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Säästöpankissa sinut kohdataan aina ihmisenä. 
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Kädessänne on Paattipostin juhlajulkai-
su, 30. kerta kun lehti on painettu. 

Lehden tekemisessä on vuosien saa-
tossa tehty paljon työtä. Eikä lehden 
valmistaminen olisi ollut mahdollista 
ilman teitä, HYVÄT MAINOSTAJAT, 
jotka olette liikkeidenne mainoksia leh-
teen antaneet. 

Suuri kiitos teille kaikille.
Lehdellä on aina ollut laaja levikki, ja 

se on ollut hyvä tiedon välittäjä myös 
jäsenistölle ja ulkopaikkakuntalaisille. 
Tämän lehden sivuilla on ensimmäises-
tä julkaisusta juttua kuvien kera. 

Ensimmäinen lehti saadaan myös ko-
konaisuudessaan näkyviin seuran netti-
sivustolle. Käykääpä sieltä katsomassa, 

mitä 30 vuotta sitten on ollut ”tapetilla” 
Tänä vuonna teemanamme on ympä-

ristö ja viihtyisyys. 
Panostamme tekemiset saaritukikoh-

dassamme Haanperänkarilla näihin 
arvoihin. Lisää asiasta löytyy lehdestä 
toisesta artikkelista. 

Saattaa tuntua merkityksettömältä 
jos me puhdistamme vähäisiä pesuve-
siämme saaressa. Kun samaan aikaan 
saa lehdestä lukea jonkun kunnan vuo-
sia jatkuneista ohijuoksutuksista jäte-
vesipuhdistamolta, tyyliin kyllä me se 
tiedettiin, tai luksusristeilijöiden pääs-
töistä Itämereen. Tämä saa nyt annetun 
direktiivin mukaan vielä jatkua ainakin 
neljä vuotta. Mutta tässä on se takana se 

vanha sanonta ”Pienistä puroista kasvaa 
suuri meri”. Kunnioittamalla luontoa ja 
noudattamalla määräyksiä ehkä lap-
semme ja lapsenlapsemme saavat myös 
nauttia puhtaasta luonnosta. 

Vain asioita esille tuomalla ja niistä 
jatkuvasti puhumalla voidaan saada 
muutoksia aikaan. Tällä tavoin voidaan 
saada se veneilijä joka pumppaa septi-
tankkinsa tyhjäksi mereen, tuntemaan 
pienen pistoksen sydämessään ja joh-
tavan siihen, että seuraava tyhjennys 
saattaa jo tapahtua satamassa imutyh-
jennyksellä.

Kohti hiilineutraalia kuntaa 
-hankkeessa (HINKU) kun-
nat, yritykset, asukkaat ja 
asiantuntijat ideoivat ja to-
teuttavat yhdessä ratkaisuja 
kasvihuonekaasupäästöjen 
hillitsemiseksi. HINKU-
kunnat ovat sitoutuneet ta-
voittelemaan 80 prosentin 
päästövähennystä vuoteen 
2030 mennessä vuoden 
2007 tasosta. Moni kunta 
on raportoinut erinomai-
sia tuloksia jo nyt. Hinku-
toiminnassa valot vaihtuvat 
LED-pohjaisiksi, kuntien 
rakennusten katot saavat au-
rinkopaneelipeitteen, polt-
toaineena uusiutuva energia 
syrjäyttää raskaan polttoöl-
jyn. Laitilassa Wirvoitusjuo-
matehdas sai viime vuonna 
valtakunnallisen kuukauden 
Hinku-tekopalkinnon, kun 

siirtyi raskaasta polttoöljystä 
kaasuun. 

Varsinainen Hinku-toi-
minta alkoi Suomessa vuon-
na 2008. Aloitustilanteessa 
mukaan lähti pioneereina 
viisi kuntaa, mukana Uusi-
kaupunki ja Mynämäki. Nyt 
Lounais-Suomesta mukana 
ovat lisäksi Rauma, Laiti-
la ja Masku. Kaikilla ovat 
samat tavoitteet, kuntien 
aktiivisuus vaihtelee joh-
tuen henkilöresursseista ja 
taloudesta. Hyvään suun-
taan ollaan menossa, tätä 
kirjoitettaessa mukana on jo 
30 kuntaa, ja niissä 530 000 
asukasta. Myös maakunnat 
suunnittelevat julistautumis-
ta Hinku-alueiksi. 

Uusikaupunki on tuottanut 
tähän mennessä viisi Hinku-
julkaisua. Muilla Hinku-

kunnilla ei julkaisua vielä 
ole. Viimeisimmässä lehdes-
sä on UTMVS ry:n kommo-
dori Pekka Leinon kirjoitus 
veneilystä. Tästä mainiosta 
sivun jutusta sain tämän ju-
tun otsakkeenkin. Leinon ju-
tussa käsitellään monipuoli-
sesti luonnon huomioimista 
merellä. Itämeri on onneksi 
maailmanlaajuisesti melkein 
sisämeri. 

Merien saastuminen on 
valtavan suuri ongelma. 
Niihin paikkoihin, joihin 
merivirrat osuvat, rannoille 
ajautuu jättiläislauttoja muo-
via. Muovijäte on Tyynen-
meren lisäksi vakava ongel-
ma muissakin merissä, sillä 
muovijäte ei hajoa, vaan 
ajautuu merivirtojen muka-
na ja kerääntyy valtaviksi 
lautoiksi. Sekä Tyynen val-

tameren että Atlantin valta-
meren keskelle on muodos-
tunut valtava muovikertymä. 
Toimeen on ryhdytty. On ol-
lut pakko. Ranskalaisopiske-
lijan kehittelemä laite ahmisi 
meressä kelluvat muovijät-
teet, mutta karkottaisi kalat 
pahalla äänellään. Imuriin 
kertyneet muovit aiotaan toi-
mittaa kierrätykseen. Ympä-
ristöjärjestö Greenpeace on 
arvioinut, että muovijäte ai-
heuttaa vuosittain yli miljoo-
nan merilinnun ja 100 000 
merinisäkkään ja -kilpikon-
nan kuoleman. Järkyttäviä 
lukuja.

Me kaikki, jotka merellä 
liikumme, olemme avain-
asemassa merien kunnon 
säilymisessä. Täytyy muis-
taa, että kaikki joukot muo-
dostuvat yhdestä yksilöstä. 

Sen takia on tavattoman 
tärkeää, että tunnemme vas-
tuumme ruohonjuuritasolla. 
Ja senhän me teemme!

Kommodorin terveisiä

Ympäristöä suojellaan myös merellä 
Hinku-hengessä

Mauri Tenhonen

Toivotan kaikille hyvää kesää!
Pekka Leino
UTMVS ry Kommodori

Rannikon MeRityö oy
Tehtaantie 3, 23310 Taivassalo
puh. (020) 734 4210
myynti@merityo.fi
www.merilaituri.fi, www.merityo.fi

PaRaS RatkaiSU 
JokaiSeen Rantaan

Laituri on pitkäikäinen investointi, jonka 

suunnittelussa on huomioitava monta yksityiskohtaa. 

Käänny kokeneen laiturimestarin puoleen, jotta uusi 

laiturisi vastaisi parhaiten tarpeitasi ja toiveitasi.

• Mussalo betoni-
 ponttonilaiturit
• Lootholmi arkkulaiturit
• Tipsunti porapaalulaiturit
•  Erikoisratkaisut

• Laituritarvikkeet
• Ruoppaus
• Louhinta 
• Rantarakentaminen
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Monessa seurassa mieti-
tään tänäkin päivänä, mil-
lä konstilla saataisiin lisää 
rahaa toiminnan pyörittä-
miseen. Kaikkihan on ny-
kyään kallista ja rahan tulo 
pysyy rajallisena. Talkoi-
den tiekin on hyvin pitkälle 
kuljettu loppuun.

Kolmekymmentä vuotta 
sitten seuramme johtokun-
ta pohti näitä samoja ky-
symyksiä kokouksessaan. 
Talkoohengessä ei seuras-
samme ole koskaan ollut 
mitään moittimista. Se tuo 
säästöjä, mutta silti kulujen 
peittämiseen tarvitaan sel-
vää rahaa. Arpajaiset, ilta-
mat ja tietysti jäsenmaksut 
ovat niitä hyväksi havait-
tuja tapoja, joilla paikataan 
pieniä aukkoja. Mutta esi-
merkiksi seuramme saari-
kiinteistön hankkiminen ja 
sen ylläpito kysyy runsaas-
ti varoja.

Kokouksen pöytäkirjat 
eivät kerro, kuka heitti il-
moille ajatuksen oman leh-
den toimittamisesta. Ajatus 
oli mahdottomuudessaan 
kiehtova, sillä porukassa ei 
ollut ainuttakaan, jolla olisi 
ollut kokemusta lehden te-
kemisestä. Johtokunta piti 
kuitenkin ajatusta hyvänä 
ja päätti ryhtyä ”kokeile-
maan”. Johtokunnan ulko-
puolisena minut kutsuttiin 
mukaan, ”koska olin pai-
nossa töissä”. Tätä ”kokei-
lua” on nyt jatkunut kolme-
kymmentä vuotta. Jatko on 
kuin nykyiset työsopimuk-
set, vuosi kerrallaan.

Lehden nimeksi tuli 
PaattiPosti. Sitäkään pöy-
täkirjat eivät kerro, kuka 
nimen keksi. Oma veik-
kaukseni on kuitenkin, että 
Into Eloranta oli asialla. 
Intolla oli muutenkin len-
nokas ajatuksen kulku ja 
perinnöksi hän jätti nipun 
runojaan PaattiPostissa va-
paasti julkaistavaksi.

Vuosien aikana Paatti-
Postilla on ollut runsaasti 
avustajia. Ensimmäisestä 
numerosta alkaen lehteä 
avusti mm. uusikaupunki-
lainen koulupoika Juri Jo-
ensuu. Hän piirteli ja teks-
titti humoristisia kuviaan. 
Tätä nykyä Juri Joensuu 
opettaa Jyväskylän avoi-
messa yliopistossa, on filo-
sofian tohtori, runoilija ja 
kirjallisuuden tutkija. Nuo-
rempaan avustajakaartiin 
lukeutuu myös Sami Suo-
janen. Kouluvuosista lähti-
en hänen kirjoituksiaan on 
PaattiPostissa ollut lukui-
sia. Samihan ”jäi alalle” ja 
on nykyään tamperelaisen 
Aamulehden taloustoimit-
taja.

