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Meiltä saat
vakuuttavaa

palvelua.

01019 5110         www.turva.fi
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Myyntipäällikkö 
Janne Koukonen

0400 922 999
janne.koukonen@turva.fi

Hoidetaan vakuutuksesi  
kerralla kuntoon,  

ota yhteyttä! Laina kuin laina 
kotoa käsin klikkaillen
Meillä voit tästedes hakea, neuvotella 
ja allekirjoittaa kaiken kokoiset lainat 
sähköisesti.
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Varaa aika osoitteesta
 saastopankki.fi/varaa-aika 
tai soittamalla numeroon 

010 841 5900.

KALANTI     LAITILA     TAIVASSALO     UUSIKAUPUNKI      VEHMAA

NYT ON HYVÄ AIKA TOTEUTTAA HAAVEET

Unelmamatka
omaan kotiin

/ kalanninsp

Onko sinulla 
unelmia? Tarvitsetko 

asunnon, uuden auton tai 
veneen? Säästöpankista 
saat rahoituksen elämäsi

 hankintoihin.

Puhelut 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min.

 
 

Suutari ja Avainpaja Väärti Oy 
Ugin linja-autoasema (torin reuna). P. 041 502 2426

•  Korkolaput, puolipohjat, tikkaukset, venytykset ym.
• Pressujen ja telttojen korjaukset
• Teroitukset saksiin, veitsiin, kirveisiin...
• Avainpalvelut, myös ajonestolliset avaimet
•   Tarvikemyynti mm. hoitotuotteita, pohjallisia,  

lompakoita ja vöitä.

PaattiPosti toivottaa 

tukijoilleen ja lukijoilleen 

antoisaa kesää.
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resursseja ja toimintaedellytyksiä, mikä 
taas mahdollistaa omaehtoisen kasvun 
ja kansainvälistymisen. Tämä laajentaa 
tuotantopohjaa ja antaa Uudellekaupun-
gille leveämmät hartiat. Silloin yhden 
yksikön vaikutus koko alueen talouteen 
vaimenee ja saadaan aikaiseksi pitkän 
tähtäimen varmuutta.

Jarkko Heinonen
Uudenkaupungin elinkeinojohtaja

Vuosi on taas vierähtänyt, ja teillä on 
painotuore Paattiposti kädessänne.

Menneen vuoden työvoitoksi voidaan 
sanoa hallituksen kaavaileman veneve-
ron peruuntumista. Kuinka kauaskantoi-
set, negatiiviset vaikutukset se olisikaan 
aiheuttanut toteutuessaan.

Veneilyalan keskusliiton, Suomen Pur-
jehdus ja veneilyliiton, TUL:n veneilyja-
oston ja yksittäisten veneilijöiden kan-
nanotot saivat päättäjät ymmärtämään 
verosta aiheutuvat haitat. Veneteollisuus, 
saariston yritykset ja matkailu olisivat 
olleet hävinneinä osapuolina ja viime 
kädessä myös valtio jonka verotulot oli-
sivat pienentyneet.

Nyt voimme järjestöinä, yhdistyksi-
nä, seuroina ja veneilijöinä helpottu-
nein mielin kehittää työtämme ja har-
rastustamme. Panostaa voimavaramme 

turvallisemman veneilyn puolesta, sekä 
tiivistää yhteistyötä alan eri toimijoiden 
kanssa.

Kaikki ovat varmasti lukeneet lehdistä 
tai kuulleet tiedotusvälineiden kautta mi-
ten muovista on kehkeytynyt vaarallinen 
ympäristön saastuttaja ja myrkyttäjä.

Muovilla on monia erinomaisia omi-
naisuuksia, emme taitaisi aivan helpolla 
nykyaikana selvitä ilman sitä.

Sillä on kuitenkin vakava haittapuoli. 
Se nimittäin ei häviä luonnosta. Yksittäi-
nen, harmittomalta tuntuva muovipullo 
säilyy luonnossa 450 vuotta. Maaperässä 
ja vesistöissä muovi jauhautuu ajan saa-
tossa mikromuoviksi. Tämä sitten kier-
tää luonnossa ikuisesti. Löydämme sen 
edestämme mm. ruokapöydästä.

Mikromuovia valmistetaan myös te-
ollisesti ja sitä käytetään huomattavia 

määriä monissa kodin askareissa. Pesu-
aineissa ja  kosmetiikassa se on mones-
ti mukana. Hammastahna on yksi har-
mittomalta tuntuva aine mikä sisältää 
mikromuovia.

Mikromuovi läpäisee vedenpuhdistus-
laitokset ja päätyy vesistöihin ja luon-
toon. Siellä rikastuu pikkuhiljaa kaloi-
hin ja eläimiin ja päätyy ennen pitkää 
tosiaan eteemme. 

Kotoinen Itä- ja Saaristomeremme on 
myös muovia pullollaan.

Vietimme kevättalvella viikonlopun 
Paraisten Jurmossa. Kiertelimme ranto-
ja ja ihailimme maisemia ja pääsimmepä 
näkemään ensimmäisiä muuttolintuja-
kin. Samalla kun kiersimme saarta, ke-
räsimme pari jätesäkillistä erilaista muo-
viroskaa rannoilta ja rantaheinikoista.

Roskaa jäi silti vielä rannoille, voisin 
sanoa, kymmeniä säkillisiä.

Lähetän tässä terveisteni lopussa 
hartaan pyynnön teille kaikille vesillä 

liikkujille. Älkää heittäkö roskianne 
mereen. Viekää ne satamien keräyspis-
teisiin.

Uusikaupunki elää nyt hetkeä, jossa ta-
louden ja työvoiman kysynnän kasvu 
on todella suurta talousalueen kokoon 
suhteutettuna. Tämä luo paineita myös 
kaupungin suuntaan. Meidän on autet-
tava kaikin keinoin sitä että työvoimaa 
on mahdollisimman helposti saatavana 
ja tänne muuttavilla olisi paikka missä 
yöpyä. 

Ensihätään kaupunki tarjoaa muut-
tajille moduuliasuntoja. Ne ovat pie-
niä, mutta kuitenkin varsin viihtyisiä 
ja muun muassa valmiiksi kalustettuja 
jopa astioita myöten. Vuokra- ja omis-
tusasuntorakentaminen on onneksi läh-
dössä käyntiin niin, että ensimmäiset 
rakennusprojektit käynnistyvät kesäl-
lä. On tärkeää, että väliaikaisratkaisuja 
hyödyntävät ihmiset varmuudella tietä-
vät, että markkinoille on tulossa uusia 
asuntoja. Etenkin vuokra-asuntomark-
kinat kun ovat Uudessakaupungissa to-
della kireät.  Jos jostain asunto vapau-
tuu, saadaan siihen uusi vuokralainen 
käytännössä jo ennen kuin siitä ehditään 

edes ilmoittaa.
Seuraava asia, mihin kaupungin on 

panostettava, on uusien asukkaiden 
viihtyvyys ja integroituminen alueelle. 
Työssäkäyntialue on onneksi iso ja tääl-
lä käydään töissä niin Turusta kuin Rau-
maltakin. Silti tänne muuttavien määrä 
on suuri, mikä näkyy muun muassa mo-
duuliasuntojen varaustilanteesta. Moni 
muuttaja on nuori henkilö, jonka on 
helppo pakata kamppeensa ja muuttaa 
pitkänkin matkan päästä. Jos täällä ei 
kuitenkaan viihdy, voi takaisin muut-
to houkuttaa ja työvoiman vaihtuvuus 
kasvaa. 

Kaupungin edun mukaista on myös, 
että mahdollisimman moni tänne pen-
delöivä vakavasti miettisi mahdollisuut-
ta muuttaa tänne asumaan. Tätä varten 
kaupungista on löydyttävä paitsi asun-
toja, niin myös palveluja sekä moni-
puolisia harrastusmahdollisuuksia. Niitä 
Uudestakaupungista itse asiassa jo on. 
Tärkeintä on saada niistä informoitua 
uusia asukkaista sekä täällä töissä käy-

Kommodorin terveisiä

Uusikaupunki kasvun veturina

Suotuisia tuulia kaikille, toivoo
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

viä. Tässä kaupungilla voi olla iso rooli. 
Selkeä tavoite on, että Uusikaupunki on 
jatkossa muuttovoittoinen kaupunki.

Vaikka Uudenkaupungin ja koko 
Vakka-Suomen tämänhetkinen noste ja 
suuri kasvupotentiaali on luonnollisesti 
paikallinen haaste, niin kyse on myös 
merkittävästä kansallisesta intressistä. 
Esimerkiksi autotehdas on koko Suo-
men mittakaavassakin erittäin suuri ja 
elinkeinopoliittisesti tärkeä teollisuus-
laitos. Vaihtoehto sen tuotannolle ei ole 
muualla Suomessa vaan muualla maail-
massa. Tämän vuoksi meillä on iso kan-
sallinen vastuu rakentaa sellainen toi-
mintaympäristö, että työntekijät viihty-
vät ja tuotanto säilyy täällä jatkossakin.

Itse toivon, että autotehtaan ympärille 
muodostuisi myös alati vahvistuva klus-
terirakenne, vähän niin kuin Turun tela-
kallakin, jossa yksi iso toimija ruokkii 
pienempiä. Se mahdollistaa pk-yritysten 
kasvun joka pidemmällä tähtäimellä ja-
lostuu eikä jää vain autotehtaan varjoon. 
Kasvava alihankinta lisää pk-yritysten 
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Viime kuussa käväisin He-
pokarissa, vilkkaassa Uu-
denkaupungin satamassa. 
Edellisestä käynnistä oli-
kin kulunut kaksikymmen-
täviisi vuotta. Silloin olin 
monien muiden mukana 
seuraamassa, miten kuuna-
ri Helena teki ”merenkulun 
historiaa” irtaantumalla 
telakan rannasta lähties-
sään ensimmäiselle koulu-
tuspurjehdukselleen kohti 
Ruotsia.

Sen jälkeen ei ole ollut 
mitään asiaa Hepokariin. 
Eikä sinne saa asiattomat 
mennä. Kielto on ihan 
paikallaan, sillä Hepoka-
rin liikenne on arkisin sitä 
luokkaa, että huolimaton 
liikkuminen alueella voi ai-
heuttaa ”mustelmia”. Työ-
koneita, rekkoja ja autoja 
kaikenkokoisia on liikkeel-
lä jatkuvana virtana. Se on 
yhtä tuontia ja vientiä.

Kun asioidaan satamajoh-
taja Esa Soinin toimistossa, 
siellä luultavasti puhutaan 
tonnistoista, rahdeista, va-
rastoista ja aikatauluista 
ym. tuottavaan toimintaan 
liittyvistä asioista. Nyt ei 
puhuttu. Keskustelimme 
kuitenkin merenkulkuun 
liittyvästä pienestä, mutta 
tärkeästä yksityiskohdasta, 
”myrskypollarista”. Kuten 
nimikin jo kertoo, sen on 
tarkoitus pitää laiva laitu-
rissa olosuhteista riippu-

matta. Nykyisten laivojen 
mittasuhteet ovat sitä luok-
kaa, että tuulipintaa voi olla 
tuhansia neliöitä. Myrskyl-
lä paine köysistöjä kohtaan 
on valtava. Soini kertoi, mi-
ten pari päivää ennen käyn-
tiäni, kova pohjoistuuli oli 
katkonut laivan kiinnitys-
köysiä. Pahimmilta vahin-
goilta kuitenkin vältyttiin. 
”Myrskypollarin” tehtävä 
on suojata laivoja laiturissa 
ja käytöstä päättää kunkin 
laivan kapteeni harkintansa 
mukaan.

