hänen perhettään.

Liisa kuunteli kreivin pu-
hetta totisena, eikä ollut us-
koa korviaan.

- Ja nyt, hyvät herrat, saa-
nen esitellä teille nahkuri 
Blomin tyttären, Liisan. 
Kreivi otti silinterihattunsa 
päästään ja kumarsi Liisan 
suuntaan. – Ja on aivan hä-
nen oma asiansa, tuleeko 
hänestä huomenna perä-
mies Perin morsian tai sit-
ten ei. Mitään pakotteita ei 
siis enää ole, päätti kreivi 
puheensa.

Liisasta kreivin puhe oli 
niin ihanaa kuultavaa, että 
hän luuli jalkojensa pettä-
vän. Jos hän äsken vielä 
oli vältellyt Akselin katset-
ta, voi hän nyt katsoa tätä 
avoimin, onnellisin silmin. 
Kreivi astui lähemmäksi 
merimiehiä.

- Ja huomenna, puolen-
päivän aikaan, tulen laivalle 
tekemään selkoa tulevai-
suuden suunnitelmistani. 
Edellytän, että jokainen lai-
vamies on silloin paikalla ja 
pää selvänä. Niinpä ehdo-
tankin, että vietätte lopun 
yötä laivalla, kreivin määrä-
tietoinen esiintyminen teki 
miehiin vaikutuksen eikä 
vastaväitteitä kuulunut.

- Tuleeko poika mukaam-
me, kysyi Akseliin kiinni 

käynyt mies.
- Ei tule. – Poika on pe-

rämiehen käskystä poistunut 
laivalta, joten minulla ei ole 
valtaa kumota hänen määrä-
yksiään.

- Mutta huomenna hän 
seisoo joukossanne, vakuutti 
kreivi lopuksi.

Miesjoukko alkoi liikeh-
tiä satamaa kohti, toiset epä-
luuloisesti kreiviä vilkuillen, 
toiset päätään pyöritellen. 
On siinä eriskummallinen 
mies, oli monen mielessä 
ajatuksista päällimmäinen.

Kreivi katsoi hetken mies-
joukon perään ja tuli sitten 
Akselin ja Liisan luokse.

- Nyt me saatamme neiti 
Blomin kotiinsa ja sen jäl-
keen etsimme sinulle yöma-
jan, hän kohdisti puheensa 
Akselille, joka oli kuin huo-
maamatta hamuillut Liisan 
käden omaansa. Kreiviltä ei 
jäänyt mikään huomaamat-
ta.

Saavuttuaan nahkurin ta-
lon portille, he voivat havai-
ta, että jokaisesta ikkunasta 
loisti valo, mitä ei ollut ta-
pahtunut pitkään aikaan. Oli 
kuin joulu olisi jo saapunut 
nahkurin pihapiiriin.

Kreivi ojensi Liisalle kä-
tensä ja toivotti hyvää yötä, 
sekä viisaita päätöksiä huo-
misen suhteen. Liisan kiitos 
ja niiaus ei ollut hovikelpoi-
nen, mutta sitäkin sydämel-
lisempi.

- No niin, nyt teidän on 
aika sanoa hyvästit, sanoi 
kreivi ja käänsi hienotuntei-
sesti selkänsä. Samalla hän 
kätki arvoituksellisen, krei-
vimäisen hymynsä.

Lauri Ikonen

Otsikossa Kauko Telénin 
maalaus PARKKILAIVA 
ELÄKÖÖN Arto Kivijärven 
kokoelmista.

JiP
S.
fi

levoton

Satama

VaiVatonta ja nopeaa 
kuljetuspalVelua saaristossa
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Kala-luokan kuljetusalus ’’Miina’’ operoi saaristossa 
kotisatamanaan Uuden kaupungin Iso-Haidus.

Monitoimialus tarjoaa työ- ja kuljetuspalveluita, mm.

– kaivinkonetyöt
– poiju/laituriasennukset
– rakennustyöt
– polttopuiden toimitus
– murskeen ja mullan kuljetus
– yms. yms.

• Keularamppi 
• Nosturi 6300 kg, 
   ulottuvuus 12,5 m 1150 kg 
• Kantavuus 80 tonnia 
• Nopeus 8 solmua 
• Pituus 27 m 
• Leveys 8 m 
• Syväys (perästä) vain 1,3 m

Venetaxi
max. 20 matkustajaa,
myös tavarakuljetukset
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Kunnon jalkineet
jalkaan – – –

osoitteeksi Alina!