Varsinaisen työn ovat 
kuitenkin tehneet ilmoitus-
hankkijat. Se on pääasiassa 
ollut johtokunnan ”heiniä”. 
Ilman mainoksia ei olisi 
tätä eikä mitään muuta-
kaan lehteä. Liike-elämä 
on suhtautunut suopeasti 
pyrkimyksiimme.

L.I.

PaattiPosti 
30 vuotta

Vastaava toimittaja: Pekka Leino

Toimituskunta: Lauri Ikonen, Seppo Lundelin

Painosmäärä: n. 19.500 kpl

Sivunvalmistus: Mainostoimisto Ilmiö / Juha Hepojoki

Painopaikka: Salon Lehtitehdas Oy, Salo
Julkaisija: 

Uudenkaupungin Työväen Moottoriveneseura ry.
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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

Ensimmäisen PaattiPostin paperitaitto on valmis. Sitä tutkimassa vasemmalta 
Lauri Ikonen, Jouko Kuusisto, Into Eloranta ja Seppo Lundelin.

PaattiPostin ensimmäinen lehti vuodelta 1986 on luettavissa sivuillamme www.utmvs.fi.

Sami Suojanen ja työn vaatimaa keskittyneisyyttä.
Sivun koonnut Seppo Lundelin.
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0400 803 219

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

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

Tapio Rantapelkonen taitaa veneen teon
Uudenkaupungin veneyrit-
täjien joukko monipuolistui 
nelisen vuotta sitten uudella 
toimijalla, kun Rantapelko-
sen veneverstas aloitti asia-
kaspalvelun. Venepuuseppä 
Tapio Rantapelkonen ehti 
olla mm. Uudenkaupungin 
Työveneen palveluksessa 
kahdeksan vuotta, ennen 
kuin oman yrityksen pe-
rustaminen tuli ajankohtai-
seksi. Toimipaikka sijait-
see vajaa kolme kilomet-
riä kaupungin keskustasta 
Raumantietä Pyhärannan 
suuntaan. Lähempi osoite 
on Alarinne 1.

Veneyrittäjät mielletään 
yleensä rannalla toimijoik-
si, mutta Rantapelkosen 
mukaan ei tästä välimat-
kasta ole mitään varsinaista 
haittaakaan ollut.

– Aikaa tarvitaan vähän 
enemmän, mutta pyörillä 

veneet kulkevat kevyesti, 
hän toteaa.

Monipuoliseen työnku-
vaan kuuluvat veneiden 
peruskorjaukset, lasikui-
tuvaurioiden korjaukset, 
syyshuollot sekä talvisäily-
tykset. Ja jos haluaa uuden 
puuveneen, niin sekin käy.

Ei liene aivan tavallista 
nykyään, että suhteellisen 
nuori mies, 32, rakentaa 
puuvenettä perinteellisin 
menetelmin. Oman työti-
lansa saanut uudisrakennus 
on kuusimetrinen, limisau-
mainen ”fiskari”, jonka 
runko on mäntyä. Muutama 
”konki” on jo lyöty, joten 
projekti on hyvällä alulla.

Kiinnostus puuveneisiin 
juontuu Rantapelkosen 
mukaan siitä, että perhepii-
rissä on aina liikuttu vesillä 
”puupaatilla”. (L.I.)
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Pidetään saaristo 
siistinä jatkossakin!
Pidä Saaristo Siistinä ry on 
kaikkien vesilläliikkujien 
ja puhtaita vesiä arvosta-
vien ympäristöjärjestö. 
Yhdistys on tehnyt töitä 
saaristo- ja järvialueiden 
puhtauden, viihtyisyyden 
ja turvallisuuden puolesta 
jo vuodesta 1969. Ympä-
ristöhuoltotyö eli Roope-
palvelut, kuten kelluvat 
septitankkien imutyhjen-
nysalukset, jätepisteet, 
kuivakäymälät ja retkisata-
mien huoltotyöt, edistävät 
veneily- ja retkeilymah-
dollisuuksia niin saaristo- 
ja rannikkoalueilla kuin 
Järvi-Suomessakin. 

Ympäristövinkkejä 
veneilijöille 

Roope-palveluiden ylläpi-
tämisen lisäksi PSS ry et-
sii ratkaisuja muun muassa 
vesistöjen roskaantumisen 
ja rehevöitymisen ehkäise-
miksesi sekä haitallisten 
kemikaalien käytön vähen-
tämiseksi vesillä. 

– Toteutamme kansalli-
sia ja kansainvälisiä ympä-
ristöprojekteja yhteistyössä 
yliopistojen, tutkimuslai-
tosten ja muiden ympä-
ristöjärjestöjen kanssa. 
Tehtävämme on tiedottaa 
aktiivisesti vesilläliikku-
jille ympäristöystävällisis-
tä toimintatavoista, kertoo 
yhdistyksen pääsihteeri 

Aija Kaski. 
Viime vuonna PSS ry on 

panostanut etenkin ekolo-
gisten pohjan puhtaanapi-
tomenetelmien tutkimiseen 
ja esilletuomiseen.  Muun 
muassa kotisataman vene-
paikalle asennettavat, poh-
jaa suojaavat ja harjaavat 
matot sekä sähköinen eli-
ön- ja kasvunestolaitteisto 
pitävät merirokon poissa 
veneen pohjasta. Veneen 
pohjan voi myös pestä pe-
supaikalla tai laiturilta kä-
sin pohjanpesuharjalla, kun 
merirokon toukat kiinnitty-
vät veneen pohjiin. Silloin 
merirokko ei ole ehtinyt 
muodostaa kovaa kuortaan 
veneen pohjaan. 

Lisäksi tuttu Siisti Biit-
si -kampanja innostaa sii-
voamaan rantoja tänäkin 
vuonna. Kampanjan tal-
kooaika on koko toukokuu 
1.-31.5.2016. Kampanjaan 
voi osallistua kuka tahansa 
järjestämällä omat ranta-
siivoustalkoot. Talkoojär-
jestäjinä voivat toimia niin 
erilaiset yhdistykset, seu-
rat, harrastusryhmät, kou-
lut, kaupungit, yritykset 
kuin yksittäiset henkilöt-
kin. Yhdistys toivoo, että 
kaikki mukaan lähteneet il-
moittaisivat omat talkoon-
sa kampanjan nettisivujen 
kautta sekä raportoisivat 
rannoilta kerätyt roskat 
Siisti Biitsin yksinkertai-

sella nettisivuilta löytyväl-
lä roskalomakkeella. 

Ilman jäseniä ei ole 
yhdistystä

Jäsenet ovat PSS ry:n toi-
minnan kulmakivi ja pe-
rusta, ja ilman jäseniä ei 
ole yhdistystäkään. Edel-
leen kasvavat jätemäärät 
luovat suuren haasteen yh-
distyksen toiminnalle. Saa-
ristomeren vuonna 1980 

rakennetun huoltoalus M/S 
Roopen kapasiteetti ei enää 
riitä Saaristomeren jäte-
määrien kuljettamiseen. 
M/S Roopen jälkeen myös 
muut yhdistyksen alukset 
on uusittava toiminnan jat-
kamiseksi. 

Ilman jäsenistön tukea 
aluksia ei kuitenkaan voi-
da uusia. Jäsenet ovat PSS 
ry:n toiminnan kulmakivi 
ja perusta, ja ilman jäseniä 
ei ole yhdistystäkään.

– Kuka tahansa puhdasta 
vesiympäristöä arvostava 
voi liittyä jäseneksemme. 
Nautitaan vesilläolosta 
vastuullisesti ja huolehdi-
taan yhdessä siitä, että tu-
levatkin sukupolvet voivat 
nauttia vesistöretkeilystä, 
muistuttaa Kaski.

Jäseneksi voi liittyä 
helposti kotisivujemme 
kautta tai lähettämällä 
tekstiviestin numeroon 
045 773 478 29. Kirjoita 

viestiin ”UUSI JÄSEN” 
sekä nimesi ja osoitteesi. 
Jäsenet saavat käyttöönsä 
kaikki Roope-palvelut sekä 
postitse kotiinsa Roope-
tarran, -lehden ja jäsenlas-
kun. Tekstiviesti maksaa 
tavallisen operaattorisi ve-
loittaman kotimaan teks-
tiviestin verran. Vuoden 
2016 jäsenmaksu on 30 
euroa.

Veera Saila

Terttu Lundelin 050 0717 150

PALVELEVA

Uudenkaupungin kauppatorilla

Torikauppa Lundelin



20166

Mitä kuuluu Haanperänkari?

Vuosikokous valitsi toimijat vuodelle 2016 seuraavasti:
Puheenjohtaja Pekka Leino, varapuheenjohtaja Jani Siren, sihteeri Leena Renholm, 
taloudenhoitaja Seppo Lundelin.
Muut johtokunnan jäsenet: Pepe Kauppila, Samuli Saine ja Heidi Kauppila
Rakennusjaosto, huvitoimikunta ja nuorten jaosto ovat johtokunnan alaisia.
Telakkajaosto: Urpo Andersson, Pepe Kauppila ja Erkki Saarnio.
Talousjaosto: Seppo Lundelin, Pekka Leino ja Leena Renholm.
Jäsenkirjuri: Anita Suominen
Katsastus: Jani Kuusisto, Kelpo Kivioja, Kristian Renholm ja Samuli Saine.
Venelippuja ja -viirejä myy MeriTB
Kalastuslupia myy Seppo Lundelin

Seuran vuosikokouksen valintoja
Nuortenleiri Haanperänkarilla 
heinäkuussa

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.

Ajankohtaista asiaa 
saaresta

Tänä vuonna keskitämme 
voimavarojamme erityi-
sesti ympäristön ja viih-
tyisyyden parantamiseen.

Pääsaaren yleisilmettä 
parannellaan tuomalla 
vanhat käyttökelvotto-
miksi ruostuneet romu-
raudat pois, sekä raken-
tamalla kompostitynny-
reille aitaus suunnilleen 
niille kohdin, missä ro-
muraudat ovat olleet ka-
sattuina.

