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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

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

PaattiPosti on ilmestynyt vuodesta 1986 
lähtien joka vuosi. Yli 30- vuotinen tai-
val osoittaa, että lehdelle on tilaus. Se 
osoittaa myös, että sen toimittajat ovat 
jaksaneet toimittaa lehteä, kerätä mai-
noksia ja pyytää artikkelien kirjoittajia. 
Uudenkaupungin Työväen moottorive-
neseura edustaa juuri sitä talkoohenkeä, 

Talkootyötä ja yhteisiä ponnisteluja
jolla Suomessa on vuosikymmeniä 
rakennettu hyvinvointia, elämyksiä, 
positiivisuutta ja yhteenkuuluvuutta. 
Valitettavasti talkootyö on viime vuo-
sina ollut kovalla koetuksella, vaikka 
sen varaan moni toiminta edelleenkin 
rakentuu.

Talkootyö tuo mieleen ajatukseen, 
jonka mukaan ihmiset kaipaavat pal-
jon vapaa-ajan harrastuksia ja virik-
keitä. Veneily on Uudessakaupungissa 
yksi suosittu ja arvostettu harrastus. 
Meillä on lisäksi kymmeniä harras-
tustoimintaa ylläpitäviä yhdistyksiä 
ja järjestöjä. Nämä toimijat luovat ih-
misille tuiki tärkeitä elämyksiä ja op-
pia. Yhdistykset ja järjestöt auttavat 
kaupunkia näissä tehtävissä. Kaupunki 
ei selviäisi omin resurssein toiveista ja 
vaateista. Kaupunki luo edellytyksiä: 

rakentaa esimerkiksi suorituspaikko-
ja, antaa toimitiloja ja helpottaa lau-
takuntien toiminnalla toimintaa. Li-
säksi kaupunki avustaa ja kannustaa 
toimijoita luoden uskoa jatkamiselle. 
Kaupungin pienelläkin tuella saadaan 
moninkertainen hyöty. Kaupungin 
tulee jatkossakin olla mukana jopa 
enenevällä määrällä vapaaehtoistyös-
sä. Projekteja tulee toteuttaa yhdessä, 
jolloin rahalliselle avulle on paremmat 
perusteet.

Nyt, kun kaupunkimme kasvaa, tu-
lee meidän panostaa asukkaisiin, niin 
oleviin kuin tuleviin. Uudenkaupungin 
suuret tulevaisuuteen suuntautuvat ra-
kennusprojektit ovat iso ponnistus op-
pimiseen, liikuntaan ja viihtymiseen. 
Kaupungin uudessa strategiassa usko-
taan kaupungin asukasluvun nousevan 

20300 asukkaasen vuonna 2030. Sen 
toteutumiseen vaaditaan suuria pon-
nisteluja ja monen asian onnistumista.

Me kaikki voimme toimillamme 
auttaa nykyisiä ja tulevia uusikaupun-
kilaisia kotoutumaan kotikaupunkiim-
me. Uusien asukkaiden joukossa on 
varmasti veneilystä kiinnostuneita. 
UTMVS kertoo toiminnastaan kaikil-
le asukkaille. PaattiPosti jaetaan jo-
kaiseen talouteen, joten kiinnostuneet 
varmasti saavat tarpeellisen tiedon.

Haluan toivottaa PaattiPostille ja 
UTMVS:lle hyvää veneilykesää!

Heikki Wala
Uudenkaupungin kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja

Kommodorin terveisiä

Pitkästä, pitkästä aikaa taitaa olla sellai-
nen kevät kun ei tarvitse tehdä Haanpe-
ränkarissa laiturin kunnostustöitä talven 
jäljiltä. Viime keväänä olikin sellainen 
rutistus, että oksat pois. Tämä on hyvä, 
päästään keskittymään paremmin alka-

vaan veneilykauteen.
Meillä on järjestettävänä TUL:n ve-

neilypäivät kesä-heinäkuun vaihtees-
sa. Niiden järjestämisessä sitten riit-
tääkin puuhaa. Monenlaista asiaa on 
tehtävänä, jotta kaikki sujuisi mallik-
kaasti. Viime helmikuussa järjestimme 
jo talviveneilypäivän, siitä on myös 
oma juttunsa toisaalla tässä lehdessä.

Nämä talven ja kesän veneilypäivät, 
sekä venekatsastuskoulutukset ovat ai-
noita veneilyyn liittyviä tapahtumia, 
mitä TUL:n nimissä valtakunnallisesti 
järjestetään. TUL:n puitteissa pitäisi 
nyt vakavasti alkaa ideoimaan, mitä 
ja miten luoda toimintaa ja tapahtumia 
veneilyn piiriin.

Veneilyyn liittyviä jäsenseuroja on 
tullut paljon lisää, mutta alan kurssit, 
koulutukset, infot, kannanotot, ne ei-
vät ole lisääntyneet.

Talviveneilypäivän aikana kuulim-
me myös muiden seurojen kuulumisia.  
Lähes kaikilla oli sama huoli. Seu-
ramme alkavat ns. ”ukkoutumaan”. 
Esimerkiksi omassa seurassamme on 
eniten 60–70-vuotiaita jäseniä. Seu-
raavaksi eniten taitaa olla 70–80-vuo-
tiaita. Tämä on todella huolestuttavaa. 

Tähän pitäisi panostaa nyt myös 
valtakunnallisesti kattojärjestömme 
taholta. Pitäisi saada nuoret kiinnos-
tumaan, oppimaan ja osallistumaan. 
Miten se sitten tehdään? Yhtenä esi-
merkkinä tästä on nopeimmin jäsen-
määräänsä kasvattava veneilyseura, 
Naispurjehtijat ry, joka ympäri vuoden 
järjestää tapahtumia lähes viikoittain. 
On tutustumiskäyntejä, koulutuksia, 
matkoja ym.