Alinenkatu 36,Uusikaupunki
Puh. 844 3553

Kesä - Heinäkuu 
ark. 9-19.00, 

la 9-15.00, su 12-15.00.
www.alina.fi

RAKENTAJA!
Hanki meiltä

• IKKUNAPENKIT
• PUTKET
• LEVYT
• PROFIILIT

Kurjenpolku 6 B • p. 02-842 2914

• KONESAUMAPELTIKATOT
• KATTOPELTIPROFIILIT
• SADEVESIJÄRJESTELMÄT
• RAKENNUSLISTAT

Terttu Lundelin 050 0717 150

PALVELEVA

Uudenkaupungin kauppatorilla

Torikauppa Lundelin

• Timanttiporaus ja -sahaus
• Minikaivinkonetyöt
• Purkutyöt
• 1t, 2,7 t, 5,5 t minikaivinkoneiden vuokraus
• Mini dumppereiden vuokraus
• Asbestinpurkutyöt

• • •  
•  

• •  
• •

Puh. (02) 842 3353  • www.salmeri.fi
• Veneranta 10, Uusikaupunki

Meiltä ammattitaidolla 
moni puoliset lasityöt, lasialan 
tuotteet ja kehystyspalvelut.

• Korjauslasitukset
• Rakennus- ja työkonelasit
• Sisustuslasitukset, mm. lasi- ja 
   liukuovet, lasiseinät, terassilasit
• Kehystykset, taulut ja peilit

Sepänkatu 8, Uusikaupunki
02 841 2248, 040 591 9999/päivystys 24 h

www.ukinlasi.fi  posti@ukinlasi.fi

Puh. Vehmaa (02) 4331 050
Kalanti (02) 8416 200

Edullinen ja viihtyisä paikka 
juhlien ja tilaisuuksien 
järjestämiseen. Uusittu keittiö.
Tiedustelut ja varaukset: 
Irmeli Kangas 050 593 5940

Tfn 0400 866 230, tcf@mail.com. 
Hindersvägen 4, 64300 Lapväärtti. www.tradecenter.fi

ONKO SINULLA DIESELBAKTEEREJA TANKISSA?
Dieselbakteerit ja levät aiheuttavat ongelmia ja häiriöitä moot-
toreissa ja voivat aiheuttaa suuria vahinkoja dieselmoottorei-
den ruiskutusjärjestelmissä. Modernit COMMON RAIL moot-
torit ovat erittäin herkkiä häiriöille. BIO-PROTECT 2 estää 
nopeasti alkavan bakteeriston kasvun tankissa ja samalla ha-
joittaa ja polttaa epäpuhtaudet moottorin käydessä. Käytetään 
myös ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa ja varsinkin varas-
toinnissa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat: Veneet,Traktorit, 
Maarakennus ja Vuokrakoneet, Farmitankit, Kuorma-autot, 
Matkailuautot, Henkilöautot, Varavoimalat ym.

Ketunkalliontie 3,
UUSIKAUPUNKI,
Puh. 8466 300,

fax 8423 012

VARAOSAKAUPAN 
AMMATTILAINEN

+358 40 841 8200 

juha.hepojoki@mainosilmio.fi 
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me koordinaatit) ja mitä 
oli tapahtunut. Kerroin, 
että välitöntä varaa ei ole, 
mutta olemme keskellä 
laivaväylää eikä meillä 
ole ohjauskykyä.  Meripe-
lastuskeskuksen päivystä-
jä arvioi tilanteen ja kat-
soi parhaaksi kutsua apua 
Susiluodon rajavartioase-
malta. Saimme tiedon, että 
partiovene olisi luonamme 
noin 30 minuutissa ja so-
vimme, miten jatkamme 
yhteydenpitoa.

Puhelun päätyttyä huo-
masin kauempana noin ½ 
mailin päässä pohjoiseen 
suuntaavan moottorive-
neen. Tehokkaalla tasku-
lampullamme viestitin hä-
nelle avuntarpeestamme. 
Kuljettaja havaitsi nope-
asti merkkimme ja kääntyi 
ajamaan kohti meitä. Sillä 
aikaa valmistelin hinaus-
köyden. Pyysimme hänel-
tä apua hinaamaan meidät 
pois keskeltä laivaväylää 
odottamaan viranomaisa-
pua väylän reunaan ja 
saareen suojaan aalloilta. 
Saaren suojassa laskimme 
ankkurin ja jäimme odotta-
maan Rajavartiolaitoksen 
partiovenettä. Odottaes-
samme saimme soiton Uu-
denkaupungin meripelas-
tusseuralta ja tiedon, että 
miehistöä kutsuttiin kool-
le. Kohtaaminen sovittiin 
Susiluodon rajavartioase-
malle. Ensimmäisen peläs-
tymisen jälkeen rupesi nyt 
jo olemaan turvallinen olo. 