Entä sitten tämän järkä-
leen mitat ja rakenne. Kau-
empaa mereltäkin katsoessa 
se näyttää melkoiselta pat-
saalta. Mutta kun vierellä 
seisoo, on vaikutus monu-
mentaalinen. Maanpäällistä 
korkeutta sillä on 5 metriä, 
leveyttä 4 metriä ja pak-
suutta 1,5 metriä. Lisäksi 
se ulottuu kahden metrin 
syvyyteen ja on ankkuroitu 
peruskallioon. Tähän sa-
maan valuun yhdistyy pol-
larin takapuolelle kahden 
metrin syvyyteen valettu 
massiivinen betonilaatta, 
jonka mitat ovat 4x10 met-
riä ja paksuutta 1 metri. 
Tämän tehtävänä on toimia 
vastapainona, mikäli pollari 
vastoin kaikkia olettamuk-
sia, alkaisi kallistua veto-
suuntaan.

Valuvaiheessa siihen 
upotettiin terästä ja betonia 

Sataman 
arkea

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

sellaisia määriä, että jos ne 
tähän kirjaan, niin sano-
taan, että liioittelen. Loppu-
tulos on varsin luottamusta 
herättävä. Mainittakoon, 
että Yaran satamassa ei vas-
taavaa pollaria ole.

Satamassa tarvitaan lisää 
kenttätilaa. Muutaman tu-
hannen neliön laajennus on 
meneillään. Kasvavan lii-
kenteen tarpeisiin tarvittai-
siin myös uusia varastoja.

Siihen ei satamajohtaja 
Soini osannut vastata, mil-
loin ”autolaivat” ottavat 
myös matkustajia. Meri-
matka Travemundeen kes-
tää 32 tuntia.

Teksti ja kuvat: L. Ikonen

• • •  
•  

• •  
• •

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

”Myrskypollarin” viiden metrin korkeus mahdollistaa sen, että laivasta tulevien köysien alitse voivat työkoneet 
ja kulkuneuvot vapaasti liikkua

Merestä maaksi. Satamakentän laajennukseen tarvittavaa kiviaineista tuodaan mm. 
kaupungin lukuisilta työmailta.

”Tämä koukku pitää”, vakuuttaa satamajohtaja Esa 
Soini
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Alinenkatu 29, 23500 Uusikaupunki 
P. 02 588 8300 / www.uudenkaupunginsanomat.fi

Tyyntä tai myrskyä –
paikallislehti pysyy 
menossa mukana

Kiinteistöhuolto
HERRALA Oy
0400 828 982

Maakravut merellä 1.-8.10.2016

Horjuen tungen itseni alle 
neliön kokoiseen kylpyhuo-
neeseen, jossa suurimman 
tilan vie wc istuin. Joku 
neuvoi, että pää kannattaa 
tukea seinään ja sitten istua 
alas. Painan otsani tukevasti 
seinään ja pysyn paikallani. 
Melkein voin pahoin. Toi-
menpiteen jälkeen törmään 

kipeästi oven karmeihin. 
Yritän päästä kaatumatta 
keittiön ja oleskelutilan läpi 
portaiden luo ja niitä pitkin 
ylös kannelle. Katse nope-
asti horisonttiin ja istun pen-
kille ja otan käsillä kiinni 
kaiteesta.

Vene kulkee vinossa ko-
vassa tuulessa. Pelottaa. 

Mietin, että voiko purjeve-
ne kaatua tuulen voimasta. 
Pääseekö täältä pois, jos ei 
haluakaan jatkaa matkaa. 
Ensimmäinen päivä merellä 
ja sää on harmaan pilvinen. 
Vaatteita on monta kerros-
ta päällä, päällimmäisenä 
tuulipuku ja pelastusliivit. 
Vettä pärskyy välillä veneen 
sivuilta. Joku voi pahoin ja 
oksentaa mereen. Miten 
minulle käy. Onkohan koko 
viikko samanlaista. Miksen 
pysynyt omalla mökillä pie-
nen tyynen järven rannalla. 

Tarkkailen toisia, koke-
neita purjehtijoita ja erityi-
sesti kapteenia. He istuvat 
rauhallisina ja jutustelevat 
niitä näitä ja kehuvat hyvää 
tuulta. Välillä purjemiehet 
säätävät purjeita ja vene 
kulkee lujempaa. Rauhoi-
tun.

Keväällä 2016 tuttavam-
me kertoi, että Suomen 
purjehdus ja veneily ry ja 
Onsail järjestävät lokakuun 
alussa viikon pituisen pur-
jehdusmatkan Kroatian ran-
nikolla Trogirista Dubrov-
nikiin. Matkalle osallistuisi 
viisi venekuntaa. Meillä 
olisi mahdollisuus varata 
vieraspaikat tuttavamme ve-
neseurueesta. Esitin matkan 
miehelleni mutta hän ei in-

nostunut siitä, vaikka meillä 
oli ollut puhetta Kroatiaan 
matkustamisesta, koska 
emme aikaisemmin olleet 
käyneet siellä. Itse olen aina 
ihaillut merimaisemaa tur-
vallisesti maalta käsin. Nyt 
olisi mahdollisuus päästä 
ihan merelle. Esitin asian 
uudestaan miehelleni ja 
kerroin miten reitti kiertää 
pitkin eri saaria, joihin ei 
pääse muutoin kuin veneel-
lä. Se tepsi, sain hänet in-
nostumaan matkasta. Emme 
tienneet purjehtimisesta 
yhtään mitään. Olemme 
kerran aikaisemmin olleet 
ystäviemme purjeveneessä 
mukana Hangon edustalla 
yhden päivän joskus vuosia 
sitten. Päätimme lähteä mu-
kaan. Minä savokarjalainen 
sisävesien rannoilla lapsuu-
teni ja lomani viettänyt ja 
mieheni helsinkiläinen, joka 
vähitellen oppi mökkeile-
mään järven rannalla, viet-
täisimme viikon yhdessä 
turkulaisten, raisiolaisten ja 
uusikaupunkilaisten kanssa 
samassa veneessä merellä.

Lento Helsingistä Splitiin 
oli aikaisin lauantai aamuna 
1. päivä lokakuuta. Kentältä 
ajoimme bussilla Trogiriin 
Seget Donjin satamaan. Au-
rinko paistoi ja oli lämmin-

tä. Satama oli täynnä toinen 
toistaan hienompia purje- ja 
moottoriveneitä, pieniä, iso-
ja ja tosi-isoja. 

Meillä oli hyvin aikaa 
käydä venetaksilla Trogi-
rin vanhassa kaupungissa 
ihailemassa rakennuksia ja 
kapeita katuja ja monia kah-
viloita ja pikku kauppoja. 

Läheiseltä torilta ostimme 
matkaa varten mukaan tuo-
reita hedelmiä ja juureksia 
sekä paikallisesta marketis-
ta muut ruokaostokset. 

Illan suussa pääsimme ve-
neeseemme nimeltään San-
torini, malliltaan Oceanis 
48. Veneessä oli 5 hyttiä ja 
meitä oli kymmenen henki-
löä, joten jokainen sai hyt-
tipaikan. Yritimme mieheni 
kanssa mahduttaa tavaram-
me järkevästi hyttiin. Olin 
ottanut käsittämättömän 
määrän vaatteita ja tarvik-
keita mukaan vaikka sain 
etukäteen hyvät ohjeet, että 
vain välttämättömimmät 
mukaan. Mutta lokakuun 
säihin varautuminen ei ol-
lut helppoa, kun piti olla 
hellevaatteita, aurinkosuoja-
vaatteita, lämmintä vaatetta 
viileiden iltojen varalta ja 
tuulen- ja sateenpitävää. 

 Ensimmäisen yön vie-
timme veneessämme sata-

massa. Seuraavana aamuna 
kapteeneilla oli kippariko-
kous, jonka jälkeen päästiin 
matkaan. Sää oli nyt pilvi-
nen ja tuulinen. Moottorilla 
ajettiin sopivaan kohtaan ja 
sitten purjemiehet avasivat 
purjeet ja kapteeni sammutti 
moottorin. Sen jälkeen lii-
kuimme vain luonnon voi-
milla eteenpäin. Vene kulki 
vakaasti eikä pelottanut vie-
lä, kunnes päästiin ulommas 
rannikolta. 

 Tuulen voima yltyi ja 
vene kulki kallellaan. Luo-
vimme vastatuuleen enkä 
ollut enää yhtään varma pi-
dänkö tästä ollenkaan. Pur-
jemiehet tarkkailivat koko 
ajan purjeita ja säätivät nii-
tä. (Opin vähän myöhem-
min, että purjeita reivattiin). 
Istuin tiukasti kannella pen-
killä ja pidin kiinni kaiteesta 
ja yritin sopeutua olotilaan. 
Päivä kului ihmetellessä, 
että tätäkö purjehtiminen on 
ja mikä tässä on mukavaa. 

Saavuimme vihdoin ilta-
päivällä pieneen suojaisaan 
kauniiseen lahden pouka-
maan, Bracin saaren Lucice 
Bayn poijuihin. Kaikki ve-
nekunnat tulivat lähes yhtä 
aikaa. Rannalla näkyi vain 
muutama rakennus ja yksi 
niistä oli ravintola, jonka 
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omistaja haki meidät kumi-
veneellä rantaan ja söimme 
maukkaan kala-aterian illal-
liseksi. Keskustelimme mat-
kasta seurueemme kanssa ja 
kerroin, että minua pelotti, 
kun vene kulki niin kallel-
laan.  Minulle vakuutettiin, 
että vene ja purjeet on mi-
toitettu niin, ettei tuuli voi 
venettä kaataa. Tämä tieto 
helpotti oloani tulevien päi-
vien varalle, joten päätin lo-
pettaa pelkäämisen ja vain 
nauttia maisemista ja meres-
tä. Sitä vartenhan matkalle 
oli lähdetty. Päästyämme 
takaisin veneeseemme ate-
rian jälkeen makasin het-
ken aikaa veneen kannella 
pitkällään ja ihastelin upeaa 
tähtitaivasta ja etsien muu-
tamia tuttuja tähtiä.

Maanantaiaamuna 3. lo-
kakuuta päivä valkeni au-
rinkoisena ja lämpimänä. 
Lahden vesi oli turkoosin 
sinistä ja lämmintä ja aamu-
uinti tuntui oikein mukaval-
ta veneen vieressä. Kaptee-
nit kävivät läpi päivän sään 
ja reitin ja lähdimme kohti 
Hvar saarta. Vietimme osan 
matkasta kannella loikoillen 
auringossa. Päivällä valmis-
tettiin ateria veneessä. Minä 
lupasin ennen matkaa, että 
voin tehdä ruokaa ja auttaa 
keittiöhommissa, koska en 
tiedä muista asioista mitään 
purjeveneessä. Mutta en 
voinut veneen liikkuessa 
olla kannen alla ollenkaan, 
koska tunsin voivani pahoin 
siellä. Päädyin hoitamaan 
astioiden tiskaamiset silloin, 
kun vene oli laiturissa. Mie-
heni otti hoitaakseen roski-
en tyhjentämiset ja viemisen 
satamien roskasäiliöihin. 
Lisäksi hän sulki septitank-
kien venttiilit satamaan tul-
lessa ja avasi ne taas merelle 
päästyämme.