Omassa seurassamme meidän pitäisi 
miettiä, miten saisimme jäsenillemme 

”myytyä” tukikohtamme, Haanperän-
karit. Miten toivotamme uudet ja nuo-
remmat jäsenet tervetulleiksi saareen 
niin, että siitä tulisi heille houkutte-
leva vapaa-ajanviettopaikka. Uskon, 
että kun ympäristö ja toiminta siellä 
olisi mukavaa ja viihtyisää, sen myö-
tä syntyisi myös halu huolehtia siellä 
olevista rakennuksista ja rakenteista.  
Niitä tekeviä käsiä kun siellä kaiva-
taan myös tulevaisuudessa. 

Ottakaamme siis avoimin mielin 
vastaan ehdotuksia ja vinkkejä mah-
dollisista uudistuksista, joilla seu-
raamme saisi hieman ”nuorekkaam-
maksi”.

Toivotan kaikille oikein hyvää ve-
neilykautta 2018

Pekka Leino



32018

Meri-TB
Palveleva 
huoltoasema
Vaihtelevien talvikelien 
jälkeen päästään toivotta-
vasti nauttimaan lämmös-
tä ja hyväilevistä kesätuu-
lista. Rantakiinteistöjen 
omistajilla on talven jäl-
jiltä aina syytä kriittiseen 
tarkasteluun siitä, miten 
talvesta on selvitty. Tänä 
keväänä voidaan huokaista 
helpotuksesta. Seuramme 
kiinteistöt, niin Haanpe-
ränkarilla kuin Meri-TB:n 
osalta ovat selvinneet 
moniin muihin vuosiin 
verrattuna varsin pienin 
vaurioin. Veneilykauden 
alkuun mennessä kaikki 
on ahkerien talkoolaisten 
toimesta korjattu ja paikat 
siistitty.

Myös Meri-TB:n toi-
minta on kohdannut yleis-
maailmallisen ilmiön eli 
työvoimapulan. On ollut 
jonkinasteisia vaikeuksia 
saada henkilökuntaa pyö-
rittämään aseman toimin-

taa. Kyse ei ole mistään 
talkootoiminnasta, vaan 
työstä, josta maksetaan 
työehtosopimuksen mu-
kaista palkkaa. Työ sopii 
yhtähyvin naiselle kuin 
miehellekin. Mutta kun ra-
han kanssa toimitaan, niin 
tarkkana on oltava.

Polttoaineen saanti Me-
ri-TB:ltä on varmistettu 
ympäri vuorokautiseksi. 
Huoltoaseman sulkeudut-
tua illalla, kortti / seteliau-
tomaatista palvelu jatkuu.

Septitankkien tyhjennys 
jatkuu entiseen malliin ja 
jätteenkeräilypiste joudu-
taan ehkä kattaamaan.

Kesäkuun alusta tuonne 
elokuun loppuun huolto-
asema palvelee joka päivä 
8. - 20. Sitä ennen auki-
oloajat ovat viikonloppu-
painoitteisia.

(S.L)
”Kirvesmiehet” Reino Sampalahti ja Seppo Lundelin korjasivat mittarilaiturin kannen kesäkuntoon.
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Alinenkatu 29, 23500 Uusikaupunki 
P. 02 588 8300 / www.uudenkaupunginsanomat.fi

Tyyntä tai myrskyä –
paikallislehti pysyy 
menossa mukana

Huolto Rengas

LAIHO
Autotehtaankatu 9, Uusikaupunki

puh. (02) 842 4500
www.nesteuki.fi

Saimme ”juttuvinkin” 
kuin oikeat toimittajat. 
Tämän mukaan ”Pave” on 
niin mahtava ammattimies 
alallaan, että ansaitsee 
oman juttunsa. Hänellä 
on kokemusta ja näke-
mystä sekä ennen kaikkea 
auttamisen halua. Hänen 
verstaalleen on vuosien 
myötä tullut lukematto-
mia veneilijöitä, joiden 
matka on katkennut yllät-
täen. Varsin tavallista on, 
että ”rusetti” on rypyssä, 
akseli vääntynyt tai men-
nyt peräti poikki, muista 
vaurioista puhumattakaan. 
Vaikka tässä puhutaan pel-
kästään veneistä ja potku-
reista, on hänen verstaal-
laan valmiudet metallialan 
kaikkiin töihin. Kuka on 
siis tämä mies.

Hän on Lepäisillä 1958 
syntynyt Pauli Nummela. 

Isä oli Lepäisten miehiä, 
äiti oli kotoisin Vesika-
rista. Paulista tuli heidän 
esikoisensa. Silloin tie 
ei vienyt Lepäisille eikä 
sieltä pois. Vene oli ainoa 
kulkuneuvo, mikäli mieli 
mantereelle. Vasaran kal-
ke kivityömailla oli vaien-
nut ja kyläyhteisö tuli toi-
meen tilapäistöillä, maa-
tilkkuja viljellen ja kalas-
taen. Suuri murros alkoi, 
kun kuusikymmentäluvun 
alussa alkanut makeanve-
denaltaan rakennustyö 
valmistui ja siinä samalla 
Lepäinen sai tien. Elämä 
saarella vilkastui eikä 
vähiten mökkiläisten an-
siosta. Rantojen omista-
jat vaihtuivat kiivaaseen 
tahtiin.