Kaikki tuntui hoituvan ja 
apua oli tulossa.

Rajavartiolaitoksen par-
tiovene saapui aika lailla 
arvioidussa 30 minuutis-
sa. Partioveneen miehis-
tö otti meidät hinaukseen 
rajavartioasemalle, josta 
Uudenkaupungin meripe-
lastus myöhemmin hinai-
si veneemme lähimpään 
satamaan, jossa sen saisi 
korjattua.

Rajavartiolaitoksen 
miehistön ammattitai-
to ja myös ystävällisyys 
teki meihin suuren vaiku-
tuksen. Halumme esittää 
lämpimän kiitoksen työ-
vuorossa olleille. Kiitos!

Vietimme muutaman 
tunnin Susiluodon raja-
vartioaseman laiturissa 
ennen kuin Uudenkau-
pungin meripelastusseuran 
iso pelastusristeilijä saapui 
ottamaan meidät jatkohi-
naukseen Taivassaloon, 
jossa vene tultaisiin nos-
tamaan ylös jo seuraavana 
aamuna.

Palasimme siis Ströömin 
kautta samaa reittiä, jota 
olimme tulleetkin, mutta 
tällä kertaa hinauksessa. 
Ohiajavista veneistä kat-
seltiin pitkään ja varmas-
ti mietittiin mitä meidän 
veneellemme oli käynyt. 
Hiukan valitettavaa oli 
huomata, että yksikään 
vastaantuleva suuria aal-
toja tekevistä moottorive-
neistä ei hidastanut vauhtia 
meidän kohdallamme. Itse 

olen aina tehnyt niin kun 
olen kohdannut hinatta-
van.  Aaltojen kohtaami-
nen hinauksessa kapealla 
väylällä on liki mahdoton-
ta. Tällä haastavalla väy-
lällä meripelastusseuran 
aluksen kippari teki erin-
omaista työtä ja varjeli 
meitä parhaansa mukaan 
tarpeettomalta keikutuk-
selta.

Matka Taivassaloon 
kesti kauniissa kesäillas-
sa noin kolme tuntia. Kun 
veneemme oli saatu kiin-
nitettyä laituriin, esitimme 
meripelastusseuran mie-
histölle suuren kiitoksem-
me. Olemme myös iloisia 
siitä, että olimme moni-
vuotisia Trossin jäseniä. 
On aina tuntunut hyvältä 
olla tukemassa arvokasta 
ja tärkeää turvallisuutta ja 
henkiä turvaavaa toimin-
taa. Tällä kertaa me

olimme avun kohteena.
Torstaina aamulla Piili-

sen vene-asentajat nostivat 
veneen ylös ja vetolaite ir-
rotettiin.  Koska korkealla 
kuivilla olevassa veneessä 
ei voinut ajatella asuvan-
sa pienen lapsen kanssa, 
lähdimme laina-autolla 
kohti kotiamme Espoo-
seen. Vetolaite purettiin 
vielä samana iltapäivänä 
ja saimme kuulla, että ylä-
vaihteisto oli käytännössä 
räjähtänyt. Varsinainen 
vaurio oli itse asiassa saa-
nut alkunsa runsas viikko 
aikaisemmin, kun potkuri 

oli satamassa yllättävässä 
väistötilanteessa osunut 
pojun kiinnityskettinkiin. 
Tästä iskusta oli oletetta-
vasti saanut alkunsa pieni 
hiusmurtuma, joka sittem-
min oli edennyt ja lopulta 
johtanut ylävaihteiston ha-
joamiseen ajossa.

Veneeseen vaihdettiin 
kokonaan uusi vetolaite 
ja vietettyämme viikonlo-
pun kotioloissa Espoossa 
jatkui matkamme kohti 
Ahvenanmaata seuraavan 
viikon tiistaina.

Kiitos (!) Susiluodon 
rajavartiolaitoksen hen-
kilökunnalle samoin kuin 
Uudenkaupungin meripe-
lastusseuran vapaaehtoisil-
le avustanne. Olette kaik-
ki huippuammattilaisia ja 
tulemme tulevina kesinä 
tarinoissamme kehumaan 
ja muistamaan teitä vielä 
monet kerrat.

Hyvää joulua!
Helsingissä 3.12.2014
Kunnioittaen:
Marcus Wiklund   Espoo

Hyvää ja turvallista  
“TROSSI” veneilyä!