Saaren valaistuksesta 
on tullut palautetta lähin-
nä siitä, että käyttäjillä ei 
ole tietoa, mistä mikäkin 
valo saataisiin syttymään.  
Tämä asia pitäisi saada 
nyt kuntoon mm. niin, 
että ulkovaloille asennet-
taisiin liiketunnistimia ja 
vessoihin omat katkaisijat 
ovenpieliin. Laiturivaloja 
myös parannellaan. Taan-
noin tehdyssä sähkötar-

kastuksessa havaittuja 
puutteita ei ole kaikkia 
vielä korjattu, ne myös 
saatetaan loppuun. Tämä 
on ollut jopa turvallisuus-
riski, joka pitää nyt korja-
ta.  Lasten uimarannalle 
ajetaan lisää hiekkaa. 
Tuodaan hiekka vähän 
ylemmäs rannalle, näin 
saadaan enemmän tem-
mellyskenttää lapsille.

Nämä asiat lisäävät 
viihtyisyyttä ja turval-
lisuutta ajatellen myös 
vieraampia saaressa kä-
vijöitä, joiden toivomme 
retkisatamana karttoihin 
merkityn saaremme löy-
tävän.

Ympäristöasioista tär-
keimpiä näin saaristossa, 
on jätevesistä huolehti-
minen. Suunnitelmissa 
on hankkia saareen kak-
si harmaavesisuodatinta. 
Tiskauspaikka on suunni-
teltu siirrettäväksi saunan 
seinustalle, ja sen käyttö-
mukavuutta vähän paran-

nella. Tiskistä ja saunasta 
tulevat pesuvedet johde-
taan harmaavesisuodatti-
men läpi maaperän imey-
tyskenttään. Tiskauspai-
kalle on helppo hakea 
lämmintä vettä joko sau-
nasta tai sitten lämmittää 
sitä grillikatoksen liedel-
lä. Myös Karipirtin keitti-
öltä pesuvedet johdetaan 
vastaavaan suodattimeen.

Ponttoonilaiturille joh-
tava kulkusilta pitää ra-
kentaa uudelleen. Sitä ei 
ehkä ehditä vielä avajai-
siksi saamaan valmiiksi. 
Vanha ”ramppi” on kui-
tenkin silloin käytettä-
vissä. Uusi silta tehdään 
ilman väliponttoonia. 
Siltaa varten on hankittu 
käytettyjä sähkötolppia 
joista tehdään runko, ja 
kulkutasojen materiaali 
saadaan todennäköisesti 
vanhasta rampista. Myös 
pohjoispuolen laituria pi-
tää Taulukarin puoleises-
ta päästä vahvistaa.

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

Puh.	0400	749	789
www.nostokori.com

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

/1 viikko jäsenis-
tön varattavissa 
kaudelle 2016. 
Pekka Leino 0400 
388 766

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

Jäseniltä on tullut saa-
ren käyttömukavuuden 
parantamiseksi ehdotuk-
sia, joista osa on jo to-
teutettavana, osa on vielä 
mietinnässä ja suunnit-
telussa. Toivon edelleen 
jäsenistöltä ehdotuksia, 
miten kehittäisimme toi-
mintaa hienossa tukikoh-
dassamme. 

Siivoustalkoot pidetään 

toukokuussa ennen venei-
lykauden avajaisia, silloin 
olisi tarkoitus saada myös 
polttopuut katoksen alle.

Nämä kaikki edellä 
mainitsemani asiat vaa-
tivat aika paljon työtä. 
Osan niistä voimme tehdä 
talkoilla, toki kaikkikin, 
jos innostusta jäsenillä 
riittää. Minuun voi ottaa 
suoraan yhteyttä, mikäli 

joku on halukas tekemään 
töitä, niin hankitaan ma-
teriaalia.

Tarjolla on ainakin ra-
kennus- ja putkitöitä. 
Sähkötyöt pitää hoitaa 
urakoitsijan kautta.

Terveisin Pekka Leino
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Orkesterina

Harmonic 
Ladies

Haanperänkarin kesä 2016

Veneilykauden 
päättäjäiset

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

Elokuun TANSSIT
HAANPERÄNKARILLA 6.8. 

klo 20.00–00.30

Vesibussi lähtee Kalarannasta klo 19.00. 
Paluu tanssien päätyttyä. 

Tervetuloa!   Liput 15 e   UTMVS

Veneilykauden avajaiset
HAANPERÄNKARILLA 21.5.

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 10.9. 
klo 20.00–00.30

Orkesterina

Esa Puutio 
ja Esanssi

Taas se on täällä, nimittäin 
kesä. Vaikka joskus toi-
voisi saavansa elää jatku-
vaa kesää, vuodenaikojen 
vaihtelulla on omat hyvät 
puolensa. Pitkän ja pimeän 
talven jälkeen kevään valo 
ja luonnon eloon heräämi-
nen tuntuu aina yhtä taian-
omaiselta. Tietenkin talvi-
iltoina on tehty taas paljon 
suunnitelmia tulevan ve-
neilykauden osalle. Jostain 
syystä siitä veneestäkin 
löytyy niiden perushuol-
tojen lisäksi aina jotain 
korjattavaa, muutettavaa 
ja tuunattavaa, joten eipä 
talvenkaan aikana taida 
montaa päivää kulua, ettei 
veneily tavalla tai toisella 
kävisi mielessä.

Mutta nyt h-hetki on 
lähellä, se varsinainen 
veneilykauden aloitus. 
Omassa seurassamme se 
tarkoittaa perinteistä lipun-
nostoa, ja illanviettoa mu-
kavassa seurassa tanssien 

ja viihtyen.   Piia ja Make 
Duo tulee hoitamaan illan 
musiikkipuolen, ja heidän 
lisäkseen odotamme pai-
kalle tietysti sankkaa jouk-
koa jäseniä ystävineen ja 
tuttavineen. Siis napatkaa 
naapuritkin mukaan ja läh-
tekää kohti Haanperänka-
ria 21.5.

Kesään kuuluu tietenkin 
perinteinen toimintapäivä, 
joka tänä vuonna on 6.8. 
Päivä aloitetaan onkikil-
pailulla, kisaillaan päivän 
aikana muissakin leikki-
mielisissä lajeissa, ja illalla 
tanssitaan. Tanssiorkesteri 
Jalmari viihdyttää meitä 
jo tutuksi tulleella hyvällä 
tanssittavalla musiikilla.

Veneilykauden päättä-
jäiset lipunlaskuineen ovat 
10.9. Tanssi-iltaamme tu-
lee viihdyttämään Esa 
Puutio.  Kaikkiin näihin 
tilaisuuksiin pääsee vesi-
bussilla, joka lähtee Kala-
rannasta klo 19.00 Haan-

peränkarille ja tanssien 
päätyttyä takaisin (venee-
seen mahtuu 20 henkilöä).

Joulujuhlaa on suun-
niteltu vietettävän 19.11. 
Tarkempia tietoja toteu-
tuksesta ilmoittelemme 
myöhemmin.

Saaritukikohtamme 
on mainio paikka viettää 
vapaa-aikaa.  Uskon, että 
kaikenikäiset löytävät 
saarista oman paikkansa 
viettää aikaa haluamallaan 
tavalla.  Puitteet sauno-
miselle ja grillailulle ovat 
erinomaiset, uimaan on 
helppo mennä, kun lap-
sillekin on oma rantansa.  
Voit testailla taitojasi fris-
beegolfin parissa, järjestää 
porukalle vaikka mölkky-
turnauksen, ihailla maise-
mia näköalapaikaltamme 
tai vaeltaa saaren päähän 
istuskelemaan kalliolle tui-
jottelemaan merta.

Jäsenillä on mahdolli-
suus käyttää myös Kari-

pirtin tilaa pelailuun, lu-
kemiseen tms., jos vaikka 
sattuisi sadepäivä kohdal-
le. Avainkäytännöstä saa 
tietoa MeriTB:ltä, tai joh-
tokunnan jäseniltä. Kari-
pirtin keittiön jääkaappi ja 
hella helpottavat retkeili-
jöiden ruokahuoltoa, myös 
grillikatoksesta löytyy säh-
köhella. Kun paikalla on 
jäsen, jolla on avain, on 
paikalta mahdollista ostaa 
myös vaikkapa jäätelöä. 

Ja niin kuin tänä päivä-
nä on tapana sanoa, löydät 
meidät myös facebookis-
ta. Sinne ja kotisivuille 
pyrimme laittamaan tietoa 
ajankohtaisista asioista.

Aurinkoisia veneilypäi-
viä kaikille kaudelle 2016. 

Tavataan Haanperänka-
rilla!

Huvitoimikunnan puolesta

Anita Suominen

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

Orkesterina

Luvassa hyvää tuulta, yhdessäoloa, 
kilpailuja, ankaraa saunomista tietenkin, 
hyvää ruokaa ja toivottavasti hyvä sääkin.

Tervetuloa veneilypäiville!
Turun Merikotkien juhlatoimikunta

 http://www.turunmerikotkat.fi/kotkakari.html

KYLLÄ 
ONNISTUU!

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

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
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Erkki Saarnion toimintaloma

Saaristomereltä Caribialle

Jokainen vähänkin mat-
kustellut tietää, että mat-
kan järjestelyyn liittyy 
uskomaton määrä asioita, 
jotka eivät aina mene niin 
sanotusti nappiin. Onnek-
si ei kaikista kömmähdyk-
sistä tarvitse itseään syy-
tellä. Moni asia selittyy 
inhimilliseksi erehdyksek-
si, mitä se sitten onkaan.