Hvar saarella kiinnityim-
me Palmizanan satamaan. 
Rantauduimme ja käytimme 
hyödyksi sataman vessa- ja 
suihkupalvelut. Siellä saim-
me kuitenkin niskaamme 
kunnon ukkossateen, jonka 
myötä huomasimme, että 
veneemme vuoti! Vettä tuli 
sisään oleskelutilan ikku-
noiden reunoista. Onnek-
si meillä oli ylimääräisiä 
pyyhkeitä, joihin saimme 

kuivattua kastuneet pinnat. 
Vesi uhkasi sähkötaulua ja 
aiheutti sulakkeiden lau-
keamisen. Erinäisten pon-
nistelujen jälkeen sähköt 
saatiin toimimaan ja sateen 
loputtua insinöörimieheni 
veti tiivisteteippiä veneen 
ulkopuolelle ikkunoiden 
reunoihin. 

 Teippirulla oli tullut meil-
le vahingossa mukaan mut-
ta se saatiin hyötykäyttöön. 
Vettä ei tullut enää sisään 
loppumatkan aikana.

Illalla matkasimme vene-
taksilla Hvarin kaupunkiin. 
Kaupungin rakennukset ja 
kadut oli rakennettu saman-
laisista kivistä kuin Trogir. 
Kiipesimme ylös linnoituk-
sen luo kävelypolkua pitkin 
ja pääsimme ihailemaan 
upeita maisemia juuri au-
ringonlaskun aikaan. 

 Kaupungissa oli runsaas-
ti mielenkiintoisia baareja 
ja ravintoloita ja söimme 
maukkaan ja edullisen il-
lallisen.  Kiertelimme vielä 
katuja ja pikku kauppoja ja 
kuuntelimme toriaukiolla 
paikallisen rockyhtyeen mu-
sisointia ennen kuin ajoim-
me taksiveneellä takaisin 
venesatamaan.

Tiistaipäivän matka Hva-
rista Lastovon saarelle oli 
pisin purjehdus n. 33 meri-
mailia. Sää oli aurinkoinen, 
lämmin eikä tuullutkaan 
kovin paljon, joten ajettiin 
moottorilla. Köllöteltiin 
kannella ja me naiset nau-
timme kuohujuomaa.  Toi-
sella puolen venettä näkyi 
vain merta ja toiselle puolen 
vuoria ja saaria. Kaunista. 
Tuntui lomalta. Ei kiiret-
tä mihinkään. Vene eteni 
tasaisesti kohti seuraavaa 
satamaa, joka oli Skrive-
na Luka. Koko venekunta 
illasti sataman viihtyisäs-
sä ravintolassa ja siellä oli 
yhteistä ohjelmaa laulujen 
merkeissä. 

Keskiviikoksi oli luvattu 
kovaa tuulta. Matkasimme 
Lastovosta Mljetiin. Taas 
tarvittiin monta kerrosta 
vaatetta päälle ja tuulipu-
vut. Istuimme tiukasti sit-
loorassa lähes koko päivän 
toki välillä söimme mauk-
kaan lounaan, kovin vinossa 
asennossa vain. Saavuimme 

Mljetin saaren Pomenan ky-
lään ja kiinnityimme ravin-
tolan laituriin. Paikallinen 
”Konoba” oli vain 20 metriä 
veneestämme. Mljetin saa-
ren erikoisuus oli sisäjärvi, 
joka oli väriltään erittäin 
kirkkaan turkoosin sininen. 
Järvi oli reilun kilometrin 
päässä satamasta ja käve-
limme sinne polkua pitkin. 
Alue oli luonnonsuojelualu-
etta ja siellä kasvoi paljon 
erilaisia puita ja kasveja. 
Pomenassa täydensimme 
myös ruokavarastojamme.

Torstaiaamuna lähdimme 
kohti Kobasin lahtea. Sää 
oli melkoisen tuulinen ja 
pilvinen. Ajankuluksi pela-
simme noppapelejä sitloo-
rassa. Satamassa ravintola 
Luka’s Tavern tarjosi vene-
paikat ja kiinnityimme lai-
tureihin. Illan tullen saimme 
taas oikein kunnon sateen. 

 Luka’s ravintolassa söim-
me koko venekunnan kans-
sa yhdessä illallisen, joka 
koostui pääasiassa meren 
herkuista. Illan aikana pi-
dettiin puheita ja kerrattiin 
matkan kokemuksia vene-
kunnittain. Vähitellen siir-
ryimme omaan veneeseen 
jatkamaan illan viettoa ja 
jutustelemaan matkakoke-
muksista.

Perjantaiaamuna oli läh-
tö kohti Dubrovnikia ja 
viimeinen päivä veneessä. 
Edelleen oli pilvistä ja tuu-

lista.
 Nyt saimme lisäksi isot 

mainingit, jotka keinuttivat 
venettä taas hieman eri lail-
la. Naapuriveneet hävisivät 
välillä puoliksi näkyvistä 
maininkeihin. Iltapäivällä 
saavuimme Dubrovnikiin 
ja jouduimme jonottamaan 
polttoaineen tankkausta 
jonkin aikaa ennen kuin 
pääsimme suuntaamaan 
kohti satamaa, johon vene 
luovutettiin. Tuntui hai-
kealta pakata matkatavarat 
laukkuihin ja lähteä venees-
tä. Viimeisen yön vietimme 
hotellissa korkealla Dubrov-
nikin kaupungin ylärinteel-

lä. Illalla kävimme oman 
veneemme nyt jo hyvin tu-
tuksi tulleiden matkalaisten 
kanssa tutustumassa vanhan 
kaupungin katuihin ja pik-
ku kauppoihin ja tietenkin 
söimme viehättävässä ra-
vintolassa maukkaan ate-
rian. Seuraava aamu olikin 
aurinkoinen ja lentokentälle 
mennessä ihailimme Adri-
anmeren kauneutta bussin 
ikkunoista tien kulkiessa 
pitkin vuoren rinnettä.

Tämä oli ensimmäinen 
matkamme Kroatiaan ja 
saimme kokea sen purje-
veneessä. Joka päivä meri 
oli ollut eri tuntuinen ja 

erinäköinen. Mieli lepäsi 
upeissa maisemissa ja me-
ren ulappaa tuijotellessa. 
Viikon matka merellä ja 
purjeveneessä oli ollut aivan 
mahtava kokemus. Olimme 
erittäin onnellisia ja onnek-
kaita saatuamme tutustua 
purjeveneilyyn kokeneiden 
ja mukavien ihmisten seu-
rassa. Ehkäpä pääsemme 
mukaan joskus uudestaan. 

 
Suvi ja Urpo Karesniemi
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Käy tutustumassa UTMVS:n 
nettisivuihin osoitteessa 

www.utmvs.fi

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

Terveisiä Haanperänkarilta

Jäsen 77 on poissa

Talvi ja myöhäissyk-
syn myrskyt tekivät sen 
taas. Rikkoivat saaren 
pohjoispuolelta laiturin. 
Tällä kertaa ramppi säi-
lyi jotakuinkin ehjänä, 
mutta varsinainen lai-
turi koki kovia. Tämän 
laiturin korjaaminen on 
ollut jokakesäinen urak-
ka. Milloin se on ramp-
pi, milloin laituri. Tulee 
väkisinkin mieleen, että 
onko laiturin paikka oi-
kea, onko se tehty suun-
nitelmien mukaisesti. 
Yksi ainakin on varma, 
laituria on yritetty raken-
taa ja pitää yllä pienellä 
budjetilla. Nyt pitäisi 
saada pysyvämpi ratkai-
su. Hankitaanko kunnon 
systeemit vai puretaanko 
koko homma pois ja siir-
retään toiseen paikkaan. 
Yksi mahdollinen paikka 
olisi Taulukarin pohjois-
puolella.

Tämä meno ei aina-
kaan voi jatkua. Käy 
liian rankaksi kun joka 

kesä korjaillaan laituria 
viikkokausia.

Mutta nyt on kesä jo 
siinä vaiheessa, että vie-
tetään veneilykauden 
avajaisia Haanperänka-
rilla.

Karipirtin keittiö on 
kokenut uudelleen syn-
tymisen. Kun tulette ava-
jaistansseihin, niin käy-
kääpä keittiön puolella 
vilkaisemassa.

Saunan ja tiskauspai-
kan pesuvedet suodattu-
vat nyt harmaavesisuo-
dattimen avulla ennen 
painumistaan maaperän 
imeytyskenttään. Samoin 
Karipirtin keittiöltä tule-
vat vedet kulkevat oman 
suodattimen läpi.

Saunan ja tiskipaikan 
veden lämmitystapa 
on myös muuttumassa. 
Tiskauspaikan läheisyy-
dessä vesi lämmitetään 
pataan asennettavan kie-
rukan avulla. Näin pääs-
tään eroon lämpimän ve-
den riittämättömyydestä 

joka viime kesinä on hai-
tannut saunomista.

Olemme myös hankki-
neet pöytätennispöydän, 
sadepäivien ja miksei 
muidenkin hetkien ajan-
kuluksi. Pöytä on hel-
posti siirrettävissä siinä 
olevien pyörien avulla.

Eikä siinä vielä kaikki. 
Suunnitelmissa on myös 
majoitustilojen lisäämi-
nen Karipirtin tiloihin. 
Katsotaan sitten miten 
suunnitelmien kanssa 
käy. Mikäli hyvin, saa-
daan tilat jo tämän kau-
den aikana käyttöön. 
Majoitustiloja tarvitaan 
saarelle lisää koska ny-
kyajan veneistä puuttuu 
suurelta osin kunnolliset 
yöpymistilat. Majoitusti-
loja lisäämällä toivomme 
saavamme saareen väkeä 
ja toimintaa, jota se kai-
paa.

Kalareissulle voi lähteä 
pienemmälläkin veneel-
lä, laskea verkot, saunoa, 
painua majoitustiloihin 

nukkumaan, kokata keit-
tiössä aamulla aamiaisen 
ja käydä kokemassa pyy-
dykset.

Olemme myös markki-
noineet ”Talkkariloma-
viikkoja” saarelle. Näin 

lomaviikkoaan viettävät-
kin majoittuisivat muka-
vammin. 

Toivon runsasta osan-
ottoanne kesän tapahtu-
miin ja toivotan kaikki 
tervetulleiksi saariston 

hienoimpiin kuuluvaan 
tukikohtaamme. Aina 
kun teille sopii.

Terveisin Pekka Leino    

Pentti Suojanen 1930–2017.

UTMV-seuran kunnia-
puheenjohtaja Pentti 
Suojanen nukkui ikiu-
neen huhtikuun toisena 
päivänä vaikean sairau-
den uuvuttamana.

Suojanen liittyi seu-
ran jäseneksi toiminnan 
alkuvaiheessa perusta-
misvuonna 1961. Hänen 
jäsennumeronsa oli 77.