Uudenkaupungin Meripe-
lastajat ry.

Jouni Arvonen  puheen-
johtaja

KURJENPOLUN
TAIMIPALVELU                                          
Uusikaupunki, p. 842 2729
www.kurjenpoluntaimipalvelu.com

PALVELEMME
JOKA PÄIVÄ!

Ark. 9–18, la 9–15,
su 10–14

Uusikaupunki oli ke-
sälomamatkamme uusi 
tutustumiskohde. Saa-
vuimme sinne Kustavin 
Parattulasta maanantaina 
14.7. Tämän pohjoisen 
kääntöpisteen jälkeen tar-
koituksenamme oli ajaa 
pohjoisen Ahvenanmaan 
Jurmoon. Uusikaupunki 
oli mieluisia kohde ja ko-
kemus. Alkuun suunnitel-
missamme oli viipyä siellä 
vain yhden päivän, mutta 
tiistain kovan 14 m/s tuu-
len vuoksi venytimme vie-
railumme kahden päivän 
mittaiseksi.

Keskiviikko 16.7. au-
keni kuurosateisena mut-
ta eilinen kova tuuli oli 
laantunut noin 5 m/s. Pi-
dättelimme sadetta Pakka-
huoneen vierassatamassa. 
Kun tauot sateessa pite-
nivät, laitoimme veneen 
lähtökuntoon ja siirrym-
me huoltoasemalle tank-
kaamaan. Polttoainesäiliö 
täynnä ja septisäiliö tyh-
jennettynä lähdimme aja-
maan kohti Jurmoa. Sää 
pysyi harmaana mutta 
näkyvyys oli hyvä. Ete-
länpuolelta käyvä tuuli 
nostatti vähäisiä aaltoja, 
mutta pystyimme aja-
maan normaalia n. 22 sol-
mun matkavauhtia. Kun 
katseltavaa ei niin kovasti 
ollut, nukahti 5-vuotias 
poikamme salongin soh-
valle moottorin tasaiseen 
hyrinään.

Vajaan tunnin ajon jäl-
keen olimme ohittaneet 
Katanpään. Brändön kun-
nan pohjoisimmat saaret 
näkyivät länsipuolellam-
me. Pohjoisen Kihdin 
leveällä laivaväylällä oli 
selkeää navigoida eikä 

muuta liikennettäkään nä-
kynyt. Siirryin hetkeksi 
kuljettajan paikalta venyt-
telemään ja puolisoni sekä 
huippugastini otti ruorin. 
Vene kulki kauniissa plaa-
nissa ja jätti pitkän perä-
vanan. Sitten pamahti..!! 
Moottori ulvahti hetkel-
lisesti ylikierroksille ja 
vene pysähtyi melkein 
kuin seinään kuin veto 
loppui. Kysyin ”Mitä ta-
pahtui!?” Puolisoni näytti 
epätietoiselta. Olimmeko 
osuneet johonkin?? En 
kuitenkaan ollut kuullut 
mitään osumisen ääntä tai 
tuntenut törmäystäkään. 
Jotain vetolaitteessa oli 
hajonnut..

Pyysin puolisoani herät-
tämään poikamme ja pu-
kemaan hänelle pelastus-
liivin päälle. Olimme rii-
suneet sen häneltä kun hän 
rupesi nukkumaan sohval-
la. Meillä molemmilla sen 
sijaan oli paukkuliivit yllä. 
Moottorin edelleen käy-
dessä tyhjäkäyntiä tarkis-
tin ensin, ettei veneeseen 
tulvi vettä. Mitään näkyviä 
vaurioita tai välitöntä vaa-
raa ei ollut. Vaihde ei kyt-
keytynyt eteenpäin mutta 
pystyimme peruuttamaan. 
Oli kuitenkin selvää, että 
omin voimin emme pää-
sisi täältä turvasatamaan. 
Olin matkapuhelimeeni 
tallentanut Turun meripe-
lastuskeskuksen numeron, 
vaikka olin tietenkin aja-
tellut, etten koskaan tarvit-
sisi sitä. Nyt sille oli ihan 
todellinen tarve.

Meripelastuskeskuk-
sessa vastattiin nopeasti. 
Kerroin nimeni, monta-
ko henkilöä aluksella on, 
missä olimme (sijaintim-

Kiitos meripelastajille
Uudenkaupungin Meripelastajat sai Joulutervehdyk-
sen, jossa viime kesänä Espoolaisperhe oli lomamat-
kalla U:gissa ja paluumatkalla sai totaalisen mootto-
rivian. Hyvin asioista perillä oleva veneilijä tiesi mitä 
pitää tehdä ja toimia. Siitä oikea toiminta josta on 
syytä ottaa oppia.