Tämän sai huomata 
myös uusikaupunkilainen 
Erkki Saarnio, joka oli 
lähdössä unelmalomalle, 
neljäksi viikoksi Caribial-
le purjehtimaan. Onneksi 
hänen ongelmansa alkoi-
vat jo ennen Laitilaa, joten 
ne olivat jotenkin hallitta-

vissa.
– Laitilasta noustiin 

linja-autoon ja suunta oli 
kohti Helsinkiä ja len-
tokenttää. Krouvinum-
mella oli kuitenkin ollut 
liikenneonnettomuus ja 
poliisi ohjasi kiertotielle. 
Sielläkin oli kuorma-auto 
poikittain tiellä ja liiken-
ne täysin tukossa. Piti 
pyrkiä takaisin Laitilaan. 
Onneksi paikalle sattui 
ystävällinen naishenki-
lö, jonka kyydissä pääsin 
Helsinkiin asti. Lentoon 
lähtö puolestaan myö-
hästyi Ranskaan lähtevän 
koneen tekniikan temp-
puillessa. Pariisissa taas 

hotellivaraus oli sotkettu 
niin, että kun viimein sain 
huoneen, olikin kello jo 
yli puolenyön. Seuraavan 
päivän lento, kahdeksan 
tuntia, sujui jo ilman on-
gelmia, mitä nyt tunnin 
myöhästyi. Nämä nyt ovat 
niitä matkamiehen vaki-
riesoja, kertoilee Erkki 
Saarnio vuoden takaisia 
tapauksia muistellen, mut-
ta nyt jo hymyssä suin.

– Purjehdus alkoi St. 
Martinin saarelta, jossa 
Suomen Purjelaivasäätiön 
kuunari Helena jo odotti. 
Ensimmäinen aamupäivä 
meni järjestäytymisessä, 
muodostettiin vahdit ja 

tutustuttiin laivaan. Vah-
dit muodostuivat kuuden 
hengen ryhmistä, joiden 
vuorot olivat neljän tunnin 
pituisia, välissä kahdek-
san vapaata. Työtehtäviin 
kuului pitää laiva siistinä, 
laittaa ruokaa ja toimia 
vahteina. Ruorissa oltiin 
tunnin kerrallaan. Vaki-
tuista henkilökuntaa oli 
neljä, kapteeni, perämies 
ja kaksi muuta. Iltapäiväl-
lä oli aika nostaa purjeet 
ja ottaa suunta kohti Brit-
tiläisiä Neitsytsaaria.

Erkki Saarnio myönsi, 
että ei tullut mieleen, ol-
lessaan Uudenkaupungin 
telakalla kaksikymmentä-

viisi vuotta sitten raken-
tamassa kuunari Helenaa, 
että hän vielä joskus sei-
soo sen ruorissa Caribi-
an yösää. Mutta nyt se 
on totta. Ja puitteet ovat 
uskomattomat. Taivaal-
la tuhannet tähdet, kirk-
kaimpana Etelän risti ja 
hopeinen kuu, joka valai-
see tarunomaista Caribian 
merta. Horisontissa muu-
tama valopiste kertoo, 
että merellä on muitakin 
kulkijoita.

– Jo telakalla Helenaa 
rakennettaessa arvioim-
me, että siitä tulee hyvä 
purjehtija. Ja kyllä se niin 
on. Olin ruorissa ensim-

mäisenä yönä. Tuuli oli 
14 m/s. Laiva kulki 8-10 
solmua, ”alamäissä” huo-
mattavasti enemmän. Se 
totteli ruoria hyvin ja olo 
tuntui muutenkin turvalli-
selta, vaikka seurana oli 
vain kompassin kelmeä 
valo, muistelee Erkki en-
simmäisen yön kokemuk-
siaan.

Länsi-Intian saaristo, 
johon Caribiankin saari-
valtiot kuuluvat, poikke-
aa meillä totutusta saa-
ristosta siinä, että täällä 
välimatkat ovat valtavia. 
Esimerkiksi tämä ensim-
mäinen legi St. Martinilta 
Neitsytsaarten Tortolaan 
vaati kunnon myötäisessä 
yi kaksikymmentä tuntia.

– Seuraava yö vietet-
tiin Tortolan Port Purel 
nimisessä satamassa, jos-
ta matka jatkui Norman 
Islandille ja ankkuri las-
kettiin The Bight lahteen. 
Täällä oli tilaisuus uida 
lämpimissä ja kirkkaissa 
vesissä. Yöllä olin ankku-
rivahdissa, jatkuu Erkin 
matkakuvaus.

Hänen kerronnassaan 
vilahtelevat Caribian 
saarivaltioiden nimet, 
kaupungit ja satamat sii-
nä määrin, että jos niihin 
kaikkiin paneutuisi, olisi 
edessä runsaudenpula. 
Erkki Saarnion laskelmien 
mukaan neljässä viikossa 
käväistiin kaikkiaan vii-
dessätoista saarivaltios-
sa ja satamakäyntejä tuli 
tuplaten.

Päivät laivalla kuluvat 
työntouhussa. Koska ky-
seessä on koulutuslaiva, 
opitaan uusia merimiestai-
toja ja kerrataan vanhoja 
oppeja. Sopivin välein 
tehdyt vierailut rantaky-
lissä tuovat tervetullutta 
vaihtelua. Eikä mereen 
kyllästy koskaan. Se on 
joka päivä erilainen. Esi-
merkkinä matkapäiväkir-
jasta 8.2 sen päivän kuu-
lumiset:

”Aamupala, laivan 

Erkki Saarnion Caribian risteilyllä oli lukuisia kohokohtia. Eräs niistä oli seistä ruorissa ja saada vaikuttaa laivan kulkuun.

Alinenkatu 29, 23500 Uusikaupunki 
P. 02 588 8300 / www.uudenkaupunginsanomat.fi

Tyyntä tai myrskyä –
paikallislehti pysyy 
menossa mukana

Kiinteistöhuolto
HERRALA Oy
0400 828 982
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BLINKISTÄ uusi linssimateriaali Blue Stop! Linssi suodattaa silmille haitallisen 
sinisen valon ja suojaa silmien altistusta esim. harmaakaihille. Suosittelemme!

Ostaessasi meiltä kesä-heinäkuun aikana silmälasit tarjoamme BlueStop käsittelyn 
ja näöntarkastuksen kaupan päälle!

Blink room Alinenkatu 24, 23500 Uusikaupunki, 
p: 02 841 4000 tai 045 1752 245 - ma-pe 9:00-17:00 la 10-13

KATSE KIRKKAAKSI Blink roomista
- Optikko- ja silmätautien erikoislääkärin palvelut

- Kehykset - Suomalaiset laatulinssit - Aurinkolasit

siivousta ja prunssit sit-
loodassa, väki poistuu 
laivasta. Minä jään vielä 
laivaan, on hiljaista. Pik-
kupyykkiä ja viestejä ko-
tiin. Pieni patikkareissu 
läheisen vuoren huipulle, 
jossa vanhan linnoituksen 
rauniot. Mahtavat maise-
mat. Huomenna tulevat 
uudet oppilaat. Viikon 
saldo legillä K-1254 240 
mpk”.

Musiikki kuuluu olen-
naisesti Caribian ihmisten 
elämään. Olihan nuorena 
kuollut jamaikalainen Bob 
Marley reggae-musiikin 
pettämätön tulkki, jonka 
muistoa vaalitaan siellä 
palvontaan asti. Helmikuu 
kuuluu Caribialla karne-
vaaliaikaan, joten musiik-
kia oli kai tarjolla.

– Kyllä oli. Monissa sa-
tamissa meno oli melko 
äänekästä. Vaikka laivam-
me oli ankkurissa melko 
kaukana rannasta, erottui-
vat laulujen sanat helposti. 
Soitto jatkui yöllä kahteen 
asti. Sitten tuli parin tun-
nin tauko ja alkoi neljän 
hujakoilla uudelleen. Voi 
olla, että se heikkouni-
sempia häiritsi, mutta 
kyllähän me suomalaiset 
tiedämme, mitä tarkoittaa 
sanonta ”maassa maan ta-
valla”, sanaili Saarnio.

Caribian vesillä liikkuu 
varsin kansainvälistä vä-
keä. Loistoristeilijä toinen 
toisensa perään ilmestyy 
horisonttiin, näkyy hetken 
ja katoaa ulapan taakse. 

Matkalaisten ihailtavaksi 
ilmestyivät myös Turus-
sa rakennetut superlaivat 
tuhansine matkustajineen.

– Kun tällainen ”uiva 
hotelli” ilmestyy rannikon 
edustalle ankkuriin, luulisi 
rantakylän täyttyvän ihmi-
sistä. Mitä vielä. Maihin 
tulee veneellinen ihmisiä, 
jotka ostavat pikaisesti 
matkamuistonsa, siemai-
sevat rantapubissa muu-
taman martinin ja sitten 
takaisin laivaan. Paikalli-
nen kulttuuri ja nähtävyy-
det eivät heitä pahemmin 
näyttänyt kiinnostavan, 
kummeksui Erkki.

– 15.2. laivamme saapui 
Dominican Portsmouth 
satamaan, jonne ankku-
roimme. Tämä on Caribi-
an köyhintä seutua, joten 
vierellemme ankkuroinut 
arabisheikin loistoristei-
lijä sai oivat kulissit. Ih-
meeksemme paljastui, että 
laivan konepäällikkö on 
suomalainen. Miehelle vä-
litettiin välittömästi kutsu 
tulla vierailulle Helenalle. 
Niin kuin sitten tulikin. Ja 
vastavierailukutsua nou-
datimme varsin auliisti.

– Laiva oli käsittämät-
tömän ylellinen ja siisti. 
Konehuonekin oli kuin 
sairaalan laboratorio ja 
pääkone vitivalkoinen. 
Kaikki muut paikat näy-
tettiin, paitsi sheikin yksi-
tyistiloja. Varsin mielen-
kiintoinen visiitti, muisteli 
Saarnio.

Erkki Saarnion loma-

Isopurjeen nosto ja lasku vaati koko vahtiporukan yhteistyötä. Työ tehtiin manuaalisesti koulutusmielessä.

Caribialaista miehenmallia edustaa tämä rastatukkai-
nen paikallinen asukki.

Eksoottisia paikannimiä luonnonsuojelualueella

matkan kokemuksiin liit-
tyvät myös sukeltaminen 
koralliriutalla, mankro-
vealueella soutelu, puto-
uksilla uiminen, maalais-
markkinoiden tunnelman 
aistiminen sekä samba-
ryhmän kiihkeä tanssi, 
unohtamatta delfiinien 
taidonnäytteitä laivan 
ympärillä. Sekä tietysti 
Helenan kannella vietetyt 
iltapuhteet seurustellen ja 
ruokaillen. Helenalla syö-
tiin hyvin. Jopa niin hy-
vin, että kun suunniteltiin 
iltamenoja, keksi joku iki-
oman slouganin ”menem-
mekö ulos vai syömmekö 
hyvin”. Ruokailu laivalla 
kuului matkan hintaan, 
mutta ulos mennessä jo-
kainen maksoi oman syö-
misensä. Kaljan kanssa ei 
laivalla saanut ”läträtä”. 
Pitkän purjehduksen jäl-
keen, kun ankkuri oli jo 
meressä, ”ankkurioluita” 
ei kukaan paheksunut.