– Uusi seura järjes-
ti jäsenkampanjan, ja 
minultakin tultiin ky-
symään jäseneksi liit-
tymistä. Perheellämme 
oli vene. Jäsenyyden 
ansiosta veneen perään 
sai lipun, jos katsasti 
aluksensa. Veneemme 
katsastettiin ensimmäi-

sen kerran veneilykau-
den avajaisissa vuonna 
1961, Suojanen muisteli 
Paattipostin haastatte-
lussa keväällä 2001.

Suojanen teki seuran 
hyväksi 2500–3000 tal-
kootuntia ja toimi sen 
puheenjohtajana 1974–
78 ja 1993. Ensimmäi-
sen kerran hänet valit-
tiin seuran johtokuntaan 
vuonna 1965.

Johtokunnan lisäksi 
hän kuului seuran eri 
toimikuntiin, ja ehtipä 
hän välillä myös naut-
tia itse veneilystä muun 
muassa UTMV-seuran 
ja UPS:n järjestämissä 
navigaatiokilpailuissa. 

Suojanen kilpaili yh-
dessä Ralf Ikosen kans-
sa Ikosen Pulteri-nimi-
sellä veneellä. Ikonen 
hoiti kipparin tehtävät 
ja Suojanen luki karttaa.

Kunniapuheenjohta-
jaksi Suojanen kutsut-
tiin vuonna 1998 jär-
jestyksessään toisena 
seuran kunniapuheen-
johtajana.

Suojanen toimi pu-
heenjohtajana, kun 
seuran juuri laajennettu 
maja paloi Haanperän-
karissa tammikuussa 
1977. Tuho oli totaali-
nen, mutta katastrofi ei 
lamaannuttanut jäse-
nistöä. Vain kuukautta 

tulipalon jälkeen val-
mistuivat suunnitelmat 
uudesta majasta, ja sa-
mana kesänä Haanpe-
ränkariin nousi uusi ja 
entistä uljaampi seura-
maja. Tuota talkootyön 
ihmettä Suojanen jaksoi 
muistella vuodesta toi-
seen ja kehua jäsenistön 
huimaa asennetta. 

Paattipostin haastatte-
lussa vuonna 2001 Suo-
janen totesi, että seuran 
jäsenyys on antanut 
paitsi aktiivisen vapaa-
ajan myös lukuisia on-
nistumisen hetkiä. 

–Kun jokin urakka on 
saatu valmiiksi tai juhla 
järjestettyä onnistunees-

ti, niin kyllä se on läm-
mittänyt.

Kun Paattiposti haas-
tatteli Suojasta kunnia-
puheenjohtajuudesta 
vuonna 1998, hän muis-
tutti seuratyön keskei-
sestä lähtökohdasta.

–Tämä on ollut oma 
valinta omasta aloittees-
ta. Pakkotyön tuntua ei 
ole ollut kertaakaan. 
Koko ajan tarkoitukse-
na on ollut saada asioita 
eteenpäin, Suojanen to-
tesi.

Teksti: Sami Suojanen
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Orkesterina

Harmonic 
Ladies

Veneilykauden 
päättäjäiset

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

Elokuun TANSSIT
HAANPERÄNKARILLA 12.8. 

klo 20.00–00.30

Vesibussi lähtee Kalarannasta klo 19.00. 
Paluu tanssien päätyttyä. 

Tervetuloa!   Liput 15 e   UTMVS

Veneilykauden avajaiset
HAANPERÄNKARILLA 20.5.

Perinteinen lipunnosto klo 17.00.
Tanssit klo 20.00–00.30.

Jäsenet ystävineen tervetuloa         UTMVS

Vesibussi lähtee Kalarannasta klo 19.00. 
Paluu tanssien päätyttyä.

Jalmar

ja lipunlasku Haanperänkarilla 16.9. 
klo 20.00–00.30

/1 viikko jäsenis-
tön varattavissa 
kaudelle 2017. 
Pekka Leino 
0400 388 766

Orkesterina

KYLLÄ 
ONNISTUU!

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

Orkesterina

Esa Puutio 
ja Esanssi

Aloittelen juuri vapun 
viettoa, eikä talvi aio ol-
lenkaan hellittää. Juuri 
nyt paistaa aurinko ja on 
melko lämmintäkin, mut-
ta sääennusteet lupasivat 
vappuviikonlopuksi kyl-
mää, vettä, lunta ja tuulta. 
Saapas nähdä saammeko 
oman veneemme tänä vii-
konvaihteena Uuteenkau-
punkiin, omalle tutulle 
paikalleen.

Varmaa kuitenkin on, 
että kesä tulee, ja Haanpe-
ränkariin päästään, vaikka 
rantautumisessamme sin-
ne onkin omat haasteensa, 
kun talvi teki tepposensa 
ponttoonilaiturille. Uskon 
kuitenkin, että laituri saa-
daan kuntoon ja paikoil-
leen ripeästi, ja pääsemme 
viettämään kesäisiä päiviä 
tutuissa maisemissa. 

Tänä kesänä saareemme 
tulee myös uusia ”talkka-
reita”, ja uskon että meri, 
maisema ja saaremme saa-
vat näistä lisää ihailijoita 
ja vakituisia vierailijoita. 
Toivottavasti myös uudet 
jäsenemme ottavat saa-
ren ahkeraan käyttöönsä. 
Haanperänkarin varuste-
lua pyritään myös edelleen 
pikkuhiljaa lisäämään, 
tänä kesän voitte jo järjes-
tää siellä vaikkapa pöytä-
tennisturnauksia. 

Jäsenillä on edelleen 
mahdollista lunastaa avain 
Karipirttiin, MeriTB:ltä 
saa lisätietoa asiasta

Avajaisia lipunnostoi-
neen vietetään taas 20.5. 
Esa Puutio saapuu tahdit-
tamaan illan tanssimusii-
kin. Toimintapäivä on tut-
tuun tapaan 12.8. Varmaa 

on päivän aloituksena on-
kikilpailu, ja illalla tanssia 
Jalmarin tahdissa. Päivään 
koetamme keksiä taas jo-
tain mukavaa yhteistä puu-
haa.   Piia ja Make Duo 
tulee meitä tanssittamaan 
16.9., ja vaikka silloin 
onkin lipunlasku ja päät-
täjäiset, niin veneilykausi 
jatkuu! Joulujuhliin men-
nessä veneet varmaankin 
alkaa olla jo maissa, päivää 
ei ole vielä lyöty lukkoon, 
mutta marraskuun aikana 
pikkujoulut vietetään.

Näihin tapahtumapäi-
viin pääsee taas totuttuun 
tapaan kaupungista myös 
vesibussilla, lähtö Kala-
rannasta klo 19.00 ja kyy-
tiin mahtuu 20 henkeä. 
Paluukyyti tietysti tans-
sien päätyttyä. Muistakaa 
kertoa myös ystäville ja 

tuttaville mahdollisuudes-
ta päästä kesäisen tunnel-
mallisiin lavatansseihin.

Itse odottelen jo vähän 
malttamattomana Haanpe-
ränkariin pääsyä, sauno-
mista, uimista ja vaeltelua 
ympäri saarta maisemia 
ihailemassa.

Yritämme tiedottaa ta-
pahtumista ja Haanperän-
karin kuulumisista face-
bookissa ja nettisivuilla, 
mutta parastahan kaikki on 
itse koettuna, joten tulkaa 
Haanperänkarille!

Aurinkoisia veneilypäi-
viä kaikille, tavataan taas 
kesällä saaressa!

Huvitoimikunnan 
puolesta
Anita Suominen

Kesää  2017 odotellessa

Purjehdusleiri Haanperänkarissa

Lähtöalue, josta lähtevät kaikenlaiset veneet. 
Kuva: Mauri Tenhonen

Uudenkaupungin Purjeh-
dusseura ja Uudenkau-
pungin Työväen Moot-
toriveneseura järjestivät 
yhdessä Haanperänkaris-
sa 4.-7.7.2016 purjehdus-
kurssin. Tyttöjä oli mu-
kaan tullut 6 ja poikia 15 
innokasta purjehtijan al-
kua. Ikähaarukka oli 8-  13 
vuotta. Osallistujia otettiin 
mukaan ilmoittautumisjär-
jestyksessä. 

Leirillä purjehdittiin Op-
timistijollalla ja Sydves-
tillä. SJ-veneellä ajettiin 
tarkoitukseen suunniteltua 
rataa pitkin. Kulkemista 

varten oli tehty kartta, jo-
hon tutustuttiin jo maissa. 

Busterin kyydissä ope-
teltiin merellä kulkemista 
ja siihen liittyviä sääntöjä. 
Busteria saa ajaa vain 15 
vuotta täyttänyt, ja valvo-
jan pitää olla mukana.

Ilona Lindström toimi 
koko leirin johtajana, rei-
pasta tuultakin saatiin sen 
aikana. Opettajina mukana 
toimivat Eetu Hietamaa, 
Lari Ämmälä, Lauri Ylä-
Himanka, Jaakko Kur-
kilahti, Ida Aaltonen ja 
Minner Tammi. 

Purjehduskurssi toimi 

purjehdusseurojen vas-
tuulla, myös taloudellises-
ti. Osallistujilla oli kurssi-

maksu. Loppu kustannuk-
sista oli seurojen kontolla.

Venekatsastus ja perälipun käyttö
Seura ylläpitää viranomaismääräyksen mukaisesti re-
kisteriä seuraan katsastetuista veneistä. Vain veneseu-
raan katsastetun veneen perälippuna saa käyttää seuran 
virallista perälippua. Mikäli venettä ei ole katsastettu, 
perälippuna käytetään Suomen lippua. 

Koska seura on velvoitettu pitämään rekisteriä kat-
sastetuista veneistä, seuraa velvoitetaan myös valvo-
maan perälipusta annettuja asetuksia. Meri-TB myy 
seuran perälippuja sekä viirejä. Meri-TB:lle toimitetaan 
lista katsastetuista veneistä ja lippu myydään ainoas-
taan listalta löytyviin veneisiin.

Useat seurat myös vaativat talvitelakointialueen ve-
neiltä voimassa olevan katsastuksen. Mikäli venettä ei 
ole katsastettu, talvitelakointipaikka menetetään.

UTMVS:n telakkapaikalle ei vielä ole tätä vaatimus-
ta. Koska alueelle on uusia tulijoita, otamme tulevai-
suudessa käyttöön tämän saman käytännön.

Veneitä voi katsastaa A-, B-, C- ja D-luokkiin. Kat-
sastusvaatimukset eivät paljoakaan poikkea rekisteröin-
tivarusteista. Pitää myös muistaa, että useat vakuutus-
yhtiöt antavat maksuista jopa 20% alennuksen, jos vene 
on katsastettu. Tällä rahalla kuittaa jo telakkamaksun 
ja katsastusmaksun.
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Edullinen ja viihtyisä paikka 
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Pekka Lindqvistin pitkä pesti

Jäinen horisontti
Uudenkaupungin merellinen 
historia on täynnään kerto-
muksia laivoista, kapteeneis-
ta, merimiehistä, satamista 
sekä kaikesta merenkulkuun 
liittyvästä. Ihmisten mielen-
kiinto näitä asioita kohtaan 
on lisääntymässä. Niinpä 
Merelliset illatkin ovat olleet 
”loppuunmyytyjä”.