Seuraavaksi veneilijän kertomus: Uudestakaupun-
gista etelään, mutta ei kovin pitkälle... Tarina matkan 
keskeytymisestä ja ystävällisestä avusta.
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Kaupunginlahden ranto-
jen kunnostus teki aimo-
harppauksen eteenpäin, 
kun ”sillasta itään” olevat 
laiturit uusittiin kokonaan. 
Eikä yhtään liian aikaisin. 
Viitisenkymmentä vuotta 
palvellut puuaines oli jo 
pahasti lahonnut ja käyttä-
jälleen jopa vaarallinen.

Kuulun ikäluokkaan, joka 
muistaa edellisen remontin. 
Menetelmät ja työtavat ovat 
muuttuneet noista ajoista 
melkoisesti ja parempaan 
suuntaan. Jälki on myös 
sen mukaista. Jos pitäisi 
yhdellä sanalla tulkita laitu-
rityön tulosta, siihen riitäisi 
sana jykevä. Kun rakenne-
taan teräksestä, betonista 
ja umpipuusta, ei voi tulla 
muuhun lopputulokseen. Ei 
tarvitse olla mikään asian-
tuntija voidakseen tähän 
yhtyä.

Tällaisen suurremontin 
vaikutukset ovat moninai-
set. Paitsi, että rantamaise-
ma ehostuu kertaheitolla, 
veneetkin alkoivat näyttää 
paremmilta päästessään 
kunnon laituriin. Menisin 
vieläkin pitemmälle ja sa-
noisin, että siltakin alkoi 

näyttää hienommalta hal-
litessaan nyt tätä tyylikästä 
kokonaisuutta. Onko nyt 
niin, että ”käyntikorttimai-
sema” avautuukin sillasta 
itään.

Vielä yksi asia voitaisiin 
korjata saman tien. Aikoi-
naan puhekieleen pesiyty-
nyt sana ”pasklahti” ei enää 
kuullosta tyylikkäältä, eikä 
sillä taida olla mitään totuu-
dellistakaan pohjaa. Uutta 
nimeä ei tarvitse keksiä 
eikä ristiäisiä pitää, sillä 
kaupunginlahti on asialli-
nen ja kelvannee asukkaille 
lahden molemmin puolin.

Niin näyttävä kuin ran-
taremontti olikin, se sai 
ihmeen vähän huomiota 
tekstaripalstojen ”kommen-
toijilta”. En muista nähnee-
ni ainuttakaan mielenilmai-
sua, en puolesta enkä vas-
taan. Sekin jo puhuu työn 
onnistumisen puolesta.

Ehkä tähän on syynsä 
sillä kunnioituksella, millä 
remonttimiehet suhtautui-
vat työympäristöönsä. Sa-
tuin nimittäin olemaan pai-
kallisessa Alkossa samana 
aamuna, kun junttaus alkoi. 
Ovesta tuli huolestuneen 

näköinen mies haalarit yl-
lään ja tiedusteli myymälän 
esimieheltä, onko mitään 
tärinähaittoja ollut ja onko 
pulloja tippunut hyllyil-
tä. Miehelle vakuutettiin 
kaiken olevan kunnossa, 
ei mitään ongelmia. Hyvä 
on, sanoi mies ja toivotteli 
päivän jatkoja sekä palasi 
juntalleen.

Tätä naputellessa työ on 
vielä kesken ja kestäneekin 
jonkin aikaa, ennenkuin 
rantojen maisemointi on 
loppuun suoritettu. Paikal-
linen media seuraa luon-
nollisesti tarkkaan asioita 
ja pitää lukijat ajan tasalla. 
On selvää, että myös Paat-
tiPosti, ”alan lehtenä”, ym-
märtää tämän työn suuren 
merkityksen veneilyä har-
rastaville kaupunkilaisille 
ja tarjoilee kunniatekona 
tämän sivun.

Tikkaat yhtenäisiksi
Väestön ikärakenne muut-
tuu. Vanhempaa väkeä tulee 
yhä enemmän, niin myös 
vanhempia veneilijöitä, joi-
den liikkuvuus on rajallis-
ta. Veneeseen meno ja siitä 

Kaksi miestä, kaksi aikakautta. Insinööri Henri Ilmonen (vas) valvoo laiturien 
rakennustöitä kaupunginlahdella. Edellisestä remontista on aikaa yli 40-vuotta. 
Silloin töitä valvoi puolestaan rakennusmestari Arto Kivijärvi.