Voi vain kuvitella miten 
Pauli kavereineen seikkai-
li kotisaarellaan. Lepäi-

sillä oli monia jännittäviä 
paikkoja, seuraa oli yllin 
kyllin, kesät olivat pitkiä 
ja lämpöisiä. Poikasten 
etuoikeus oli silloin kek-
siä leikkinsä itse ja toteut-
taa ne. Erittäin mieluisia 
ovat muistot retkistä iso-
vanhempien luokse Vesi-
kariin.

Lepäisillä oli myös 
koulu, mutta sitä Pauli 
Nummela ehti käydä vain 
yhden vuoden. Opintoja 
jatkettiin Vohdensaarel-
la. Elämänsä ensimmäi-
set kaksitoista vuotta hän 
vietti Lepäisillä. Sen jäl-
keen kaupunki kutsui ja 
täällä Ammattikoulun ko-
neistaja- / asentajalinja. 
Viitteitä tulevasta amma-
tista oli ilmennyt jo paljon 
aikaisemmin. Mopojen ja 
muiden pienkoneiden kor-
jailu oli ollut hänen lem-

Tässä valmistuu Pauli Nummelan oma vene. Yhdeksänmetrinen vene on varsin vaikuttavan näköinen sisätiloissa.

Sorvi vaikuttaa laitteena melko yksinkertaiselta, mutta sillä työskentely 
onkin sitten jo vallan muuta. Verstaalla on kolme sorvia, tämä malli on 

venäläistä alkuperää.
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pipuuhiaan. Hän muisteli 
omistaneensa elämänsä 
aikana viisitoista mootto-
ripyörää, joiden huollosta 
hän vastasi itse.

Ammattikoulun jälkeen 
avautuivat ovet Kemiran 
huoltokorjaamoon. Ja sul-
keutuvat näinä päivinä, 
kun eläkevuodet alkavat. 
Yli neljäkymmentä vuot-
ta vierähti Hangonsaaren 
tehtailla. Missään tapauk-
sessa Pauli Nummela ei 
jää ”tyhjän päälle”, jääpä-
hän enemmän aikaa omiin 
tekemisiin. Asuipa ”Pave” 
missä tahansa, hänellä on 
aina ollut pihapiirissään 
pieni verstas, jossa hän 
on saanut toteuttaa omia 
ideoitaan. Tällä hetkellä 
tuo paikka on Kalannin 
kirkonkylässä osoitteessa 
Hallitie 6, jossa toiminimi 
KonepelNummela suorit-
taa sorvausta, jyrsintää, 
porausta, hitsausta sekä 
potkurikorjauksia ynnä 
muita venealan metalli-
töitä.

Pitkään alalla työsken-
nelleenä Pauli Numme-
lalla on kokemusta mm. 
potkurien korjaamisesta 
ja niiden säädöistä. Ei ole 
ollenkaan yhdentekevää, 
missä kunnossa veneen 
potkuri on. Se vaikuttaa 
veneen kulkuun, koneen 
käyntiin ja pahimmillaan 
aiheuttaa häiritseviä täri-
nähaittoja.

– Kyllä tänne joskus 

kulkeutuu sellaisessa 
kunnossa olevia potku-
reita, että parhaalla tah-
dollakaan niistä ei enää 
käyttökelpoista saa. – Ei 
ole ollenkaan harvinaista, 
että joutuu rakentamaan 
potkuriin kokonaan uudet 
lavat, kertoilee Nummela 
paikkoja esitellessään. – 
Vuosittain tuodaan korjat-
tavaksi 250-300 potkuria. 
On ajettu ”ajokiviin” ja 
muuta sellaista, naurahtaa 
Nummela. – Varastossam-
me on tällä hetkellä noin 
700 potkuria, joten ilman 
potkuria ei tarvitse pois 
lähteä. ”Trimmaamaan” 
ehkä joutuu, mutta se toi-
mi on yleensä aina edessä, 
muistuttaa Nummela. – 
Varastossa olevien potku-
rien suuri määrä selittyy 
sillä, että jokin aika sitten 
ostin lopettavan yrityk-
sen koko varaston, kertoo 
Nummela.

Potkurin ”trimmaami-
nen” tarkoittaa sitä, että 
nousukulmaa lavoissa 
muutetaan, sitä joko li-
sätään tai loivennetaan. 
Millainen nousukulma 
halutaan, sen taas ratkai-
see veneen tekniset mitat 
ja koneen teho.

– Se nyt ainakin on 
selvää, että vasaraa siinä 
tarvitaan ja tietoa, mi-
hin sillä lyödään. Ja jos 
vasara ei auta, niin kyllä 
järeämpiäkin työkaluja 
löytyy. – Lopuksi on syy-

Tuhansien potkurien mies, omassa ympäristössään vastikään huollettu 
potkuri sylissään.

Hallin seinustalla on ”Paven” kalapaatti, alumiinirunkoinen ja 
perämoottorilla varustettu. Omistajansa mukaan vene käyttäytyy hyvin 

kaikissa olosuhteissa.

Kun on jaloa terästä, jaloa puuta ja osaavat kädet, voi veneen ruoripyörästäkin tulla lähes taideteos.

tä huomauttaa, että potku-
rin valinta ei ole koskaan 
makuasia. Sen on oltava 
käyttötarkoitukseen sopi-
va.

– Olen itsekseni arvioi-
nut, että urani aikana on 
käsieni kautta kulkenut lä-
hemmäs kymmenentuhat-

ta potkuria, sanoo Pauli 
Nummela ja katselee omia 
käsiään.