Paljon on kerrottu ja ylös 
kirjattu. Aihepiiri on todel-
la laaja. Ja merihän tuottaa 
edelleen uusia legendoja, jo-
ten kerrottavaa lienee yllin 
kyllin tulevaisuudessakin.

Sataviisikymmentä vuotta 
sitten laivarekisterissä oli 
uusikaupunkilaisia laivo-
ja enemmän, kuin millään 

muulla Suomen kaupungil-
la. Ja vielä viime vuosisadan 
alussa niitä oli 27. Sekin on 
paljon, kun muistamme, että 
tällä hetkellä yksikään kaup-
pamerenkulkua harjoittava 
alus ei kanna kaupunkimme 
nimeä peräpeilissään. Vii-
meisin ulkomaisia satamia 
kierrellyt laiva oli koulutus-
alus kuunari Helena. Sitten 
sekin muutti ”kirjansa” Tur-
kuun.

Tämän kohtuullisen pitkän 
”aasinsillan” jälkeen onkin 
syytä siirtyä varsinaiseen 
aiheeseen. Vastapäätäni is-
tuu nimittäin pitkänlinjan 
merimies, konemestari Pek-
ka Lindqvist. Hän on Uu-

denkaupungin poikia, täällä 
syntynyt ja koulunsa käynyt. 
Veri veti jo nuorena merille. 
Viimeiset neljäkymmentä 
vuotta hän vietti jäämurta-
jilla ennen eläkkeelle siir-
tymistään. Se on pitkä pesti. 
Tulee väkisin miettineeksi, 
onko tämä PaattiPosti tar-
peeksi arvokas ”foorumi” 
tällaisen työhistorian esitte-
lyyn. Toivottavasti on.

Vuoteen 1966 Pekka Lind-
qvist eli poika- ja nuoruus-
vuosiaan ikäistensä seurassa, 
ikäistensä tavoin. Mutta pa-
rikymppisenä, kovan yrittä-
misen ja hyvien kontaktien 
avulla, hänelle avautui tie 
merimiehen vaativalle ural-

le.
- Nousin laivaan Raumal-

la. Alus oli Nielsen yhtiön 
1900 dwt:n kuivalastialus 
”Eeva”. Se oli aikarahdattu 
Ahlström yhtiölle ja määrän-
pää oli Kotka. Sieltä otimme 
selluloosalastin ja veimme 
sen Hollantiin. Matka on-
nistui kaikin puolin hyvin. 
Hollannista matka jatkui 
puolestaan Ruotsiin, tällä 
kertaa kipsilastissa. Tällaista 
maasta ja satamasta toiseen 
sukkulointia jatkui vuoden 
verran, jonka jälkeen jäin 
pois laivasta ja tulin Uuden-
kaupungin telakalle töihin. 
Merenkulun ”piireihin” oli 
kuitenkin saatu jalka oven 

väliin, aloittaa Pekka muis-
telunsa.

- Koko telakalla oloajan 
tutkin mahdollisuuksia läh-
teä jälleen merelle. 1971 asi-
at oli puhuttu jo niin pitkälle, 
että pesti Erikssonin laivoi-
hin oli odottamassa. Väliin 
tuli kuitenkin hyvä ystävä-
ni, joka sanoi, että unohda 
Eriksson ja tule jäämurtaja 
Apuun, siellä on sinulle 
paikka. Asia meni uudelleen 
harkintaan ja kallistuin vähi-
tellen Avun kannalle. Edessä 
oli pesti jäämurtajaan nimik-
keellä moottorimies. Tämä 
laiva oli työpaikkani lähes 
neljä vuotta. Ja Suomessa-
han jäämurtajia riitti. Seu-
raavaksi oli vuorossa Sam-
po, jossa vierähti 11 vuotta. 
Myös Voima ja Otso tulivat 
tutuiksi. Apu käväisi myös 
Uudenkaupungin Hepoka-
rissa ainakin kerran.

Jäämurtajat eivät juuri-
kaan laitureissa viipyneet. 
Täysillä muona- ja poltto-
ainevarastoilla ne pystyivät 
toimimaan yli kolme viik-
koa. Joskus harvoin kap-
teeni ”armahti” miehistöä 
ja ohjasi laivan laituriin ja 
järjesti vapaaillan. Mistään 
iskelmien ”taikayöstä” ei 
päästy nauttimaan. Muutama 

olut otettiin maissa ja sitten 
takaisin laivaan.

Murtajalla, kuten muil-
lakin laivoilla, tehtiin vuo-
rotyötä. Neljä tuntia työtä 
ja neljä vapaata, ympäri 
vuorokauden. Vapaa-ajalla 
piti hoitaa henkilökohtaiset 
asiat, kuten syömiset, nuk-
kumiset, pyykin ja mahdol-
lisen postin. Ja jos painoin-
deksin kanssa oli ongelmia, 
piti ehtiä painojakin nostella. 
Se oli aika ”rassaava” aika-
taulu. Seitsemänkymmentä-
luvun puolivälissä tuli vuo-
rottelusysteemiin muutoksia. 
Työtä tehtiin 20 päivää, 6 
tuntia töissä, kuusi tuntia va-
paalla. Sen jälkeen tuli kym-
menen päivän vapaa. – Sii-
nä ehti jo vähän suunnitella 
omaakin elämää, muistelee 
Pekka.

Työpaikkana laivan kone-
huone ei ole järin kaksinen. 
Siellä on ahdasta, kuumaa, 
kovaa melua ja dieselin kat-
kua. Ikkunaton tila on aina 
ahdistava. Ei siitä suurta iloa 
olisi ollutkaan, koska ulos 
vilkaistessa näkökentässä 
olisi aina ollut jäinen hori-
sontti. Pimeällä ei sitäkään. 
Konehuoneita murtajilla on 
kaksi, keulassa yksi ja peräs-
sä toinen. Molemmissa oli 

Salskeita meripoikia vuonna 1972, keskellä Pekka, 
taustalla Apu.

Konemestari Pekka Lindqvist ja jäämurtaja Voima, joka jäi hänen pitkän uransa viimeiseksi työpaikaksi ennen 
eläkkeelle siirtymistään vuonna 2010. Voimalla hän ehti palvella yhteensä 22 vuotta.
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Uudenkaupungin kauppatorilla

Torikauppa Lundelin

kolme miestä vuoroa kohti. 
Ja voimaa oli kuin ”pienes-
sä kylässä”, kuten tavataan 
sanoa. Metrinen jää ei ollut 
este, mutta kylläkin hidaste. 
Koko laivan miesvahvuus 
oli noin kolmekymmentä 
henkeä.

”Vanhaan hyvään aikaan” 
talvet olivat useinkin äärim-
mäisen vaikeita. Jäätä oli 
paksulti ja sitä oli pitkälle. 
Esimerkiksi talvella 1979 
joutuivat murtajat ja mie-
histöt varsin koville. Koko 
Itämeri jäätyi ja murtaja 
Hansekin lähetettiin Sak-
saan avustustehtäviin. Urho 
ja Sisu joutuivat hakemaan 
laivoja aina Ahvenanmaan 
korkeudelta asti avustaak-
seen ne Perämeren satamiin.

- Sampo, jolla silloin pal-
velin, avusti matkustajalai-
voja Ahvenanmaan ja Ruot-
sin rannikon välillä kolme 
viikkoa, kertoilee Pekka sel-
kein muistikuvin.

Kaiken tämän työn ja tou-
hun keskellä Pekka Lind-
qvist aloitti opiskelun. Ko-
nemestarin tutkinto häämöt-
ti jossain kaukaisuudessa. 
Hänen kertomansa mukaan 
koville se otti, vapaa-ajat piti 

”päntätä” ja lomiakin tarvit-
tiin. Valmista kuitenkin tuli 
ja palkittiin konemestarikir-
jalla.

Tarinointimme lopuksi 
Pekka muisteli kahta ta-
pahtumaa, jotka poikkeavat 
laivan askeettisesta arjesta. 
Laivamme kippari oli nimit-
täin saanut puhelun Korkea-
saaresta, jossa tiedusteltiin, 
että voisiko jäämurtaja toi-
mittaa heille hylkeenpoika-
sen. aika erikoinen toive, 
mutta se otettiin vastaan 
tosissaan. Alkoi hylkeen-
metsästys jäämurtajalla. 
Ja kuinka ollakaan, eräänä 
päivänä jossain Perämeren 
jääaavikolla havaittiin hylje, 
jolla oli pieni kuutti muka-
na. Mutta miten se saadaan 
laivaan. Ja kuka sen sieltä 
hakee. Laivan koko henki-
lökunta oli innokkaasti mu-
kana. Olihan tässä mainio 
tilaisuus saada vähän vaih-
telua arkirutiineihin. Koska 
jäämurtajalla ei tietenkään 
ollut pyyntiin tarvittavia vä-
lineitä, ne piti itse kehitellä 
paikan päällä. Laskuportai-
den suojaverkko irrotettiin 
ja I perämies sai kunnian 
hakea kuutti laivaan. Kan-

Jäämurtajat avustivat tarvittaessa myös merionnettomuuksissa. Varsin näyttävä operaatio oli matkustaja-
lautta Sally Albatrossin pelastustoimi Porkkalan edustalla 4.3.1994. Voima oli väylää avaamassa Porkkalan 
suunnalla, kun sai kutsun onnettomuuspaikalle. Matkustajalaiva oli ajanut karille ja oli pahasti kallellaan. 
Koska siinä vaiheessa ei vaurioista ollut täyttä selvyyttä, ryhdyttiin varmuuden vuoksi tyhjentämään laivaa 
matkustajista. Matkustajat siirrettiin Voimaan, joka kuljetti heidät Helsinkiin, muisteli Pekka.

Tankkerit olivat huonoja jäissäkulkijoita, joten hinausapua tarvittiin.

nustushuutojen saattelemana 
perämies laskeutui väylälle. 
Jäälautalta toiselle hyppien 
hänen onnistui kuin ihmeen 
kaupalla keinotella itsensä 
kiintojäälle.

Emähylje katseli luottavai-
sesti niin kauan, kunnes mies 
alkoi vetää kuuttia verkkoon. 
Silloin se hyökkäsi ja perä-
miehelle tuli kiire. Kuutti oli 
kuitenkin jo kainalossa ja 
hyvällä onnella mies selvisi 
saaliineen laivan kannelle. 
Korkeasaaresta neuvottiin, 
että mitään ruokaa sille ei 
saa antaa. Mutta puulaatik-
ko pitää tehdä, minkä laivan 
timpuri sitten tekikin. Illalla 
hylje oli jo Kemissä, mistä 
se vuorokoneella lennätettiin 
Helsinkiin.

- Toukokuussa, kun tu-
limme Katajanokalle, kävin 
Korkeasaaressa katsomassa, 

miten kuutti jakselee. Hy-
vin näytti voivan ja polski 
iloisesti omassa altaassaan. 
Tämän tiedon toin laivatove-
reilleni, mikä ilahdutti heitä 
suuresti, sanoi Pekka tämän 
ensimmäisen ”kevennyksen” 
päätteeksi.