Ilmonen kertoo töiden sujuneen kohtuullisen hyvin oikuttelevasta talvesta huo-
limatta. Myös Arto Kivijärvi vaikuttaa näkemäänsä tyytyväiseltä astellessaan 
uudella laiturilla.

Laiturityömaa kaupunginlahdella on varsin laaja. Siksi työpisteitä on useita. Kuvassamme Roni Lahti (takana) ja Teemu Lehti valmistelevat koolausta ennen kan-
nen naulausta.

Sillasta itään...

poistuminen tuottaa hanka-
luuksia. Ilman tikkaita lai-
turilla se ei onnistuisikaan.

Satamajohtaja Esa Soini 
kertoi, että tikkaita koskeva 

esitys on tulossa. Tavoittee-
na on luoda tähänkin asiaan 
yhtenäisyyttä. Ei ole uusi-
en laiturien arvon mukaista 
rakennella kovin kirjavaa 

käytäntöä. Lähiaikoina se-
kin asia ratkeaa.

Teksti ja kuvat:  
Lauri Ikonen

Laituriromantiikkaa 1950-luvulta

Nämä kuvat ovat vuodelta 1959. Kaupungin puoleisen rannan paalutus päättyi Myllykadun kohdalle. Tästä eteenpäin alkoi todellinen periferia, jossa ei rakennus-
lupia haettu, eikä niitä kukaan  kysellytkään. Jokainen rakensi sellaisen laiturin, jonka katsoi itselleen sopivaksi. Kahta samanlaista ei ollut.



132015

Kiinteistöhuolto
HERRALA Oy
0400 828 982

Levysepänkatu 22, 23500 Uusikaupunki. www.automarine.fi 

AUTOJEN JA VENEIDEN 
Kiillotukset, 

puleeraukset, 
sisäpesut, 

vahaukset, pesut 
KAIKKIEN MOPOAUTOJEN 

HUOLLOT, KORJAUK-
SET JA MUUTOSTYÖT. 

ValtuutettuValtuutettu

-huolto

PARI MUUTOSTA
 
Lisätään
AUTO JA VENEIDEN Kiillotukset.......
 
Laatikkoon sana KAIKKIEN MOPOAUTOJEN.......

Tervetuloa tutustumaan
laajaan Hempel-

tuotevalikoimaamme!

Kaikkia
veneitä
pitää hoitaa.
Valitse helppo-
käyttöiset Hempel-
tuotteet, ja olet 
nopeasti valmis 
vesille.

Kevät toi,  
kevät toi maalarin...

Nouda uusin H
em

p
el’s

veneenhoito-o
p

a
s

liik
keestäm

m
e!

Värisilmä Uusikaupunki
Väriuki Oy
Kurjenpolku 3
Puh. 02 841 3228
ma-ke, pe 8-17
to 8-19, la 9-13

UGIN PYÖRÄ
M. Suominen
Sepänkatu 4, Uusikaupunki
Puh. 02-842 1110

Varaosia, tarvikkeita, huollot, korjaukset
(osa tuotteista toimitusmyyntinä)

KYLLÄ 
ONNISTUU!

HESSUN TV JA KONE UUSIKAUPUNKI
Alinenkatu 29, 02-841 8766, ark. 9–17, la 9–13
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TuoTTeeT ja palvelumme:

www.ivt.fi

IVT-jälleenmyyjä palveluksessasi:

Jälleenmyyjä
Katuosoite 0, 00000 Paikkakunta, puh. 000 000 0000, email. 

22

Uudenkaupungin LVI-palvelu Oy
Suukarintie 2, 23500 Uusikaupunki 
puh. 050 338 2989 putkityöt,
lämpöpumput, aurinkokeräimet.

Aurinkokeräimet 
hoitavat käyttöve-
sitarpeesi keväästä 
syksyyn.Toimitamme 
myös ”avaimet käteen” 
-periaatteella. 