Komean hallikomplek-
sin eräs osa on pyhitet-
ty uudisrakennukselle. 
Täällä on valmistumassa 
Pauli Nummelan oma 
vene. Vene on hankittu 

runkovalmiina, joten kan-
sirakenteet, sisustustyöt, 
koneasennukset, maala-
ukset ja merenkulkulait-
teet tulevat omana työnä. 
Veneen rakentaminen on 
yleensä sellainen projekti, 
että valmistumisen takara-
jaa on mahdoton ennakoi-

da. – Jollei tänä kesänä, 
niin sitten ensi kesänä, on 
”Pave” Nummelan opti-
mistinen arvio.

Teksti ja kuvat: 
Lauri Ikonen

Vakka-Suomen
Kirjapaino Oy

lomakkeet, esitteet, kirjekuoret, kirjat ym.
tuotteiden suunnittelu

KOPIOINTIPALVELU

Painotuotteet

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

Jouko Kuusisto 1939–2018.

Talvella 2017 laituri hajosi

Talvella 2018 laituri pysyi ehjänä

UTMVS:n perustaja-
jäsen Jouko ”Wille” 
Kuusisto kuoli 18. tam-
mikuuta 78-vuotiaana. 
”Kotiin valkeaan uu-
teen viimeinen venhe 
vie” luki Joukon kuol-
inilmoituksessa. Veneet 
olivat Joukolle tärkeitä. 
Omin käsin hän rakensi 
aikanaan useita veneitä.

Yhden veneen nimeksi 
tuli Serina, jonka hän 
muodosti perheen nais-
ten nimistä Seija, Sari ja 
Minna. Miesten nimiä 
siihen ei kelpuutettu, 
vaikka perheen poika 
Jani, UTMVS:n johto-

kunnan nykyinen jäsen, 
oli varmasti Joukolle 
yhtä tärkeä.

Jouko aloitti työnsä Uu-
denkaupungin Telakalla 
alaikäisenä heti ammat-
tikoulusta päästyään ja 
työskenteli siellä vuo-
sikymmenien ajan vii-
meksi työnjohtajana. 
Mieleen painuneita ko-
kemuksia hänelle lienee 
ollut mm. uivan telakan 
haku kesäkuussa 1967 
silloisen Neuvosto-
Liettuan Klaipedasta. 
Hinausvaijeri katkesi 
pohjoismyrskyssä, ja 
uiva telakka joutui tuu-

liajolle viideksi tunnik-
si. Vaikeudet eivät ol-
leet ohi, vaikka vaijeri 
saatiin kiinni. Hinaaja ja 
telakka ajelehtivat vuo-
rokauden aikana vielä 
100 meripeninkulmaa.

Jouko nimettiin 
UTMVS:n kunniapu-
heenjohtajaksi v. 2008. 
Puheenjohtajana hän 
oli vuodet 1979 - 1992. 
Sihteerinä hän oli pe-
rustamisesta lähtien 
kymmenkunta vuot-
ta ja myöhemminkin 
1990-luvulla pari vuot-
ta. Seuran joittenkin ja-
ostojen vetäjänä hän oli 

myös monena vuonna.

Jouko osallistui aktii-
visesti myös venekil-
pailuihin, useita kertoja 
mm. UPS:n meriralliin.

Hänen toimintansa ei 
rajoittunut yksin omaan 
seuraan. Hän oli TUL:n 
piirin moottorivene-
jaostossa 11 vuotta ja 
vuorovuosina myös pu-
heenjohtajana,  TUL:n 
purjehdusjaostossa 
jäsenenä 1988-1991 
ja TUL:n Lounais-
Suomen veneilyjaoston 
puheenjohtajana 1992 
1994. Seuran edustajana 

piirikokouksissa Jouko 
oli kymmenkunta ker-
taa. 

Jouko toimi aikanaan 
aktiivisesti myös pai-
kallisen Punaisen Ristin 
osaston pelastuspalve-
lussa ja oli järjestämäs-
sä myös mm. pelastus-
harjoituksia. 

Ansioistaan Jouko Kuu-
sisto on saanut TUL:n 
kultaisen seuratoimit-
sijamitalin v. 1999 ja 
UTMVS:n kultaisen 
rintamerkin.

Matti Jalava

Haanperänkarin 
kuulumisia
Haanperänkarissa 
pyyhkii nyt suhteellisen 
hyvin. Mitään akuut-
tia, isompaa remonttia 
ei tarvitse tehdä tänä 
vuonna.

Viime vuonna sau-
naan asennettu pata ja 
suihku saivat hyvän pa-
lautteen käyttäjiltä. Täs-
tä kiitos kuuluu myös 
niille jäsenille, joilta 
aloite näiden laittami-
seen tuli.  Ennen venei-
lypäiviä ja nuorten leiriä 
asennetaan vielä toinen 
suihkupiste saunaan ja 
lauteita jatketaan. Myös 
saunan sisäkattoa pitää 
purkaa, jotta saadaan 
höyrysulku tiiviiksi ja 
näin rakenteet pysy-
mään kuivina.

Karipirtin harmaave-

sisuodatin asennetaan 
myös toimintaan ke-
vään aikana. Saunan ja 
tiskipaikan pesuvesien 
suodatin oli jo viime 
kesän käytössä ja näytti 
siltä että se myös toimi.

Pohjoispuolen laitu-
rin tukirakenteita pitää 
jossain vaiheessa pa-
rannella. Samoin etelän 
puolen laiturilla olevan 
terassin tukia pitää lisä-
tä ja uusia.