Paljon pelättyä merisai-
rauttakaan ei pahemmin 
esiintynyt. Pari ensim-

mäistä päivää oli jotain 
tuntemuksia, mutta ne 
menivät nopeasti ohi. Pa-
hoja myrskyjä ei Caribi-
alla tähän vuodenaikaan 
juurikaan esiinny.

Maaliskuinen iltapäivä 
vierähti mukavasti Erkin 
kokemuksia kuunnellen. 
Vuorovaikutteista ajatus-
tenvaihtoakin syntyi riittä-
miin, koska itsellänikin on 
kolme Caribian matkaa ta-
kana. Ei tosin purjehtien.

Erkki Saarnion kiin-
nostus tämäntapaiseen 
lomailuun on peräisin 
täältä kotirannoilta. Meri 
ja veneily ovat kuuluneet 
hänen elämäänsä poika-
vuosista lähtien. Saaris-
tomeren sokkelot hän on 
kolunnut moneen kertaan. 
Seuramme toimintaan hän 
on myös osallistunut lähes 
sen perustamisesta lähti-
en.

Teksti: Lauri Ikonen

Kuvat: Erkki Saarnion 
albumista
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Irenen.., rouva Raittilan 
käsi oli ollut lämmin hei-
dän silloin tervehtiessään. 
Vaikka tapauksesta olikin 
jo useita viikkoja, tunsi 
Topi kuin ihon pehmeä 
kosketus olisi yhä hänen 
kämmenessään.

Hän muisti kuin eilisen 
päivän, jolloin Irene Rait-
tila oli ensimmäisen ker-
ran tullut hänen kauppaan-
sa. Se oli joskus alkuke-
sän päivinä. Aamupäivän 
sesonki oli juuri hoidettu 
pois ja hän oli mennyt 
heidän myymälän takana 
sijaitsevaan asuntoonsa. 
Oikaistuaan juuri itsensä 
sohvalle, oli Maire, hänen 
vaimonsa tullut häntä ha-
kemaan. – Tulehan tuonne 
liikkeen puolelle. Siellä 
on eräs rouva, joka halu-
aa kirja-asiakkaaksi. Saat 
tulla itse päättämään. Niin 
oli Maire sanonut.

Niin, Irenen käsi oli to-
della ollut lämmin heidän 
silloin tervehtiessään. Ja 
Topista tuntui kuin kos-
ketus olisi ollut tavallista 
pitempi. He olivat sopi-
neet käytännön seikoista 
ja vaihtaneet muutaman 
sanan jokapäiväisistä asi-
oista. Oli käynyt selväk-
si, että Irene oli miehensä 
kanssa vuokrannut ke-
säpaikan läheisen järven 
rannalta. – Vaikka yksin-
hän siellä saisi olla, kun 
työ pitää miehen kesän 
kaupungissa. Ja kukapa 
muukaan tällaista ”ke-
säleskeä” viitsisi käydä 
katsomassa, oli rouva sa-
nonut ja nauranut päälle 
haastavasti.

Topia hymyilytti, kun 
hän muisteli miten oli 
koettanut nopeasti keksiä 
jotain nokkelaa, mutta 
saanut tyytyä tyypilliseen 
suomalaiseen näyttämö-
repliikkiin; että jaa, kuka-
ko sitä rouvaa…

No, noista ajoista hän 
oli mielestään kehittynyt. 

He voivat nyt Irenen… 
niin tosiaan, rouva Raitti-
lahan hän oli vielä Topille. 
Se, että he vielä teititteli-
vät, oli Topista ainoastaan 
luvattomiin leikkeihin 
kuuluva jännittävä yk-
sityiskohta. Eräänlainen 
kompromissi. Hän tunsi, 
että heidän muodollinen 
virallisuutensa olikin jo 
aivan muuta, kuin miksi 
se oli tarkoitettu.

Niin, he voivat nyt rou-
va Raittilan kanssa kes-
kustella pitkiäkin aikoja 
tämän käydessä ostoksilla. 
Iltapäivisin, kun kauppa 
hiljenee ja Maire on otta-
nut verenpainelääkkeensä 
sekä mennyt makuulle, al-
kaa Topin katse eksyä yhä 
useammin järvelle mene-
välle tielle...

– Muistitko tilata enem-
män maitoa, huusi Mai-
re, joka järjesteli hyllyjä 
liikkeen toisessa päässä. 
– Viime lauantaina loppui 
kesken.

– Tilasin, vastasi Topi 
päätään kääntämättä.

…ja kun sitten monien 
pitkien tuokioitten kulut-
tua alkaa tien päästä näkyä 
tuttu hahmo, käy Topissa 
outoja väristyksiä. Hänen 
elämäänsä on tullut jotain 
sellaista, mitä siinä ei en-
nen ole ollut. Mukaanluki-
en lyhyt riiausaika Mairen 
kanssa.

Muutosten myötä myös 
hänen ajatusmaailman-
sa herkistyi. Jo yksistään 
tuulinen sää sai Topin 
kiihtymään. Ei niinkään 
hullua, kun hän muistaa 
kerran seuranneensa rou-
va Raittilan tuloa vasta-
tuuleen. Tuuli painoi sil-
loin naisen hameen vasten 
vartaloa, saaden sen jo-
kaisen kaaren ja mutkan 
esille tavalla, joka ruokki 
voimakkaasti hänen mieli-
kuvitustaan.

Eräänlaista kekseliäi-
syyttä Topi oli myös huo-

”Kesäleski”
mannut itsessään. Irene 
Raittila liikkui kaupassa 
hyvin mielellään. Ja aina 
kulkiessaan ikkunan ja tis-
kin välistä, sai voimakas 
valo näyttämään siltä, kuin 
hänen hameensa alla ei olisi 
ollut…, no. Häpeillen hä-
nen oli myönnettävä itsel-
leen, että tarjouskorit, joita 
rouva Raittila mielellään 
tutki, eivät olleet aivan sat-
tumalta joutuneet ikkunan 
eteen…

Topi vilkaisi kelloonsa. 
On aika avata ovet.

Päivä oli normaali lauan-
tain ruuhkineen. Asiakkaita 
oli läheltä ja kaukaa, tuttuja 
ja tuntemattomia. Mitä rou-
valle ja mitä neidille. Kaup-
piaan tottuneella silmällä 
hän erotti rouvat ja neidit 
toisistaan, vaikka ei mitään 
ulkoisia merkkejä olisi ol-
lutkaan. Kiirettä kesti pari 
tuntia, ehkä kolme. Sitten 
kävijät harvenivat. Topi 
mietti usein tätä nykyistä 
käytäntöä eikä ollut tyyty-
väinen. Hän olisi halunnut 
tehdä kauppaa rauhassa ja 
yksilöllisesti, mutta nyt oli 
kaikilla kiire, kaupassa ah-
dasta ja näin helteellä saat-
toi tuntea erittyvän hien.

Topin katse hakeutui kuin 

varkain järvelle johtavalle 
tielle. Hän ei ollut vielä 
nähnyt rouva Raittilaa asi-
akkaiden joukossa. Häntä 
voi kuitenkin odottaa minä 
hetkenä tahansa. Vielä 
puolitoista tuntia sulkemi-
seen…

– Se oli taas aika vipinää, 
hän sanoi Mairelle, joka oli 
pysähtynyt jonkin matkan 
päähän selvästi rasittuneen 
näköisenä.  – Sulla ottaa 
jalkoihin tää helle. Omani 
on ainakin ihan poikki.

Hän kuunteli tarkkaan 
Mairen äänenpainoja tämän 
vastatessa.

– Niin ne on nuo ihmiset 
kuin hulluja. Kyllä rahaa 
on, puhutaan lamasta mitä 
puhutaan… – Oikea jalka 
on kuin vieraasta ruumiis-
ta, siinä kun on ne suonet 
pinnassa… – Luuletko, että 
pärjäät jos mä menen vähän 
pitkäkseni.

Topi viivytteli vastausta. 
Hän ei halunnut näyttää lii-
an innokkaalta.

– Pitkäkseen tästä tarttis 
itsekin, mutta mene sä nyt 
ensin. Enköhän mä täällä 
pärjäile…

Maire otti kylmäkaapis-
ta tölkin maitoa ja poistui 
takaovesta. Topi kuunteli 

hänen askeleitaan. Kym-
menkunta askelta pitkin 
käytävää, sitten oven ko-
lahdus ja äänettömyys.

Topi seisoi hetken aivan 
yksin. Hän katseli ympä-
rilleen. Ei muita kuin hän. 
Koko kauppa tuntui yli-
luonnollisen hiljaiselta. 
Aurinko oli siirtynyt pois 
liikkeen ikkunoista, saaden 
keskipäivästä huolimatta 
huoneen tuntumaan hämä-
rältä. Hän hiipi lähemmäs 
ikkunaa ja oli melkein var-
ma ulos vilkaistessaan, että 
järveltä johtavalla tiellä 
olisi rouva Raittila tulossa 
tutuin, joustavin askelin. 
Tie oli kuitenkin tyhjä. 
Topi katsoi hätääntyneenä 
kelloonsa.

Hän ei olisi halunnut 
myöntää itselleen heikkou-
den tunnetta, jonka petty-
mys häneen valoi. Mutta tie 
oli tyhjä ja pysyi. Hän siirsi 
muutamia laatikoita hyllys-
tä ja kaivoi esille kiikarin. 
Tätä hän piti siellä Mairel-
ta salassa. Hän oli keksinyt, 
että kiikarilla seuraten voi-
si kauemmin nauttia rouva 
Raittilan tulosta järveltä 
ylös kylälle. Ja olipa hän 
joskus, kun tilaisuus oli, 
seurannut tämän menoakin. 

Ei kuitenkaan usein. Aino-
astaan tuulisella säällä.