Kysy lisää!

tilaukset@ukinlvipalvelu.fi

22

Teemme  
LVI-alan työt  
ja meiltä myös 
KVV-valvonta

Olemme valtuutettu 
IVT-lämpöpumppujen 
jälleenmyyjä Vakka-Suomessa
Myynti - Asennus - Huolto TOIMIMME MYÖS 

SAARISTOSSA

55 vuotta sitten.Väylän varrelta

Uusikaupunkilaisia nuoria matkalla juhannuksen viettoon Kaitun saa-
reen. Menopelinä on Onni Krusbergin ”Kulkuri”. Onni itse istuu hytin 
katolla käsi pystyssä.
Taustalla Hepokariin johtava pengertie, jossa on pinottua puutavaraa. 
Vasemmalla on telakan mäkeä ja oikealla kiviyhtiölle kuuluvia raken-
nuksia. Kuva on vuodelta 1957 (kuva L.I )

Syväväylä tuo Uuteenkaupunkiin yhä suurempia laivoja. Väylää myös 
levennettiin, joten laivojen kohtaamiset väylällä tulivat turvallisimmik-
si. (kuva L.I )

Merikuljetus Niemi & Jokela
MAKASIINIKATU 3

02-8423 371, 8421 873 tai 0500-224 379

• VENETAKSI • TAVARAKULJETUKSET 
• KALASTUSMATKAT • HINAUKSET

Uudenkaupungin 
Romuliike Oy

Orivon teollisuusalue puh. (02)  842 3308
Hannu Ankelo 0500 539 908
Juha Ankelo 0400 720 109

Telefax (02) 844 3491

MENOSSA 
MUKANA

PaattiPosti toivottaa tukijoilleen 
ja lukijoilleen 
antoisaa kesää.
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Sähkötöiden ammattilaiset palveluksessa

Sorvarintie 3, 23500 Uusikaupunki

– sähköasennukset, huollot ja vikapäivystys
– tarvikemyynti
– venesähkötyöt, laitehankinnat ja asennukset

Puh. 02-844 1161 Fax 02-844 3061
Gsm 050 3722 942 Ari ja 050 3822 942 Ilkka

Oma KOTO on tehty sinulle KOTOILIJA, MÖKKEILIJÄ tai 
SÄHKÖLÄMMITTÄJÄ. 
Nyt saat sähköä edulliseen yöhintaan arkisin jo klo 20 alkaen.
Ja samaan edulliseen hintaan myös koko viikonloppu 
maanantai-aamuun klo 7.00 asti.

Nyt saat sähköä edulliseen yöhintaan arkisin jo klo 20 alkaen.

Lisätiedot ja tilaukset:
puh. 02 880 0 880,  
asiakaspalvelu@

lannenomavoima.fi
www.lannenomavoima.fi

TUTTU
   -alueen oma.  

Oma Koto on  
vihreää!

Ruma lintu
1956 sain jouluna lah-
jaksi kirjan, jonka nimi 
oli ja on edelleen Shet-
landin bussi. Kirja ker-
too sankarillisista vasta-
rintamiehistä, jotka kä-
vivät armotonta taistelua 
saksalaismiehittäjiä vas-
taan II maailmansodan 
aikana Norjan ranni-
kolla. Vastassa oli myös 
luonto, ankarat myrskyt 
ja pimeät yöt. Olen lu-
kenut kirjan muutamaan 
kertaan.

Ensimmäiseksi kirjan 
saatuani kiinnitin huo-
miotani sen kannessa 

olevaan lintuun. Onpa 
ruma lintu, oli päällim-
mäinen ajatus. Kannen 
oli suunnitellut ja piir-
tänyt sen ajan tunnetuin 
luontokuvaaja Björn 
Landström. Siitä, mikä 
lintu oli kyseessä, ei 
ollut aihetta pohtia sen 
tarkemmin. Mutta nyt, 
muutama vuosikymmen 
myöhemmin, asia on 
tullut ns. tapetille. Ky-
seessähän on merimetso, 
uusikaupunkilaisillekin 
tuttu siivekäs, joka ly-
hyessä ajassa on ehtinyt 
hankkia varsin kyseen-

alaisen maineen.
On väärin nimitellä 

ketään rumaksi, ei edes 
eläintä. Mutta tämä lintu 
on kaiken lisäksi erittäin 
huonotapainen. Ne saas-
tuttavat ja raiskaavat 
saarista kauneimpia yksi 
toisensa perään. Tämän 
ei pitäisi nykyaikana 
olla mahdollista, mutta 
kyllä se vaan on. Asiois-
ta päättävät virkamiehet 
ja muut asiantuntijateli-
met, piiloutuvat mielel-
lään milloin minkäkin 
pykälän taakse, muka 
luontoa suojellen. Tu-

lee väkisin miettineeksi, 
mikä se ”ministerivas-
tuu” oikein on. Se nyt 
ainakin on selvää, että 
luonnonsuojelu on tältä 
osin mennyt överiksi.