Ilokseni olen toden-
nut, että jäsenistö on 
hankkinut karipirtin 
avaimia ja käyttänyt 
näin hyväkseen jäse-
nyyden suomia etuja. 
Pirtissähän on täydel-
linen keittiö, jossa voi 
valmistaa ruokaa ja 
keittää kahvit. Sade-

päivinä sisätiloissa voi 
pelata pöytätennistä 
tai keskittyä romaanin 
lukuun takahuonees-
sa.  Pakastimessa on 
ostettavaksi jäätelöä, ja 
myös virvoitusjuomia 
löytyy.

Polttopuita tuodaan 
saareen jossakin vai-
heessa, ja silloin pide-
tään puutalkoot. Tal-
koista ilmoitellaan tar-
kemmin seuran netti- ja 
Facebook-sivuilla.

Nähdään Haanperän-
karilla!

Pekka Leino    

Kiinteistöhuolto
HERRALA Oy
0400 828 982
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Orkesterina

Veneilykauden 
päättäjäiset

Jäsenet ystävineen tervetuloa

Vesibussi Tiftö V lähtee uudelta möljältä klo 
19.00.  Paluu tanssien päätyttyä.

Elokuun TANSSIT
HAANPERÄNKARILLA 

11.8. klo 20.00–00.30
Vesibussi Tiftö V lähtee uudelta möljältä klo 19.00. 

Paluu tanssien päätyttyä. 
Tervetuloa!   Liput 15 e   UTMVS

Veneilykauden avajaiset

TUL:n veneilypäivien tanssit

HAANPERÄNKARILLA 26.5.
Perinteinen lipunnosto klo 17.00.

Tanssit klo 20.00–00.30.

HAANPERÄNKARILLA 30.6.
klo 20.00–00.30.

Jäsenet ystävineen tervetuloa         UTMVS

Vesibussi Tiftö V lähtee uudelta möljältä klo 19.00. 
Paluu tanssien päätyttyä.

Vesibussi Tiftö V lähtee uudelta möljältä klo 19.00. 
Paluu tanssien päätyttyä.

ja lipunlasku Haanperänkarilla 
22.9. klo 20.00–00.30

/1 viikko jäsenistön varattavissa kaudelle 
2018. Pekka Leino 0400 388 766

Orkesterina

Esa Puutio 
ja Esanssi

Keskiviikkosaunaan Haanperänkarille
Saaressa saunominen ja 
uiminen kuuluisi olla osa 
jokaisen Uusikaupun-
kilaisen tai lähiseudulla 
asuvan kesäohjelmistoa. 
Tulevana kesänä se on 
mahdollista heillekin joil-
la ei ole omaa venettä. 

Muutamana kesäiltana 
Tiftö V kuljettaa väkeä 
Haanperänkarille sauno-
maan, uimaan ja kesäillas-
ta nauttimaan. Haanperän-
karin saunan pehmoisissa 
löylyissä voi rentoutua 
ja ihailla kesäillan tun-
nelmasta.  Mereen voit 
pulahtaa joko rappusia 
pitkin tai saunan vieressä 
olevalta hiekkarannalta, 
josta pientenkin on helppo 
mennä uimaan.

Samalla retkellä on 
loistava tilaisuus tutustua 
Haanperänkarien luon-
toon ja palveluihin. En-
nen saunomista voi pelata 
kierroksen frisbeegolfia, 
heittää tikkaa tai nauttia 
maisemista laiturilla is-

Lähtiväthän ne lumet lo-
pultakin! Sitä kuluneena 
talvena oli ihan riittävästi, 
ainakin tällaiselle ei talvi-
lajien harrastajalle. Vielä-
kin tuntuu siltä, kuin kevät 
kurkkisi jossain nurkan 
takana, eikä oikein uskalla 
näyttää itseään. Mutta kyl-
lä se sieltä tulee, ja kunhan 
vauhtiin pääsee niin kesä-
kin on täällä tuotapikaa. 
Päästään taas Haanperän-
karille, ja tänä keväänä 
asettuminen sinne on mah-
dollista kerrankin ilman 
isompia laituriremontteja.

Ison joukon jäseniä ja 
muita Haanperänkarin 
ystäviä toivomme tapaa-
vamme 26.5. jolloin oh-
jelmassa on perinteisesti 

lipunnosto ja veneilykau-
den avajaiset. Esa Puutio 
tulee soittamaan, joten 
tanssimusiikki on taattua.

Perinteiset TUL:n ve-
neilypäivät vietetään tänä 
kesänä Haanperänkarilla, 
jonne tietysti odotamme 
runsasta osanottoa. Ilta-
ohjelmaan kuuluu tanssit, 
ja 30.6. meitä tulee tans-
sittamaan Tanssiorkesteri 
Jalmari. 

Elokuulle on suunniteltu 
toimintapäivä ja mahdolli-
sesti tanssahdellaan myös 
silloin. Perinteisesti onki-
kilpailusta todennäköisesti 
pidetään kiinni, ja päivään 
voisi suunnitella pelejä ja 
kisailuja, sellaista muka-
vaa yhdessäoloa. Lipun-

lasku ja päättäjäistanssit 
on alustavasti suunniteltu 
pidettäväksi 22.9. Näihin 
tapahtumiin ei ole vielä 
tätä kirjoittaessani varattu 
esiintyjiä. 

Kesän tanssi-iltoihin Tif-
tö V kuljettaa tanssikansaa 
kaupungista, ja tietysti 
yöllä tanssien päätyttyä 
takaisin kotiin. Tanssijoi-
den jaksamisesta on aina 
huolehtinut myös hyvin 
varusteltu puffetti, joten 
eiköhän tänäkin kesänä.