Hän kohotti kiikarin sil-
milleen ja tarkensi. Ensin 
hän silmäili muina miehi-
nä pitkin peltomaisemaa. 
Ei edes järvelle päin. Eikä 
tielle. Hän käänsi kiikarin 
nopeasti yli maiseman ja 
koetti samalla todeta, oli-
ko järvelle johtavalla tiellä 
jotain vaaleaa. Niin, ei ole 
vielä tainnut tulla mainituk-
sikaan, että rouva Raittila 
oli vaalea. Hyvin vaalea. 
Topin vaimo Maire, oli sitä 
vastoin tumma. Hyvin tum-
ma.

Mutta ei. Siinä vilahti 
kiikarin linsseissä järvi ja 
tie. Mutta sillä ei ollut yh-
tään kulkijaa. Hän huomasi 
käsiensä vapisevan puhdis-
taessaan kiikarin linssejä. 
Ehkä ne olivat likaiset, eikä 
hän siitä syystä ollut huo-
mannut Ireneä, jonka täy-
tyi jo olla tulossa. Tai oliko 
ikkuna likainen. Joka tapa-
uksessa ikkunan läpi kat-
soessa maisema vääristyi 
ja silloin voi hyvin erehtyä.

Topi käänsi kiikarinsa 
kohti jokea, joka mutki-
tellen virtasi kohti järveä. 
Eräällä sen korkeimmalla 
töyräällä seisoi Mairen ja 
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Topin kyläkauppa. Hän 
seurasi mielellään joen 
elämää läpi neljän vuoden-
ajan. Varsinkin keväällä, 
kun oli jäidenlähdön aika, 
hänen mielipuuhiaan oli 
käyskennellä joella. Se toi 
muistoja mieleen niistä 
ajoista, jolloin hän seurasi 
jäiden lähtöä ja kevään tu-
loa kotimökkinsä rannassa 
kaukana meren saarella. 
Hän oli syntynyt saaris-
tossa ja kasvanut siellä 
miehuusikäänsä asti. Se, 
että hän nyt oli kauppiaana 
sata kilometriä rannikosta, 
oli monien sattumien ja on-
nenpotkujen ansiota. Van-
hempien sairastuttua oli 
pakko muuttaa kaupunkiin 
ja kotimökki meni myyn-
tiin. Kalastus ei enää kan-
nattanut, eikä muihin am-
matteihin ollut valmiuksia, 
joten edessä oli piinaava 
työttömyys.

Maireen hän tutus-
tui työttömien risteilyllä 
kymmenen vuotta sitten 
ruotsinlaivalla. Maire oli 
ystävineen juhlimassa pe-
rimäänsä kyläkauppaa. 
Sinä yönä kaikki kävi ko-
vin nopeasti. Ja ennen kuin 
risteily oli päättynyt, oli 
puhelinnumerot ja osoitteet 
vaihdettu. Kuukauden ku-
luttua hän matkusti Mairea 
tapaamaan ja sille tielle jäi.

Näissä kymmenessä vuo-
dessa hänestä on kouliutu-
nut täysverinen kauppias, 
jolla myös on kyläläisten 
luottamus. Hänen ruotsin-
kielinen sukunimensä oli 
joidenkin kyläläisten mie-
lestä vaikea lausua ja vielä 
vaikeampi kirjoittaa, joten 
hirvipeijaisten jatkoilla 
hänet ristittiin ”kaupan To-
piksi”. Kymmenen vuotta 
kyläkauppiaana on mennyt 
siivillä. Elämä Mairen rin-
nalla on ollut mutkatonta. 
Ja jos siinä on ollut, tai on 
rakkautta, siitä ei ole kos-
kaan puhuttu.

Kaipaus merelle ei ole 

mihinkään hävinnyt. Jos-
kus hän ottaa veneensä ja 
soutaa keskelle järveä, nos-
taa airot vedestä ja sulkee 
silmänsä. Ei kuulu aaltojen 
kohinaa, ei lokkien kirku-
mista, eikä tunnu meren 
tuoksua. Ja kun hän aukai-
see silmänsä, on horisontin 
sijasta vastassa kesämök-
kien rivistö. Tämä on nyt 
hänen merensä. Ja se saa 
kelvata.

Tiellä kulki auto ja nos-
tatti pölypilveen, jonka läpi 
ei vähään aikaan nähnyt 
mitään. Topi laski kiika-
rin rinnalleen ja pyyhkäisi 
kämmenellä otsaansa, joka 
tuntui kostealta. Kun pöly 
viimein laskeutui, nosti 
Topi toiveikkaana kiikarin 
silmilleen, mutta laski sen 
samassa pettyneenä. – Voi 
helvetti, pääsi häneltä puo-
liääneen. – Voi helvetti…

– Mitäs se kauppias täällä 
kiikaroi, – ja vielä kiroilee-
kin, kuului samassa oven-
suusta tuttu ääni, joka sai 
Topin hengityksen melkein 
pysähtymään. – Päivää.

Kun Topin ajatus alkoi 
kulkea, huomasi hän Irene 
Raittilan seisovan keskellä 
myymälää merkitsevästi 
hymyillen. Tämän ympäril-
lä leijui jokin uusi, voima-
kas tuoksu. Hänen pukunsa 
oli valkoinen ja edestä sy-
vään uurrettu. Selkäpuo-
lelta näkyi ruskeaa ihoa 
vyötärölle asti. Rusketus 
oli kauttaaltaan tasainen, 
ilman mitään vaaleampia 
raitoja, joita syntyy esimer-
kiksi uimapuvun olkaimis-
ta. Hänen on siis täytynyt 
olla ilman...

– Päivää, toisti Irene 
Raittila.

– Päivää, sai Topi vii-
mein sanottua, – rouva tuli 
kuitenkin…

Liian myöhään Topi huo-
masi lipsahduksen ja purai-
si huultaan. Samassa hän 
huomasi kiikarin, jota yhä 
piteli kädessään ja alkoi 

mahdollisimman huomaa-
matta hivuttaa sitä hyllylle.

– Tästähän voi päätellä, 
että minua on odotettu, pu-
hui rouva Raittila kiusoit-
tavaan sävyyn, jota Topi 
kiikarinsalaamispuuhiltaan 
ei huomannut.

Rouva Raittila osti taval-
lista enemmän. On vieraita 
tulossa. Tosin vasta sun-
nuntaina. Miehen mukana. 
– On taas kestettävä yksi 
lauantai yksinäisyydessä, 
hän huokaisi Topiin vil-
kaisten.

Ostokset tehtyään hän 
huomasi niitä kertyneen 
niin paljon, että kantami-
nen oli mahdotonta. Voi-
siko kauppias lähteä niitä 
tuomaan autollaan, hän 
tiedusteli sivumennen To-
pilta. Topi nyökkäsi.

– Hetkinen vaan, rouva. 
– Käyn vain sanomassa, 
että Maire, tarkoitan, että 
vaimoni tulisi tänne…, – 
hetkinen…

Topi livahti sisähuonei-
siin, mutta palasi melkein 
heti. Rouva Raittila oli jo 
mennyt ulos. Topi kahmi 
loput ostokset kainaloon-
sa ja lähti hänen perään-
sä. Maire katseli ikkunan 
takaa heidän menoaan. 
Pyh. Kaikennäköisiä hep-
sankeikkoja sitä näissäkin 
maisemissa liikkuu, hän 
ajatteli Topin ja Irenen häi-
pyessä näköpiiristä.

Topi oli saanut viimei-
setkin kassit autoon ja is-
tuutui ohjauspyörän taakse. 
Hän ei kuitenkaan ehtinyt 
käynnistää edes moottoria, 
kun Irene kosketti hänen 
kättään.

– Onko autossa mahdol-
lisesti tulitikkuja, hän kysyi 
ja kaivoi askista savukkeen 
vieden sen huulilleen har-
kituin liikkein.

Topi avasi hansikaslo-
keron, etsi tikut ja raapaisi 
tulen. – Rouva tupakoi, hän 
tokaisi, kun ei muutakaan 
keksinyt.

– No, joskus näin, kun ei 
ole muutakaan erikoista…

Topi olisi voinut vaikka 
vannoa, että Irenen vii-
meinen sana oli tarkoi-
tettu hänelle rohkaisuksi. 
Vai alkoiko hän kuvitella. 
Irene tarttui hänen käteen-
sä ja vei sen lähemmäksi 
huuliaan, joilla savuke oli. 
Topi tunsi noiden hoikkien 
sormien kosketuksen ran-
teessaan ja vilkaisi kuin 
varkain liikkeen ikkunoi-
hin, joista ei näkynyt kuin 
kapea kaistale. Irene imi 
savukettaan pitäen hänen 
kädestään vielä senkin jäl-
keen, kun savuke oli sytty-
nyt.

– Kiitos, sanoi Irene ja 
päästi viimein otteen hä-
nestä.

– Ei kestä, sai Topi sanot-
tua. – Voimme kai lähteä, 
hän lisäsi ja alkoi sovitel-
la turvavyötä ympärilleen. 
Hänen oli pakko myöntää 
itselleen tämänkin eleen 
naurettavuus. Hänhän ei 
koskaan käyttänyt turva-
vyötä ajellessaan kylätietä 
tällaisia lyhyitä matkoja. 
Mutta nyt nämä toimenpi-
teet toivat muutaman lisä-
minuutin Irenen seurassa.

– Voi, voitteko auttaa 
minuakin, sanoi Irene ja 
nojautui istuimen selus-
taan huulillaan hymy, joka 
askarrutti Topia. Hän joutui 
kurkottamaan melko lähel-
le Irenen kasvoja, ennen 
kuin sai soljen käteensä. 
Jostain syystä hän kui-
tenkin varoi kohtaamasta 
naisen avointa katsetta. 
Hymynkin hän pikemmin 
aisti kuin näki.

– Ai, ai. Tehän kutitat-
te minua, Irene henkäisi 
hänen korvaansa. Topi 
oli vyötä oikoessaan tul-
lut koskettaneeksi hänen 
vyötäröään. Lopulta hä-
nen onnistui kiinnittää vyö 
paikoilleen. Irenen hame 
oli liukunut yli polvien. 
Kauniisti ruskettuneet rei-

det olivat puoliksi paljaat. 
Topin laittaessa tulitikkuja 
takaisin lokeroon, hänen 
katseensa viipyi kenties lii-
an pitkään toisen paljaalla 
iholla, koska Irene sai ai-
heen huomauttaa.