Nyt kun pesäpuuhat 
ovat jälleen meneillään, 
onkin mielenkiintois-
ta nähdä, kelpaavatko 
niille saastuneet saaret, 
vai muutetaanko muual-
le. Havainnoitsijat ovat 
kertoneet, että Humalis-
ton eteläkärjen yllä ovat 
lintulaumat kaarrelleet. 
Urpoisistahan on sinne 
lyhyt muuttomatka. Le-

päisten suunnalle ovat 
myös metsolaumat teh-
neet ”tiedustelulentoja”, 
usean sadan linnun voi-
min.

Jos jotain 
hyvääkin niis-
tä pitäisi kek-
siä, niin se 
on todettava, 
että varsin 
arkoja ne 
ovat. Ihmi-
sen ilmestyt-
tyä paikalle 
ne poistuvat 
heti. Toisin, 
kuin esi-

merkiksi valkoposki-
hanhet, jotka eivät pois-
tu edes käskien.

L. I.

Alkaako kaasutykki paukkua näissä maisemissa seuraavaksi. Vasemmalla Aholmia, oikealla Lepäistä. Keskellä puuton luoto, jossa parastaikaa ”metsolaivue” 
suunnittelee maihinnousua. Tämä kuva on viime kesältä, mutta jo tänä kesänäkin on ollut varsin vilkasta ”lentotoimintaa”
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Astra yhdistetty polttoaineen kulutus 3,7–6,8 l/100 km, CO2-päästöt 97–159 g/km. Astra Drive 5-ov 1.4T MT6 140 hv, 
kokonaishinta 22 596 € (autoveroton hinta 17 485 €, autovero CO2-päästöllä 129 g/km 4 509,88 € +toimituskulut 600 €), 
sis. Drive-kampanjapaketti, AFL+ -ajovalot. Listahinta 21 994,88 €, Drive-paketti MV15 1 003,21 € ja AFL+ -ajovalot 246,07 €. 
Asiakkaalle alennus 1 248,16 €. Astra Drive Sports Tourer 1.4T MT6 140 hv, kokonaishinta 23 596 € (autoveroton hinta 17 970 €, 
autovero CO2-päästöllä 136 g/km 5 025,82 € + toimituskulut 600 €), sis. Drive-kampanjapaketti, AFL+ -ajovalot. Listahinta 
22 995,82 €, Drive-paketti 1 020,68 € ja AFL+ -ajovalot 250,35 €. Asiakkaalle alennus 1 270,85 €. Kuvan auto erikoisvarustein.

astra DriVe

HUiPPUVArUSTeLTU 
ASTrA DriVe Bi-XeNON 
AFL+VALOiLLA. 
Valitse Astra Drive – saat ylellisen ja monipuolisen Drive-varustelun sekä kaupan 
päälle älykkään Bi-Xenon AFL+ajovalojärjestelmän. Tervetuloa koeajamaan!

Varusteluna muun muassa: Bi-Xenon AFL+ajovalojärjestelmä 9 eri valokuviolla, intelliLink multimedia-
järjestelmä 7" värinäytöllä, pysäköintitutkat edessä ja takana, automaatti-ilmastointi, sadetunnistin, 
bluetooth handsfree, aux-in, usb, ylellinen Wega-osanahkaverhoilu, lämmitettävä ohjauspyörä 
monitoimisäätimillä ja 16" kevytmetallivanteet.

Astra 5-ovinen Drive alkaen

22 596 €
Astra Sports Tourer Drive alkaen

23 596 €

Yhdistetty kulutus alkaen

3,7 l/100 km
CO2-päästöt alkaen

97 g/km

www.opel.autopalin.fi

Metallitie 2, rauma 
Jani Silen  puh. 044 521 2205 
Petteri Virtanen puh. 044 521 2201 
Juha Ollikainen  puh. 050 522 1031

Puhelun hinta: lankapuhelimesta 8,35 snt/puh  + 6,91 snt/min,  matkapuhe limesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

VENEET

SAIRAUDEN TAI TAPATURMAN SATTUESSA, SOITA

PARANET  
PIAN

LähiTapiolan henkilövakuutusasiakkaana voit soittaa maksutta 

TerveysHelppiin, jossa Lääkärikeskus Dextran ammattilaiset tarjoavat 

Suomessa. Tarvittaessa saat heti ajan erikoislääkärille  

ja korvausasiasi vireille. Kuntoudut nopeammin,  

kun hoito hoidetaan alusta asti oikein.

lahitapiola.fi/terveyshelppi

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola alueyhtiöt ja Dextra.

Teboil UUsikaUpUnki