Viime vuonna pienen 
tauon jälkeen vietettiin 
taas pikkujoulujuhlaa, ja 
osallistujia oli ihan mu-
kavasti. Tänä vuonna jat-
ketaan, eli marraskuussa 
tavataan niissä merkeissä.

Haanperänkarilla on hy-
vät puitteet viettää vapaa-
aikaa, järjestää mölkky-, 
frisbeegolf- ja pingiskiso-
ja, uida ja saunoa, onkia tai 
vain tuumailla horisonttiin 
tuijotellen. Tänä kesänä on 
helppo tulla tutustumaan 
saareen, vaikka ei venet-
tä omistaisikaan. Saareen 
tehtävistä saunaristeilyistä 
voitte lukea enemmän toi-
saalta tässä lehdessä.

Oikein rentouttavaa ke-
sää, tavataan saaressa!

Huvitoimikunnan 
nimissä
Anita Suominen

Kevättä näkyvissä!

tuskellen. Saarelta löytyy 
myös toimiva grillikota, jos-
ta kesäsateen ropistessa voi 
ihailla maisemia ja vaikka 
grillata makkaraa. Saattaa-
pa kioskikin olla auki ja voit 
ostaa saunalimun ja jäätelöä 
saarelta. 

Ehkä saunaretken jäl-
keen huomaat kaipaavasi 
”Haappikselle” aina vain 

uudelleen ja haluat liittyä 
UTMVS ry:n jäseneksi, jol-
loin saaren kaikki palvelut 
ja toiminnat ovat käytössäsi 
koko kesän.

Saunaristeilyjä järjeste-
tään 6.6,13.6. ja 8.8. Lähtö 
risteilylle Tiftö V kotilaitu-
rista Uudelta möljältä klo 
17.00 paluu n. 21.00. Ristei-
lyn hinta on 25€/ hlö ja sau-

namaksu UTMVS ry:lle on 
5€. Hinta sis. kahvi/tee tai 
mehu. Alle 10v. ilmaiseksi.

Risteilylle voit ilmoittau-
tua Tiftö V:n Facebookin 
kautta sähköpostitse tifto-
vene@gmail.com

tai soittamalla Mikaelille 
0500-911345

(L.R)

Venekatsastus ja  
perälipun käyttö
Seura ylläpitää viranomaismääräyksen mukaises-
ti rekisteriä seuraan katsastetuista veneistä. Vain 
veneseuraan katsastetun veneen perälippuna saa 
käyttää seuran virallista perälippua. Mikäli ve-
nettä ei ole katsastettu, perälippuna käytetään 
Suomen lippua. 

Koska seura on velvoitettu pitämään rekisteriä 
katsastetuista veneistä, seuraa velvoitetaan myös 
valvomaan perälipusta annettuja asetuksia. Kat-
sastusmiehet myyvät seuran perälippuja sekä 
viirejä.

Jalmar
Orkesterina

TERVETULOA VIETTÄMÄÄN TUL:N 

VENEILYPÄIVIÄ HAANPERÄNKARILLE 

30.6. – 1.7.2018

Ohjelmassa TUL:n navigointimestaruuskisa (kuivan maan), 
ja jo vuosien varrella hyväksi havaittua leikkimielistä 

kisailua, saunomista ja tietysti kova kisa seurojen välisestä 
lentopallomestaruudesta. Illan ohjelmassa on tanssia 

Karipirtin salissa. Taattua tanssimusiikkia 
meille tulee soittamaan Tanssiorkesteri Jalmar. 

Vietetään mukava kesäinen viikonloppu 
kanssaveneilijöiden seurasta nauttien!

Ilmoittautumiset 22.6. mennessä utmvsry@gmail.com
Tarvittaessa lisätietoja: Pekka Leino, 0400 388 766
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UGIN PYÖRÄ
M. Suominen
Sepänkatu 4, Uusikaupunki
Puh. 02-842 1110

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

Jurmo – saari Suomessa
Jurmo on saari Saaris-
tomerellä 13 kilometriä 
Utöstä koilliseen. Saari 
on Korppoon Jurmon 
kylän pääsaari ja kuuluu 
Paraisten kaupunkiin. 
Jurmon saari on noin 
viisi kilometriä pitkä ja 
kilometrin leveä. Saa-
rella on oma kirkko 
vuodelta 1846. Näin 
kertoo Wikipedia

Jo perinteeksi muo-
dostunut talviretkemme 
Utöseen oli päättymäs-
sä. Olimme kotimat-
kalla m/s Eivorilla ja 
mietimme seuraavan 
vuoden retkeä. Päätim-
me välillä vaihtaa koh-
detta, ja saman tien va-
rasimme kolme mökkiä 
Jurmosta, maaliskuulle 
2017. Ja hyvä oli, että 
varattiin, sillä majoitus-
tilat Jurmossa todella 
varattuja. 

Viikonloppumatkam-
me Jurmoon m/s Ei-
vorilla alkaa Nauvon 
Pärnäisistä. Eivor ajaa 
Pärnäisistä Utöseen, ja 
tarvittaessa pysähtyy 
Jurmossa, Nötössä ja 
Aspössä.  Pärnäisistä 
lähdimme perjantai-il-
tana klo 18.15, ja reilun 

kolmen tunnin matkus-
tamisen jälkeen Eivor 
jättää meidät Jurmon 
laiturille. Tämä matkus-
taminen Eivorilla on il-
maista. Taxfreetä laivas-
ta ei löydy, mutta kahvi-
la siellä on, ja kahvilas-
sa oivallista lohikeittoa. 
Jurmoon päästyämme 
rannassa matkustajia on 
vastassa Klas Mattson, 
jonka auton lavalla saa-
daan matkatavarat kul-
kemaan vuokramökeil-
le. Mattsonit vuokraavat 
saarella neljää mökkiä 
ja yhtä huonetta ympä-
rivuotisesti. 