– Tänä kesänä on ollut 
aurinkoa.

Usein päivisin, kun kau-
passa oli hiljaista ja Maire 
oli mennyt päivälevolleen, 
oli Topi elänyt mieliku-
vissaan erilaisia tilanteita, 
joihin liittyi voimakkaasti 
Irenen läsnäolo. Eräs suo-
situimpia ajatusleikkejä oli 
hänen ja Irenen autoretki 
vieraissa maisemissa. Hän 
ei osannut sanoa, mikä täs-
sä kuvitelmassa häntä niin 
tavattomasti viehätti, mut-
ta kuitenkin hän huomasi 
yhä uudestaan palaavansa 
siihen ja keksivänsä loput-
tomasti uusia vivahteita tä-
män salaisen ajatusleikkin-
sä värittämiseksi. Irene oli 
näyttävä nainen. Jo yksis-
tään hänen autoon menon-
sa ja siitä poistumisensa 
oli näkemisen arvoinen. Ja 
tämän tapahtuman Topi oli 
valinnut usein ajatusleik-
kinsä pääkohdaksi. Heidän 
matkansa oli yhtämittaista 
ajoa huoltoasemille ja niil-
tä pois. Ja vain sen tähden, 
että hän halusi nähdä huol-
tomiesten ilmeet näiden 
seuratessa Irenen nousua 
autosta ja taas asettautu-
mista. Irene todella tiesi 
miten katseet vangitaan. 
Eikä ollut sattuma, että ha-
meen helmojen liike myö-
täili tilannetta rohkeasti. 
Joskus Topi koki myös 
mustasukkaisuutta näil-
lä ajatusretkillään. Tämä 
tunne väistyi viimeistään 
silloin, kun Irene jälleen 
hymyillen avasi hänen 
kauppansa oven.

– Teillä on hieno auto, 
sanoi Irene yllättäen ja las-
ki vapaana olevan kätensä 
hänen polvelleen. Topi vil-
kaisi ulos, mutta rauhoittui 

kun huomasi, että liikkeen 
ikkunoista ei voinut nähdä 
paikkaa, jossa auto seisoi.

– No, tämä nyt on vaan 
tällainen farmari, vähätteli 
Topi ja seurasi katseellaan 
Irenen hoikkien, punakyn-
tisten sormien vaellusta 
hänen polvellaan. – Tää on 
nyt paras näissä hommis-
sa, hän lisäsi, vaikka tunsi 
sanojensa avuttomuuden 
tässä tilanteessa. Hän suo-
rastaan pelästyi, että Irene 
käsittäisi hänen vastauk-
sensa kaksimieliseksi.

Topi aikoi kiertää sivu-
ikkunan auki, mutta luopui 
aikeestaan, koska pelkäsi 
liikahtelun saavan Irenen 
vetämään kätensä pois 
hänen polveltaan. Hän ku-
vitteli sen perhoseksi, joka 
pienimmästäkin liikkeestä 
lentäisi pois. Hän varoi lii-
kuttamasta jalkojaan. Tus-
kin hän uskalsi hengittää.

Irenen kasvojen tarkas-
telu lähietäisyydeltä tuntui 
Topista uudelta aluevalta-
ukselta. Hän ei ollut pitä-
nyt itseään koskaan minään 
ihmistuntijana, kaikkein 
vähiten kauniin naisen. 
Nytkään hänellä ei ollut 
valmiina mielessään yh-
tään ainoaa loppuun saak-
ka ajateltua päätelmää siitä, 
mitä tuon kauniin naamion 
takana todella liikkui.

– Haluatteko jo lähteä, 
kysyi Topi, yrittäen vaikut-
taa kiireettömältä.

– Haluan…
Topi käynnisti autonsa 

ja ohjasi sen järvelle me-
nevälle tielle. Rouva Rait-
tilan käsi lepäsi yhä hänen 
polvellaan.
Lauri Ikonen

Otsikossa Raimo Aarrak-
sen maalaus Jäiden lähtö 
Aila ja Jarkko Vehmasen 
kokoelmista.
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Sitkeästi yrittämällä pajasta konepajaksi

Merikarvia kutsuu Ouran saaristoon

Lehtosen Konepajan tarina 
alkoi reilut 90 vuotta sit-
ten Merikarvialta, jonne 
perustaja Arvo Lehtonen 
1923 rakensi konepajan 
kansalaissodan jälkimai-
ningeissa. Arvo suunnit-
teli, rakensi ja valmisti 
mm. kehäsahat Kokemäen 
Kyttälän sahalle. Meri ja 
merenkulku oli yritykselle 
tärkeitä ja konepajalla val-
mistettiinkin mm. monta 
venemoottoria.  Sittemmin 
vuonna 1945 Arvon poi-
ka Risto Lehtonen aloitti 
Lehtosen Konepajan toi-
minnan Kokemäellä.

Jo alkuvuosina konepa-
jan suurimpina asiakkai-
na oli sahalaitokset, joille 
tehtiin kehäsahoja, kuljet-
timia ja niiden asennuksia. 
Arvo Lehtosen suunnitte-
lun tuloksena valmistettiin 
myös savenkaivuukoneita 

tiilitehtaille. Aina oltiin 
kehityksessä pikkuisen 
edellä kilpailijoita ja yri-
tyksen peruskivinä olivat 
parhaat miehet ja parhaat 
koneet. Arvo Lehtosen 
sitkeydestä ja tinkimättö-
mästä yrittämisestä kertoo 
tarina merkittävän piiri-
insinöörin tapaamisesta. 
Arvo meni konttorille 
myyntimielessä mutta 
sihteeriä edemmäksi hän 
ei päässyt. Insinööri kuu-
lemma kehotti tulemaan 
uudestaan vuoden päästä, 
uskoen näin innokkaasta 
konepajamiehestä pääse-
vänsä. Yllätys oli suuri, 
kun Arvo tasan vuoden 
kuluttua saapui paikalle 
sovittuun tapaamiseen. 
Siitä pitäen Lehtosen Ko-
nepaja sai vaikuttuneelta 
insinööriltä arvokkaita 
työtilauksia.

Rannikkokunta Merikar-
vian suosittuja kohteita 
ovat meri, kalaisa joki ja 
eksoottinen Ouran saaris-
to, joka

kuuluu Natura 2000 
-suojelualueverkostoon. 
Valtion omistuksessa ole-
vat saaret ovat osa Selkä-
meren kansallispuistoa. 
Ouran saaristo koostuu yli 
360 kivikkoisesta luodosta 
aavalla merellä noin seit-
semän kilometrin päässä 
mantereesta. Ilmasto on 
hyvin merellinen, kevääl-
lä vesien lämpeneminen 
on hidasta mutta syksyllä 
on pitkään lämmintä eikä 
talvellakaan ole paljon lun-
ta. Kesällä vallitsee usein 
ns. maa-merituuli-ilmiö; 
päivällä luoteesta tuulee 
navakasti, mutta yöllä 
tuuli tyyntyy lempeäksi. 
Vanhan sanonnan mukaan 
Merikarvialla, ja etenkin 
Ourassa, on sata aurinkois-
ta päivää enemmän kuin 
sisämaassa.

Tyrni on Ouran 
saariston yleisimpiä 
kasveja

Jopa 3 metrin korkuinen 
piikikäs tyrnipensas on 
Satakunnan maakuntakas-
vi. Sen marjat ovat erittäin 
vitamiinipitoisia sisältä-
en runsaasti A-, E- ja K-
vitamiineja. Tyrni kasvaa 
aurinkoisilla, puuttomilla 
saarilla tai puustoisten 
saarten rannassa. Kasvin 
runsas piikistö tekee mar-
jojen poimimisesta hanka-
laa, mutta sitä on helpotettu 
erityisillä puristimilla, joil-
la marjojen mehu saadaan 

kerättyä suoraan pulloon. 
Marjat kypsyvät myöhään 
syksyllä syys-lokakuussa.

Metsähallitus kar-
toitti saaristosta 
harvinaisen noidan-
lukon

Vanhojen lammaslaitu-
mien jäljiltä Ouran saaris-
ton kasvistosta löytyi ke-
sällä 2014 viisi saniaislajia 
nimeltään noidanlukko, 
joista harvinaisin ja uhan-
alainen saunionoidanlukko 
havaittiin edellisen kerran 
vuonna 1950 ja koko Sa-
takunnassa viimeksi 1983. 
Menneinä vuosikymme-
ninä saaristo kantoi myös 
ahomansikkasatoa, jolloin 
marjaa kerättiin satoja lit-
roja kesässä. Vastakohtana 
saaristoilman runtelemalle 
karulle puustolle saaris-
ton kesäinen kukkaloisto 
häikäisee veneilijöitä pu-
naisen, keltaisen ja valkoi-
sen sävyissä.  Saaristossa 
viihtyy mm. keto-orvokit, 
merikohokit, maitohorsma, 
merivirmajuuri ja mesian-
gervo. Sisäsaariston ranta-
niityillä ja vesirajassa kas-
vaa yksi Selkämeren eri-
koisuuksista: suolaleinik-
ki. Saariston pohjoisosassa 
parin metrin syvyydessä 
on rakkoleväkasvustoja ja 
näkinsammalta.

Ouran saaristossa 
pesii yli kaksituhatta 
lintuparia

Haahkat, harmaalokit, 
selkälokit ja lapintiirat sekä 
kyhmyjoutsenet ja meri-
hanhet ovat saariston ylei-

simmät pesimälinnut, jotka 
viihtyvät vähäpuustoisilla 
pikkuluodoilla.  Saariston 
nimikkolintu merimetso 
ei enää pesi saaristossa, 
vaikka sitä runsain parvin 
tavataan rantakivikoilla. 
Ouran saaristo on myös 
merikotkan saalistusaluet-
ta. Metsävaltaiset sisäsaa-
ret suojaavat mantereelta 
tuttuja laululintuja kuten 
pajulintu, peippo, västä-
räkki ja rastaat. Harvinai-
sia pesimälajeja ovat mm. 
riskilä, merikihu, karikuk-
ko ja nuolihaukka.