Toinen kevennys sijoittuu 
aivan eri ympäristöön. Sil-
loin elettiin vuotta 1972, ja 
oli Juhannusaatto. Ilma oli 
lämmin ja niin kaunis, kuin 
se vain Suomen suvessa voi 
olla. Murtaja Apu oli Turun 
satamassa ja koko miehistö 
paikalla. Oli alkamassa juh-
laristeily melko runsaalle 
kutsuvierasjoukolle. Kysees-
sä oli Senegalin presidentin 
valtiovierailu, jolle Kekko-
nen halusi näyttää kappaleen 
kauneinta Suomea eli Turun 
saariston. Matka alkoi ja 
suuntana olivat Nauvon lä-

hivedet ja Nesteen luksushu-
vila. Täällä nautittiin lounas 
pitkän kaavan mukaan ja 
kaikilla mausteilla. Iltaa tul-
tiin jatkamaan laivalle. Ihan 
komeat ”juhannusjuhlat”, 
joista ei inhimillisiäkään 
piirteitä puuttunut. Aamul-
la rahdattiin väki Turkuun. 
Satamassa merenkulkuhal-
lituksen pääjohtaja kiitteli 
ja kätteli jokaisen miehistön 
jäsenen. Oli kuulemma ollut 
onnistunut risteily.

- Omalta kohdaltani voin 
sanoa, että olipahan erikoi-
nen Juhannus… - mutta, niin 
kuin laulussa sanotaan, ”en 
päivääkään vaihtaisi pois…”

Teksti: Lauri Ikonen
Kuvat: Pekka Lindqvistin 
albumista
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Valkoisten laivojen ter-
minaali, muuta nimeä hän 
ei tälle paikalle tiennyt-
kään, vaikka se oli hänel-
le ennestään varsin tuttu. 
Vuosien aikana se oli 
jonkin verran muuttunut, 
mutta niin olivat laivatkin. 
Ei niitäkään enää voinut 
valkoisiksi sanoa.

Tilavassa aulassa ei vie-
lä ollut montaakaan mat-
kustajaa. Hän oli tullut 
ajoissa, koska tahtoi teh-
dä matkustamiseen liitty-
vät toimenpiteet kaikessa 
rauhassa. Hän ojensi mat-
kavarauksensa ja passin-
sa miesvirkailijalle. Mies 
katseli niitä hetken.

- Koistinen Aki, osasto-
päällikkö…

- Kyllä, minä olen… - 
Tässä matkalippunne ja 
risteilyohjelma… - olkaa 
hyvä ja hyvää matkaa…

Hän nousi portaat toi-
seen kerrokseen, jossa si-
jaitsi baari. Tilaa oli vielä 
runsaasti. Hän valitsi pöy-
dän kaiteen vierestä, josta 
oli hyvä näköyhteys alas 
aulaan. Baaritiskin takana 
palveli hauskannäköinen 
tummaverikkö, joten hän 
päätti hakea itselleen olu-
en. Palatessaan pöytäänsä 
huurteinen lasi kouras-
saan, häntä alkoi huvittaa. 
Niissä kabineteissa, joissa 
hän tapasi oluensa juoda, 
ei tällainen olisi tullut ky-
symykseen. Olut maistui 
kuitenkin samalta, joten 
mikäs siinä…

Väki aulassa oli lisään-
tynyt. Hillitysti käyttäy-

tyviä keski-ikäisiä, eläke-
läisiä. Olihan kyseessä ar-
kipäivän risteily. Samassa 
ovesta työntyi kovaääni-
nen miesjoukko. Ilmeises-
ti kyseessä oli hirviseurue, 
joka tuli viettämään met-
sästyskauden päättäjäisiä 
ja ilman naisia.

Hän selaili saamaansa 
risteilyohjelmaa ja erityi-
sesti musiikkia esitteleviä 
sivuja. Tämän illan tähti-
vieras on vuoden tangoku-
ningas. Hänen ex-vaimon-
sa oli aivan hullaantunut 
noihin romanilaulajiin…, 
voihan hitto, nyt se tuli… 
Hän oli matkalle lähties-
sään päättänyt, ettei suo 
ajatustakaan sille kava-
lalle naiselle, joka oli pet-
tänyt hänet ja saman tien 
jättänyt. Avioerosta on 
nyt kulunut puoli vuot-
ta. Sanotaan, että avioero 
on ”pikkukuolema”. Ja 
kyllä se koville on otta-
nut. Pahinta on ollut se, 
kun ei oikein tiedä, mis-
sä on mennyt pieleen. Tai 
siis, mitä hän olisi voinut 
tehdä toisin. Ystävät ja 
työtoverit näyttivät kyllä 
tietävän, mikä liitossam-
me hiersi. ”Jos teillä oli-
si puute rahasta ja huoli 
toimeentulosta, ette eh-
tisi miettiä kaikenmaail-
man pikkumurheita”, he 
julistivat yhteen ääneen. 
Ex-vaimoni työskente-
li silloin pankkialalla ja 
oli johtavassa asemassa. 
Olimme molemmat ns. 
hyväpalkkaisia. Olimme 
myös kunnianhimoisia ja 

”Iltalähtö”

omistautuneet urillemme.
Ongelmia alkoi esiintyä 

silloin, kun ex-vaimoni 
alkoi harrastaa golfia. Hän 
hurahti siihen niin täydel-
lisesti, että parisuhteeseen 
kuuluva normaali kans-
sakäyminenkin alkoi olla 
”kortilla”. Pelipäivät li-
sääntyivät ja matkat piteni-
vät. Pidin selvänä, että tämä 
on ohimenevää, mutta mitä 
vielä. Alkoivat pelimatkat 
ulkomaille. Pitkät puhelut 
ja sähköpostit olivat joka-
päiväinen riesa. Lounaita ja 
”tyttöjen iltoja” riitti. Tänä 
aikana opin jopa laittamaan 
ruokaa, jonka tietenkin sain 
yksikseni syödä. Myin jopa 
rakkaan purjeveneeni, kos-

ka purjehdus ei yksin ollut 
mielekästä. Sitten alkoivat 
työkaverit esittää arvelutta-
via kysymyksiä ja surkeas-
ta habituksestani huomau-
teltiin. Alkoi myös liikkua 
huhuja nuoresta lääkäristä, 
jonka oli nähty liikkuvan 
vaimoni seurassa muualla-
kin, kuin viheriöllä. Avio-
liittoni alkoi olla päätössa-
noja vaille valmis. Tämä 
aika oli varsin raskasta ja 
se söi miestä.

Kaverit töissä ottivat osaa 
ja olivat mentoreina ope-
tellessani elämään ilman 
naista. Tälle matkallekin 
he suorastaan pakottivat. 
Sinulla on nyt viikon syys-
loma, et voi jäädä tänne 

nurkkiin homehtumaan, 
he sanoivat ja väittivät, 
että kun palaan matkalta, 
niin olen kuin uusi mies. 
Se oli mukavaa kuultavaa, 
mutta pani uskoni koetuk-
selle. Pakkasin kuitenkin 
laukkuni ja päätin katsoa 
tämän ”kortin”. Tyhjensin 
olutlasini ja laskeuduin läh-
töaulaan, jossa jo availtiin 
ovia laivaan vieviin käytä-
viin.

Ulkona oli jo pimeää. 
Hyttini oli tavanomainen, 
sohva ja vuode sekä välis-
sä pieni pöytä. Vuode oli 
nostettu seinälle ja sai tilan 
tuntumaan isommalta. Ik-
kunasta havaitsin, että laiva 
oli jo liikkeessä. Tax-free 

avattaisiin puolen tunnin 
kuluttua.

Joskus nuorempana lai-
varisteilyllä ollessa laivan 
myymälässä asioiminen oli 
matkan kohokohtia. Nyt 
hän ei tuntenut mitään suu-
rempaa mielialaan vaikut-
tavaa elämystä tarkkailles-
saan toinen toistaan kome-
ampia pulloja hyllyissään. 
Iltaa varten hän päätti ostaa 
pullon skottilaista…

- Ei, mutta sehän on 
Aki… - hämmästeli naisää-
ni hänen takanaan. Äänessä 
oli jotain tuttua, mikä sai 
hänet nopeasti kääntymään.

- Pia, - tämäpä yllätys, 
Akin hämmästys oli todel-
la aitoa.

Huolto Rengas

LAIHO
Autotehtaankatu 9, Uusikaupunki

puh. (02) 842 4500
www.nesteuki.fi
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- Olet jotenkin muuttu-
nut, enkä tahtonut sinua 
heti tuntea... Hänen edes-
sään seisoi tyylikäs nuori 
nainen. Vaalea tukka oli 
lyhyeksi leikattu ja kevyt 
meikki korosti hänen ihon-
sa heleyttä. Pia oli hänen 
sihteerinsä yli kolmen vuo-
den takaa. – Hauska tavata, 
mutta voisimmeko mennä 
jonnekin juttelemaan, hän 
ehdotti selvästi piristynee-
nä.

- Kyllä, mutta myö-
hemmin… - tytöt menivät 
saunaan, ja minä lupasin 
toimittaa heille saunajuo-
mat…

- Tytöt. – Mitkä ihmeen 
tytöt, ihmetteli Aki.

- Firmamme kaikki sink-
kunaiset ovat laivalla viet-
tämässä ”tyttöjen iltaa”… - 
Meillä on yläkannella sviit-
ti ja siellä sauna…, - mutta 
hei, nähdään pianobaarissa 
puoli kymmeneltä, sanoi 
Pia ja asettui kassajonoon 
kantamuksineen.

Pian kohtaaminen sai 
Akin mielialan kohoa-
maan. Hän jopa alkoi uskoa 
kavereiden huulena heittä-
mään sanontaan, ”palaat 
uutena miehenä”. Ilmassa 
oli paljon hyviä ennustei-
ta. Viskipullo sai seurak-
seen konjakkia, likööriä ja 
kuohuviiniä. Hän aikoi va-
rautua jatkoihin kunnolla. 
Kassalle mennessään hän 
vielä täydensi ostoksiaan 
suklaarasialla. Hän tunsi 
suurta tyytyväisyyttä sen 
hetkiseen oloonsa.

Hän palasi hyttiinsä ja 

vilkaisi kelloonsa. Reilu 
tunti olisi aikaa valmistau-
tua. Syöminen kyllä jää, 
mutta sen voi hoitaa myö-
hemminkin. Ensimmäi-
seksi on ajettava parta. No, 
ajoihan hän sen lähtiessään, 
mutta varma on aina var-
maa. Suihkun jälkeen hän 
vaihtoi toisen paidan. On-
neksi tuli otettua mukaan. 
Kun pullot oli asetettu pöy-
dälle, hän istahti hetkeksi 
ja kuunteli miten käytäväl-
lä seurueet kulkivat kohti 
tanssisalia. Hän katsoi vas-
tapäätä olevaa vuodetta ja 
kävi mielessään erinäisiä 
vaihtoehtoja. Pitäisikö se 
laskea alas tai sitten antaa 
olla noin. Hän päätti antaa 
sen olla niin kuin se oli. 
Auki vedetty vuode voisi 
olla liian osoitteleva hänen 
tulevalle naisvieraalleen.