Kun matkatavarat on 
lastattu auton lavalle, 
lähdetään kävelemään 
kohti mökkejä. Kylä-
tietä kävellään kilo-
metrin verran. Taivas 
on aika pilvetön, ensin 
tuntuu pimeältä, mutta 
nopeasti silmä tottuu 
hämärään, ja lopulta 
huomaa että tähdet ja 
kirkas kuunsirppi valai-
sevat aika hyvin. Tasku-
lampunkin voi sammut-
taa. Valosaastetta täällä 
ei tosiaan tunneta. Kun 
pääsemme kylään, mat-
katavarat ovat jo odot-

tamassa mökin pihalla. 
Meillä on mukana myös 
omat ruuat, koska saarella 
toimiva JurmoInn –ravin-
tola lomailee maaliskuus-
sa.

Mökin takassa hehkuu 

vielä hiillos, osa mökeistä 
on puulämmitteisiä, jos-
sakin on sähkölämmitys, 
ja parissa mökissä on oma 
saunakin. Eipä sitä per-
jantai-iltana paljon muuta 
ehdi, kun asettua taloksi. 

Vessareissulla ehtii vielä 
hämmästellä pimeyttä, 
meren ääniä ja tähtitai-
vasta.

Lauantaiaamulla voikin 
sitten reippaana aloittaa 
saareen tutustumisen. 

Saaren länsiosa on suljet-
tu lintujen pesimisaikaan 
1.4. – 31.7., joten maalis-
kuisella retkellämme on 
vielä mahdollista kävellä 
saari päästä päähän.

Ja mitä saarelta sitten 
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löytyy. Kiviä ja kaner-
vanummea, kaunis pieni 
kappeli ja hautausmaa, 
vanha tuulimylly ja neljä 
kivikehää, joita kutsu-
taan nimellä munkring eli 
munkinkehä.  Saarella toi-
mii myös Turun lintutie-
teellisen yhdistyksen lin-
tuasema ja retkisatamassa 
sijaitsee ympäri vuoden 
auki oleva luontotupa, 

jossa kannattaa poiketa 
tutustumaan Jurmon mie-
lenkiintoiseen historiaan. 
Siinäpä ne nähtävyydet 
ovat. 

Saari itsessään kivik-
ko- ja hiekkarantoineen, 
kanervanummineen ja ter-
valeppälehtoineen on elä-
mys. Kävelyretkelle saa 
seuraa saarella vapaana 
laiduntavasta alpakkalau-

masta. Vain yksi alpak-
ka on halukas tekemään 
lähempää tuttavuutta, 
muut tyytyvät seurai-
lemaan turistien toimia 
pitäen pientä etäisyyttä. 

Kylätiellä kulkiessasi 
ympärilläsi näkyy vain 
kanervikkoa, tuntuu 
uskomattomalta ajatel-
la että jossain siellä on 
meri. Mutta kun poikke-
at tieltä ja nouset  Hög-
bergetille, saaren kor-
keimmalle kukkulalle, 
aukeaa huikea näköala 
kaikkiin suuntiin yli 
koko saaren. Högberget 
on vain n. 17 metriä me-
renpinnan yläpuolella, 
mutta tässä tasaisessa 
kivimeressä se riittää.

Patikointi saaren itä-
kärkeen kannattaa, vaik-
ka välillä kärki tuntuukin 
kulkevan edelläsi. Kär-
keen menee mönkijän 
tallaama tie, mutta siitä 
huolimatta se on paikoi-
tellen hankalaa kulkea. 
Enin osa matkasta on 
pyöreää pienehköä ki-
veä, joka tekee kävelystä 
raskasta, mutta juuri kun 
mielessä käy luovutta-
minen, polku tiivistyy 
ja helppokulkuisempi 
ja pätkä vie juuri sen 
verran eteenpäin, että 
loppumatkan kivikolle 
ei enää halua antaa pe-
riksi. Seisoessasi lopulta 

vajaan metrin levyisellä 
hiekkaisella kärjellä et 
voi kuin ihmetellä, sinne 
se katoaa, mereen. Kään-
tyessäsi saareen päin 
edessäsi on varsinainen 
pirunpelto, kivimassaa 
silmänkantamattomiin.

Jurmo on lintusaari, 
ja lintuihmisiä siellä oli 
nytkin, meidän ”taval-
listen turistien” lisäksi. 
Sunnuntaina Eivoria 
odotellessamme kuulim-
me, että lauantaina oli 
laskettu 70 merikotkaa 

ylittämässä Jurmoa. Sini-
suohaukka, teeri, pieka-
na ja merihanhi ainakin 
tulivat meidän retkiryh-
mämme lintubongarei-
den vihkoon kirjattua.

Nämä tyypilliset kesän 
matkakohteet näyttävät 
itsestään toisenlaisen 
kuvan, kun niissä vierai-
lee talviaikaan.  Vaikka 
kesälläkin on idyllistä ja 
rauhallista, tuovat sata-
massa vierailevat vene-
kunnat elämää saareen 
eri tavalla, kun talviajan 

vierailijat. Talvella voi 
myös huoletta samoilla 
kanervikkoa halkovia 
kapeita polkuja, ei ole 
pelkoa käärmeistä, joita 
Jurmossa kesäaikaan on 
runsain määrin. 

Pimeys ja hiljaisuus, 
siinä ovat ne Jurmon 
suurimmat matkailuval-
tit talvella. Polkuja talla-
tessa mieli rauhoittuu ja 
korvien väli tuulettuu.