Kalastusmatkailu 
Ouran saaristossa

Vaikka kalastajien määrä 
on laskenut myös Merikar-
vialla, on Merikarvia ainoa 
kunta Selkämeren ranni-
kolla, jossa ammattikalas-
tajien määrä vielä ylittää 
sivutoimisten kalastajien 
lukumäärän. Tärkeimmät 
saaliskalat ovat silakka, 
lohi, siika ja ahven. Meri-
karvialaiset tunnetaan mm. 
silakkaherkuistaan, jotka 
ovat voittaneet useita yk-
köspalkintoja kilpailuissa. 
Hyvät kalavedet houkutta-
vat myös merikalastukses-
ta kiinnostuneita matkaili-
joita ja suosiotaan lisäävät 
opastetut kalastusmatkat 
Ouran saaristoon, jossa 
pienillä saarilla on vieläkin 
käytettävissä vanhat kiu-
kaalliset kivisaunat ja ka-
lastusmajat aina 1800-lu-
vun alusta asti.

Teksti ja kuvat: 
Erkki Lehtonen

Alihankintaa vuo-
desta 1963 lähtien 

Konepajan tuotteina oli 
1980-luvulle asti omat 
artikkelit ja projektitoi-
mitukset. Yrityksen ke-

hityksestä kertoo mm. 
Satakunnan ensimmäinen 
CNC-kone ja lankahit-
sauskone. Tärkeä alihan-
kintasopimus syntyi 1965 
Outokummun kanssa ja 
siitä lähtien yrityksellä on 

ollut vahvoja asiakkaita. 
Vuodesta 1945 toimitus-
johtajana toiminut Risto 
Lehtonen siirsi tehtävänsä 
Erkki Lehtoselle 1988 ja 
teknisen kehityksen edel-
läkulku on jatkunut näihin 

päiviin. Yritys toimii ali-
hankintakonepajana mo-
nella alalla kuten puu- ja 
kemianteollisuus, proses-
siteollisuus, metalliteolli-
suus ja meriteknologia.

Arvo Lehtonen (oik.) ajoi itse rakentamansa 
moottorikelkan jäitä pitkin Kaskisiin.

Eksoottinen Ouran saaristo kuuluu Natura 2000 -suojelualueverkostoon

Ouran saaristo on merikotkan saalistusaluetta

Arvo Lehtonen suunnitteli ja valmisti tiilitehtaille 
savenkaivuukoneen
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UGIN PYÖRÄ
M. Suominen
Sepänkatu 4, Uusikaupunki
Puh. 02-842 1110

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

Tervetuloa tutustumaan
laajaan Hempel-

tuotevalikoimaamme!

 

 Nouda uusin H
em

p
el’s

veneenhoito-o
p

a
s

liik
keestäm

m
e!

TEETÄ LAATUA 
TAKUUTYÖNÄ

 KIRVESMIESTYÖT  HUONEISTOREMONTIT 
KYLPYHUONEREMONTIT  KOSTEUSMITTAUKSET

VESIKATTOTYÖT  KUNTOKATSELMUKSET  
VESIERISTYSSERTIFIKAATTI  SANEERAUKSET 

MÖKKITALKKARI

TOIMIMME 
MYÖS 

SAARISTOSSA!
Rakennus ja Laatoitus M. Elo Oy

Suukarintie 2
23500 Uusikaupunki

puh. 044 280 9089
mikko.elo@rakennusjalaatoitus.fi
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Vakka-Suomen
Kirjapaino Oy

Rauhankatu  8  •  Uus ikaupunk i 
vakka-suomen@ki r japa ino .com • 

p .  02  841  2365 

w w w. k i r j a p a i n o . c o m

TuTusTu Tarkemmin valikoimaamme 
ja jäTä TarjouspyynTö

Laadukkaat Painotuotteet

Telakkapäivillä
Moottoriveneseuran jär-
jestyksessään ensimmäiset 
telakkapäivät järjestettiin 
keväisenä markkinalauan-
taina 23.4. Sorvakon telak-
ka-alueella. Päivien tarkoi-
tuksena oli koota yhteen 
jäseniä ja muita veneilystä 
kiinnostuneita.  Tapahtu-
man aikaan alkoi veneiden 
pesu, lakkaaminen ja kai-
kenlainen puunaaminen 
olla ajankohtaista, joten 
telakka-alue oli herännyt 
eloon talven jäljiltä joka 
tapauksessa. 

Ohjelmassa oli jokavuo-
tinen veneiden sammutin-
tentarkistus, joka tänäkin 
vuonna oli jäsenille ilmai-
nen. Muutkin kuin jäsenet 
saivat sammuttimiaan tar-
kistuttaa, pientä maksua 
vastaan. Suurin jono ta-
pahtumassa olikin sammu-
tintarkastajan auton luona. 
Tarkastusten lisäksi uuden 
sammuttimen ostaminen 
kannatti, koska tapahtumaa 
varten oli hinnat laskettu 
sopivaksi.  

Tapahtumassa oli mah-
dollisuus tutustua vii-
meisimpiin veneenpesu 

ja kiillotusaineisiin, sekä 
navigointilaitteisiin ja ve-
neilyvaatetukseen sekä 
moneen muuhun  kauden 
uutuustuotteeseen.

Veneilytarvikekirppiksel-
le oli saapunut kymmen-
kunta myyjää. Peräkärryis-
sä ja auton tavaratiloissa 
oli monenlaista veneilyyn 
tarkoitettua tavaraa tarjol-
la. Köysiä, moottorin osia, 
perämoottoreita, astioita, 
lamppuja monenmoista 
myyjille tarpeettomaksi 
tullutta tavaraa oli tarjolla. 

Sammuttimen tarkastusta 
odotellessa tai veneenva-
hauksen välissä oli tarjolla 
kahvia, pullaa ja grillattua 
makkaraa, joka lämmitti 
mukavasti, aurinkoisena, 
mutta melko kylmänä ke-
vätpäivänä.  – Olisipa hie-
noa jos aina saisi telakka-
alueelta kahvia ja syötävää, 
ei tarvitsisi lähteä kotiin 
syömään kesken hommi-
en, mietti eräs veneenpesijä 
hakiessaan kahvia. 

Telakkapäivä oli muka-
va tapahtuma, joka aloitti 
veneilykauden ja toi jäse-
niä yhteen tapamaan toi-

Special Outboard 
6 litran purkkia

Tervetuloa palvelevalle meriasemalle

36,-
Suukarintie 14, Uusikaupunki, puh. 841 7231, www.teboil.fi

yksittäin

790
pullo

API: TD  
NMMA: TC-W3

(6,00/l)
Teboilin kor kea laatuista 98E5  bensiiniä sekä dieseliä 

edullisesti. Palvelemme koko veneilykauden ajan: 1.6. - 
15.8. klo 8–20. Muina aikoina 98E5 bensiiniä ja 

dieseliä kortti-/seteliautomaatista.

UUTUUS-
JÄÄTELÖT

Edullista 
nestekaasua 
koko kesän!

siaan.  Tästä onkin sitten 
hyvä jatkaa oman veneen 
keväthuoltoon ja veteen 
laskuun, jotta sitten pää-
see viettämään avajaisia 
Haanperänkarille 21.5. ja 
jos oma vene ei ehdi siihen 

mennessä veteen tai sellais-
ta ei ole, pääsee avajaisiin 
tuttuun tapaan myös yh-
teiskuljetuksella. Jos edel-
lisestä Haappiksella käy-
misestä on jo kulunut aikaa 
tämä kesä voisi olla hyvä 

aika tulla katsomaan mitä 
saareen kuuluu, mitä siel-
lä on tehty, onko saunassa 
edelleen hyvät löylyt, en-
täs frisbeegolf-rata tai miltä 
uusi hiekkaranta näyttää.

Toivottavasti nähdään 

avajaisissa ja kesällä Haap-
piksen rannassa muutenkin. 

Teksti ja kuvat: 
Leena Renholm

Telakkapäivillä kävijöitä oli liikkeellä mukavasti

Sammutintarkastukseen oli jonoa koko tapahtuman ajan Venetarvikekirppiksellä oli tarjolla monenlaisia aarteita
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Uudenkaupungin 
Romuliike Oy

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

Telefax (02) 844 3491

JiP
S.
fi

levoton

Satama

VaiVatonta ja nopeaa 
kuljetuspalVelua saaristossa

lisätietoja p. 0500 223 570/janne laitinen
mail: levoton.satama@uusikaupunki.fi

www.levotonsatama.fi
www.saaristossa.net

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

Flik

VENEILIJÄN VERKKOKAUPPA
POTKURIT
TIIVISTEET

AKSELISTOT
VETUS TUOTTEET

MOOTTORIT
PUMPUT

HUOLTO-OSAT

www.mepratuote.fi

AVAT T U

Mepratuote Oy Kaviokuja 8  Turku  puh: 275 0111

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.......

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.

PaattiPosti toivottaa 
tukijoilleen ja lukijoilleen 

antoisaa kesää.
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Teboil UUsikaUpUnkiuusi iso 
astra

uusi astra sports tourer yhdistetty polttoaineen kulutus 3,4–6,2 l/100 km, CO2-päästöt 92–142 g/km. 
Astra Sports Tourer 1.0 Turbo ecoFLEX Start/Stop M5 (105 hv) kokonaishinta alk. 22 599,10 € (autoveroton 
hinta 18 830 €, autovero CO2-päästöllä 100 g/km 3 169,10 €, toimituskulut 600 €). Kuvan auto erikoisvarustein.

22 599 €
uusi astra 
sports tourer alkaen

Vuoden Auto 2016 -voittajan odotettu Sports Tourer -malli 
on saapunut. Useasti palkittu uusi Astra tarjoaa kattavien 
varusteiden lisäksi jopa 1 630 litraa tavaratilaa, 
monipuolista muunneltavuutta sekä runsaasti ylellisiä 
elämää helpottavia ominaisuuksia, esim. tavaratilan 
automaattisesti avautuva ja sulkeutuva handsfree-
takaluukku. Tervetuloa koeajolle! Lue lisää opel.fi

uusi astra 
sports tourer. 
Haastaa käsityksesi 
premium-luokasta.

aukeaa automaagisesti.

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.