Hänen katseensa oli sil-
loin tällöin eksynyt pöy-
dälle olevaan konjakki-
pulloon. Kulaus konjakkia 
voisi olla hyväksi tähän 
jännittämiseen, jota hän 
oli alkanut tuntea. Korkin 
narahdus sen auetessa oli 
kuin lähtölaukaus illan ja 
yön lupaaviin mahdolli-
suuksiin. Hän haki kylpy-
huoneesta lasin ja kaatoi 
sen puolilleen konjakkia. 
Tavallinen juomalasi ei 
houkutellut mihinkään ritu-
aaleihin, vaan hän kumosi 
sen siltä istumalta.

Puolikymmeneltä Pia 
saapui. Baarissa ei ollut 
yhtään miestä, jolta olisi 
hänen tulonsa jäänyt huo-
maamatta. Aki auttoi tuolin 

hänen alleen. Kahvi ja kon-
jakki oli valmiiksi katettu.

- Luuletko, että sinun 
muu seurueesi kaipaa si-
nua, kysyi Aki, kun Pia oli 
istuutunut.

- Ei kaipaa. – Olemme 
porukassa, mutta jokaisel-
la on vapaus mennä ja olla 
mielensä mukaan. – Tulim-
me pitämään hauskaa… 
vastasi Pia.

Pia kertoi olevansa suu-
ren teollisuusyrityksen 
tiedottaja. Varkain Aki 
tarkkaili hänen vasemman 
käden nimetöntä, jossa ei 
ollut sormusta. Se ei jäänyt 
Pialta huomaamatta,

- Taidat olla vielä itsekin 
vapailla markkinoilla, hän 
kysyi ja tyhjensi konjakki-
lasinsa.

- Avioero oli melkoinen 
mankeli, - sen tietää vasta 
sitten, kun on käynyt sen 
läpi. Aki ei halunnut olla 
epäkohtelias, mutta olisi 
mieluummin keskustellut 
jostain muusta.

Toisen konjakin jälkeen 
Pia ehdotti käyntiä ravin-
tolan puolella, josta kuului 
tanssimusiikin tuttu ja kut-
suva rytmi. Aki ei muista-
nut, milloin oli viimeksi 
tanssinut, mutta ei tullut 
mieleenkään, että olisi 
kieltäytynyt. Joku viisas 
on sanonut, että tanssi on 
kuin pyörällä ajo, kun sen 
kerran on oppinut, osaa sen 
aina. Tämä mielessä Aki 
ohjasi naisensa lattialle.

Jo ensimmäisistä akor-
deista tiesi, että orkesteri 
tarjoilee tangoa. Aki laski 

kätensä Pian uumalle vaati-
vasti, mutta hellästi. Kaikki 
se mitä hän tästä hetkestä 
oli unelmoinut, oli nyt tot-
ta. Lattialla alkoi olla ah-
dasta. Se sai Akin tiuken-
tamaan otettaan. Tämä oli 
jotain sellaista, mitä hän ei 
olisi uskonut enää koke-
vansa. Heillä oli kuitenkin 
vielä paljon puhumista ja 
päättivät hakea rauhalli-
semman paikan. Akilla oli 
kyllä mielessään oma hyt-
tinsä, mutta jätti kuitenkin 
ehdottamatta.

Laivan lukuisista baa-
reista he valitsivat sen, jos-
sa oli vähiten ihmisiä eikä 
musiikkikaan kuulunut häi-
ritsevästi. Pöydässäkään ei 
ollut muita, kuin he kaksi.

- Tästä ei ilta enää para-
ne, huokasi Aki kuivaten 
otsaansa.

- Älä nyt niin sano… 
iltahan on vielä nuori, - 
otammeko jotain juotavaa, 
kysyi Pia ja nosti kännyk-
känsä pöydälle. Aki haki 
vodkaspritet ja pöytään 
palatessaan hän näki Pian 
puhuvan puhelimeen.

- Kaikkien tulevien ilto-
jen kunniaksi, sanoi Aki ja 
kohotti lasinsa… - ja erityi-
sesti tämän illan… - kippis.

Aki laski lasinsa pöy-
dälle ja otti Pian käden 
omaansa. – Minulle on 
näiden vuosien aikana tul-
lut useasti mieleen se ilta, 
jolloin olimme palailemas-
sa sen suuren paperitehtaan 
vihkiäisistä… - muistatko. 
– Sinä olit ottanut muuta-
man lasin kuohuviiniä ja 

olit hieman riehakas, jat-
koi Aki Pian ilmeistä välit-
tämättä.

- Ilta alkoi hämärtyä ja 
oli painostavan tukalaa. 
Erään järven kohdalla sinä 
sait idean iltauinneista. – 
Koetin estellä, mutta kaikki 
oli turhaa. Ja kun P-paik-
kakin sattui kohdalle, ajoin 
autoni sinne. Ajattelin, että 
viimeistään silloin, kun 
huomaat, että meiltä puut-
tuvat uimapuvut, antaisit 
periksi.

- Olemme hämärissä yhtä 
kauniita vastasit ja vaattee-
si lensivät rannalle. Näin 
vaalean hahmosi kahlaavan 
veteen ja seurasin perässä, 
vaikka tiesin, että tässä ei 
ole mitään järkeä. – Jär-
vestä ylös noustessa halusit 
syleillä… - ja suudella.

- Siis minä vai…
- Tuolla äsken tanssies-

sa, kun painauduit minua 
vasten, tuo kaikki palautui 
mieleeni; sinun kostea iho-
si ja pehmeät käsivartesi 
kaulallani… - Se oli kuin 
elokuvissa; kaksi alaston-
ta ihmistä suutelemassa 
yöllisellä rannalla. – Pia, 
silloin minä taisin ihastua 
sinuun ja siitä asti kaikki 
on ollut…

 - Jaaha, täällähän sinä 
oletkin… - Mitenkä ilta on 
mennyt… Pöydän viereen 
oli pysähtynyt nuorehko, 
tumma mies, joka käyt-
täytyi Piaa kohtaan varsin 
tuttavallisesti. – Anteeksi, 
keskeytinkö jotain tärke-
ää…

- Et keskeyttänyt, olem-

me vanhoja työtovereita 
ja muistelimme mennei-
tä, ehätti Pia. – Muuten, 
saanko esitellä, Aki Kois-
tinen, ekonomi ja Torbjörn 
Svensson, tämän laivan en-
simmäinen perämies. Pian 
esittely sujui, kuin hän olisi 
sitä harjoitellut. – Hauska 
tutustua, herra Koistinen. 
Aki nousi myös seisomaan 
ja huomasi olevansa miestä 
puolipäätä pitempi.

- Pia, valitettavasti mei-
dän täytyy nyt lähteä, tar-
joilija jäi kattamaan illallis-
ta hyttiini… - kiitos, herra 
Koistinen, että piditte seu-
raa Pialle…

- No niin, Aki, - oli mu-
kava jutella… - hyvää illan 
jatkoa. Pia ojensi kätensä, 
mutta katsoi hänen ohit-
seen ja se tuntui Akista pa-
halta. Hänestä tuntui kuin 
hän olisi mies, joka on lyö-
ty maahan ja alettu potkia. 
Hän istuutui tuoliinsa ja 
tuijotti eteensä mitään nä-
kemättömin silmin. Vod-
kalasin viileys oli ainoa 
asia, johon hän reagoi. Hän 
tarttui siihen ja tyhjensi sen 
kerralla. – Hemmetin Tor-
björn…

Työntyessään ulos baa-
rista, kuului ravintolasta 
romanikuninkaan tuntei-
kas laulu. ”…rakasta, kärsi 
ja unhoita, se on määräys 
kohtalon…”.
Lauri Ikonen
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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

ulkomaalien 
värisuunnittelu

Parasta palvelua &
kumppanuutta pintoihin 

ja sisustamiseen

•  maalit  •  maalaustyövälineet  •  seinän- 

ja lattianpäällysteet  •  keraamiset laatat 

•  kiinnitysaineet  •  kylpyhuonekalusteet

Uusikaupunki

Väriuki Oy
Kurjenpolku 3,
p. 02 841 3228

www.varisilma.

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

Puh.	0400	749	789
www.nostokori.com

Ji
PS

.fi

Puh. Vehmaa (02) 4331 050
Kalanti (02) 8416 200
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UGIN PYÖRÄ
M. Suominen
Sepänkatu 4, Uusikaupunki
Puh. 02-842 1110

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

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. 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
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Vakka-Suomen
Kirjapaino Oy

lomakkeet, esitteet, kirjekuoret, kirjat ym.
tuotteiden suunnittelu

KOPIOINTIPALVELU

Painotuotteet

www.kirjapaino.com
Rauhankatu 8, Uusikaupunki   •   p. 02 841 2365

Isonkarin matkai-
lukesä on alkanut 
linturetkien ja hyl-
jesafareiden myötä. 
Veneilijöitäkin on 
käynyt jo paljon saa-
rella.

Saaren matkailuyrittäjät 
Kari Laaksonen ja Noora 
Hilden kertovat, että al-
kanut kesä vaikuttaa vilk-
kaammalta kuin aikaisem-
mat.

”Tosi mukava kesä on 
tulossa. Kesän majoituska-
lenteri näyttää jo nyt hirmu 
hyvältä”, Hilden kertoo. 
”Veneilijöitä varten on teh-
ty uutta mukavaa talven 
aikana, ja M/S Kertunkin 
varauskalenteri on edellis-
kesää täydempi”, Laakso-
nen jatkaa.

Muutakin kuin sata-
ma, tie ja majakka

Isokari on 180 hehtaaria 
suuri, hyvin monimuotoi-
nen saari. Saaren itäpuoli on 
hiekkarantaa ja kivikkoista 
muinaisrantaa, keskiosa 
kanervanummia ja metsäi-
siä notkelmia, ja länsipuoli 
paljasta kalliota. Pienet suot 
ja kedot sekä lammaslaidun 
maustavat maisemaa.

”Kauempaa tuleville on 
usein yllätys, kuinka suuri 
ja monipuolinen saari Iso-
kari on. Sataman ja maja-
kan väliin mahtuu paljon, 
ja seikkailemalla tien ja 

luontopolun ulkopuolelle 
voi löytää armeijan vanhoja 
rakenteita, upean uimapai-
kan tai vaikka merikotkan 
pesän. Saari on todellakin 
paljon enemmän kuin sata-
ma ja tie majakalle”, Laak-
sonen kertoo.

Matkailijoille saarella on 
monipuolisia palveluita, 
osin maksusta, mutta myös 
täysin ilmaiseksi. ”Puhtaat 
vedet, rakentamattomat 
rannat sekä esteetön me-
rimaisema ovat kaikkien 
saatavilla. Ihan jo tulemalla 
saareen saa jotain sellaista, 
mitä ei ole saatavilla muu-
alta”, Laaksonen kannustaa.

Kausi jatkuu talven 
tuloon asti

Isonkarin matkailun kesä-
kausi alkoi jo ennen vap-
pua, kun 29.4. tehtiin vuo-
den ensimmäinen linturetki. 
Jo tätä ennen saarella oli 
käynyt muutamia matkai-
lijoita.

”Toukokuussa olemme jo 
tehneet M/S Kertulla lin-
turetkiä sekä hyljesafareita 
Sandbäckin hylkeidensuo-
jelualueelle. Ensimmäiset 
kesähotellissa majoittuvat 
asiakkaat meillä oli vappu-
viikolla”, Hilden kertoo.

Isonkarin alkukesä kuten 
syksykin on yksityisristeily-
jen sekä tyhy-retkien aikaa.

Keskikesällä yksittäisiä 
matkailijoita käy paljon ja 
opastuksia pidetään joka 

päivä, samoin terassi pal-
velee joka päivä aamusta 
iltaan, säävarauksella tosin.

Isonkarin matkailukausi 
päättyy syksyllä pikku hil-
jaa säiden mukaan. ”Tällä 
tietoa kesän päättävä yleisö-
risteily tehdään 8.10., mutta 
yksityistilaisuuksia on vielä 
tämän jälkeenkin”, Hilden 
kertoo.

Kesäterassilta kaikki 
tarvittava

Isonkarin satamatoimisto 
eli oikeammin kesäterassi 
sijaitsee noin sata metriä 
satamasta majakan suun-
taan. Terassi on keskikesällä 
avoinna joka päivä aamusta 
iltaan, säävarauksella.

Terassilta saa kuumaa 
kahvia ja kylmäkaapista 
huurteisenkin. Kotiin vie-
misiksi voi ostaa vaikka 
tämän kesän uutuutta: Kus-
tavissa paahdettua Isokari-
luomukahvia. Varsinaista 
ruokamyyntiä terassilla ei 
ole, mutta pieneen nälkään 
löytyy suolaista ja makeaa 
syötävää. ”Jäätelöä meiltä 
toivotaan tietysti joka kesä. 
Katsotaan saisimmeko tänä 
kesänä pakasteiden kulje-
tusketjun niin varmaksi, 
että jäätelöt ovat jäässä vielä 
täällä saaressakin”, Hilden 
vihjaa.

Terassi toimii satama-
toimistona, missä hoituvat 
satamamaksujen lisäksi 
Majakkamestarin pihasau-
nan varaukset sekä pöytä-
varaukset Isonkarin kesära-
vintolaan, joka löytyy myös 
Majakkamestarin talolta.

”Kesäravintolassa teh-
dään à la carte -ruokaa ke-
sähotellissa majoittuville, 
ja veneilijätkin ovat ilman 
muuta tervetulleita syö-
mään. Meillä on töissä huip-
putason kokki, ja tarjolla on 
makuja mereltä ja laatua lä-
heltä - siis kalaa, lammasta 
ja villivihanneksia”, Hilden 
kertoo. Kesäravintola on 
avoinna tilauksesta pöytä-
varausten mukaan.

Kylki kylkeen sata-
massa

Isonkarin satamassa on kak-
si laituria, joissa kummas-
sakin on 6-7 kylkikiinnitys-
paikkaa. Välillä satamassa 
on yksi tai kaksi venettä, ja 
heinäkuun helteillä pienessä 
satama-altaassa onkin sitten 
paatti poikineen.

Isonkarin satamamaksu 
on vaatimattomat 5 tai 10 
euroa. Vitonen on perus-
maksu, ja kympillä saa yö-
pyäkin. Maksut ovat samat 
kaikenkokoisille veneille, 
risteilyalukset poislukien.

Isokari on ollut maksul-
linen satama ainakin koko 
2010-luvun, mutta vieläkin 
joku jaksaa leikkiä satama-
maksuista autuaan tietämä-
töntä. ”Jotkut eivät ole kuu-
lemma koskaan maksaneet 
satamamaksua, eikä heidän 
nytkään tarvitse maksaa, 
koska heidän ei nyt vaan 
tarvitse maksaa”, Hilden 
hymyilee. ”Kysyn aina että 
jos ette ole kymmeneen 
vuoteen maksaneet mitään, 
niin haluatteko nyt maksaa 
edellisvuosienkin maksut”, 
Hilden nauraa.

Satamamaksuun sisältyy 
turvallinen laituripaikka 
aallonmurtajan suojas-
sa sekä kuivakäymälän ja 
grillauspaikan käyttöoike-
us. Satamamaksut laitetaan 
muun matkailutulon kanssa 
samaan pottiin, mistä saa-
ren palvelurakenteita vuosi 
vuodelta parannetaan.

Uutta tekemistä tu-
tulla saarella

Moni käy Isossakarissa 
vähintään sen yhden pa-
kollisen kerran joka vuo-
si, toisaalta moni kävijä 
kertoo käyneensä saarella 
viimeksi kymmeniä vuosia 
sitten. Majakka on ja pysyy 
paikoillaan, mutta luonto 
muuttuu, ja uusia palvelui-
takin tulee joka vuosi.

”Tänä kesänä kokonaan 

uutta saarella on lasten 
leikkipaikka, joka löytyy 
hiekkarannalta Selkämeren 
kansallispuiston infokatok-
sen kohdalla”, Kari Laak-
sonen kertoo. Rannalle on 
tuotu Riemu-niminen vene, 
johon lapsilla on lupa kii-
vetä, ja hiekkarantakin on 
kunnostettu pikkulapsil-
le sopivaksi. Rannalla on 
leluja ja pelejä lapsille ja 
lapsenmielisille, ja niiden 
käyttö sisältyy satamamak-
suun.

Selkämeren kansallis-
puiston palvelurakenteisiin 
kuuluva luontopolku mer-
kittiin valkoisilla kivillä 
jo edelliskesänä, ja tänä 
keväänä saareen tuodaan 
infotaulut kertomaan luon-
topolun varren kohteista.

Länsirannan kallioille 
on merkitty polku, jota on 
tarkoitus astella paljain ja-
loin – kyseessä on siis niin 
sanottu paljasjalkapolku. 
Polku alkaa entisen nauto-
fonin tolpalta. ”Kuulostaa 
järjettömältä, mutta tuntuu 
ihan mahtavalta! Paljasjal-
kapolulle saa nauraa vasta 
kun on itse kokeillut”, Hil-
den hehkuttaa.

Eikä voi puhua nykyises-
tä Isostakarista ilman lam-
paita! Näitä tuodaan saarel-
le tänä kesänä edelliskesiä 
enemmän, sillä nyt saaren 
lähes koko eteläosa on ai-
dattu lampaiden laitumek-
si. ”Lampaita saa rapsutella 
ja niille saa tarjota heinää 
sekä lehdeksiä puista, mut-
ta leipää tai muuta ihmisten 
evästä lampaille ei saa an-
taa”, Laaksonen ohjeistaa.

Sisälle majakkaan 
oppaan kanssa

Majakka on Isonkarin suo-
situin nähtävyys, ja vaikka 
torni on ulkoakin katsottuna 
ylväs ilmestys, moni venei-
lijä tahtoo tietysti torniin 
sisällekin. Majakan omis-
tava Liikennevirasto sallii 
sisäänpääsyn tietyin ehdoin.

”Sisälle majakkaan pää-
see yhdessä oppaan kanssa, 
ei koskaan omin päin”, Kari 
Laaksonen kertoo.

Alku- ja loppukesästä 
opastuksia tehdään tilauk-
sesta. Keskikesällä opas 
on majakalla aamuisin klo 
9-10, ja toinen majakkavie-
railu on sataman suunnalta 
klo 16 alkavan opastetun 
saarikierroksen yhteydessä. 
Opastukset ovat maksullisia 
(5,-/10,-/hlö).

Keskikesällä saareen 
säännöllisesti liikennöivän 
m/s Kertun risteilymatkus-
tajien päiväohjelmaan kuu-
luu opastettu kierros sekä 
vierailu majakassa. Tälle 
satamasta noin klo 12 alka-
valle kierrokselle on hiljai-
sempina päivinä mahdolli-
suus mennä mukaan, mutta 
asiasta tulee sopia etukäteen 
esim. satamamaksun mak-
samisen yhteydessä.

Alisenkadun majak-
kapuodista vastaus 
lahjapulmiin
Isonkarin palveluita saa 
tästä kesästä lähtien myös 
mantereelta, kun Askondin 
viereen avataan 1.6. Ison-
karin puoti, missä myydään 
saaresta tuttuja sisustustuot-
teita, koruja, keramiikkaa 
sekä tietysti majakkamat-
kalahjakortteja. Puoti on 
myös majakkamatkatoi-
misto – tiettävästi Suomen 
ensimmäinen sellainen.

”Meille voi tulla suun-
nittelemaan oman porukan 
majakkamatkaa, ja meiltä 
saa hyvälaatuisia ja kivoja 
tuotteita omaan kotiin tai 
lahjaksi. Risteily- ja ma-
joitusvaraukset onnistuvat 
myös ilman muuta. Läm-
pimästi tervetuloa, Alisen-
kadun puotiin sekä merel-
le Isoonkariin”, Hilden ja 
Laaksonen toivottavat.

Juttu: Mauno Ahonen
Kuvat: Isokari

Isonkarin kuulumisia
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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.

Olemme avoinna joka päivä toukokuun 

alusta elokuun loppuun.

Tervetuloa uudistuneeseen 
Captain’s Makasiiniin

p. 02 8413 600 | info@captainsmakasiini.fi
captainsmakasiini.fi

KAHVELI

      
RAVINTOLA 

 RESTAURANT 

Aittaranta 4, Uusikaupunki • puh. 010 764 5491
raflaamo.fi/fi/uusikaupunki/ravintola-kahveli 
facebook/ravintolakahveli

Tervetuloa uudistuneeseen 
Makasiiniravintola Kahveliin 

– aurinkoinen kesäterassi 
odottaa herkuttelijoita 

Lounas katettuna ma-pe klo 11-15 alk. 9,50€. 
Lisäksi uudistunut à la carte –ruokalista

AITTARANTA 6 | 23500 UUSIKAUPUNKI 
Puh. 010 7645490 

Tervetuloa!

Makasiinirannan uusin seurustelu- ja 
juomaravintola on nyt auki. 

Kirstassa kuumin urheilutarjonta 
suorana sekä tilava terassi chillailuun.

Katso tapahtumakalenteri: 
FB/ravintolakirsta

Tervetuloa palvelevalle 
meriasemalle

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

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!
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TEBOIL UUSIKAUPUNKI PALVELEE:
Myymälä: ark 06-20, la 08-18, su 09-18, 

puh: 02 842 6000

Korjaamo: ma-to 08-17, pe 08-16, 
puh: 02 842 6023

Teboil UUsikaUpUnki

Palveluntarjoaja:  
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vahingottomalla 
ajolla saat  

parhaan bonuksen 
kaikkiin autoihisi  
– myös kakkos- tai  

kolmosautoosi.
lahitapiola.fi/autovakuutus

34 113 €
Movano Van alkaen

32 197 €
Vivaro Van alkaen

Vivaro Van yhdistetty polttoaineen kulutus 6,0–6,9 l/100 km, CO2-päästöt 155–178 g/km. Vivaro Van 1.6CDTi L1H1 
kokonaishinta toimituskuluineen 32 197,36 €. Kuvan autot erikoisvarustein. Puhelun hinta: lankapuhelimesta 8,35 snt/
puh + 6,91 snt/min, matkapuhe limesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

Tule kokemaan huippuluokan ajo-ominaisuudet,  
varustelu sekä joustavat tavaratilajärjestelmät.  
Vivaro vai Movano – tutustu, vertaa, valitse!  
Lue lisää Opel.fi

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

www.opel.autopalin.fi