Teksti ja kuvat:
Anita Suominen

JiP
S.
fi

levoton

Satama

VaiVatonta ja nopeaa 
kuljetuspalVelua saaristossa

lisätietoja p. 0500 223 570/janne laitinen

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
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Insinööri Erik Strömil-
le tämä torstai on varsin 
merkityksellinen päivä. 
Edellyttäen, että kaikki 
menee suunnitelmien mu-
kaan.

Hän on matkalla torille. 
Kevät on ollut tavanomai-
sen kylmä. Mutta tänään, 
heti aamusta alkaen, kaik-
ki on ollut toisin. Yöllä 
vallinnut lämmin sade oli 
saanut kevään vihreyden 
oikeisiin sävyihin. Kellon 
ehtiessä nyt iltapäivään, 
kylpi kaupunki kesäisessä 
lämmössä. Tummat pilvet 
itäisellä taivaalla ennakoi-
vat kuitenkin uusia sateita. 
Ne olivat ukkospilviä.

Ruotsalaisesta nimes-
tään huolimatta Erik 
Ström oli kuitenkin supi-
suomalainen mies. Hänen 
vanhempansa olivat poh-
janmaan ruotsinkielisiä, 
Vaasan seudulta, ”työn pe-
rässä” tänne etelään ajau-
tuneita. Isä oli ulkomaan-
vientiä harjoittavassa 
yrityksessä kaupallisena 
johtajana. Äiti puolestaan 
opetti kieliä oppikoulussa. 
Tähän perin tavalliseen 
porvarilliseen perheeseen 
syntyi poika, joka sai ni-
mekseen Erik. Siitä on 
kolmekymmentä vuotta.

Erikin poikavuodet ku-
luivat leikkien pikkukau-
pungin avarilla pihoilla 
ja koulunsa hän suoritti 
mallikkaasti, kuten opet-
tajan pojalle kuuluukin. 
Kotikasvatus jäi myös äi-
din vastuulle, sillä isän työ 
vaati runsaasti matkuste-
lua. Ja hyvin hän sen hoi-
tikin. Lukioon mennessä 
Erikistä oli kasvanut ko-
mea, sympaattinen ja hy-
väkäytöksinen nuori mies. 
Tämän olivat panneet 
merkille myös koulun lu-
kuisat tyttöoppilaat. Erik 
oli kuitenkin äärimmäisen 
ujo, mikä säästi hänet mo-
nelta teinirakkauden raas-
tavalta kokemukselta.

Ylioppilaaksi tulon-
sa jälkeen hän meni va-
paaehtoisesti armeijaan, 
koska halusi sen ”alta 
pois”, ennen kuin alkai-
si opiskella. Armeija ei 
ollut hänen juttuna, mut-

ta ainoa hyvä puoli siinä 
oli, että sai sen suorittaa 
merivoimissa. Hänestä oli 
nimittäin vuosien myötä 
ja isänsä opein kehittynyt 
innokas purjehtija. Isällä 
oli niukalti vapa-aikaa, 
mutta se mitä oli, se käy-
tettiin saaristossa samoi-
luun. Äiti ei koskaan ollut 
näillä retkillä mukaan, 
koska hän ei astu ”ruot-
sinlaivaa pienempään 
alukseen”, kuten hänellä 
oli tapana asian ilmaista. 
Pelosta merta kohtaan hän 
ei päässyt koskaan eroon.

Matkansa varrella Erik 
poikkesi kukkakauppaan. 
Täällä hän valitsi pienen 
ja kauniin keväisen kim-
pun ja yhden valkoisen 
kukan, jonka pyysi myy-
jätärtä kiinnittämään tak-
kinsa rintamukseen. Hän 
seurasi kiinnostuneena tä-
män työskentelyä ja pani 
samalla merkille, että va-
semman käden nimettö-
mässä ei ollut sormusta. 
Maksettuaan ostoksensa 
hän palasi kukkakaupan 
viileydestä kadun jo pai-
nostavaan kuumuuteen.

Pikkupojasta lähtien 
Erik Strömillä oli selvä 
tavoite. Hänestä tulisi in-
sinööri. Tekniikka kaikissa 
muodoissa kiinnosti eikä 
muita varteenotettavia 
vaihtoehtoja ilmaantunut. 
Kolmen vuoden opinnot 
hän suoritti tyylikkäästi 
ja hyvin arvosanoin. Sit-
ten isä sai idean. Kahden 
vuoden jatko-opinnot 
kaupallisessa opinahjossa 
takaavat paikkaa hakiessa 
varman läpimenon. Ja isä 
oli oikeassa.

Paikkakunnalle muut-
tanut suurehko firma haki 
palvelukseensa insinööriä, 
jolla olisi myös kaupalli-
nen koulutus. Valituksi 
tuli Erik Ström.

Nyt hänen asemansa 
tässä firmassa on vakiin-
tunut siinä määrin, että tu-
levaisuuden suunnittelulle 
olisi ns. sosiaalinen tilaus. 
Hän oli yllättänyt äitinsä 
muutaman kerran katso-
massa hän tavalla, josta 
ei voinut erehtyä. Eräänä 
iltana heidän istuessa ruo-

”Treffit”

kapöydässä, äiti sitten otti 
asian puheeksi.

– Olisi tässä pöydässä 
tilaa suuremmallekin per-
heelle, hän sanoi ja näytti 
siltä, kuin asia olisi tullut 
hänen mieleensä siinä het-
kessä. Tämä kysymys oli 
kuitenkin askarruttanut hä-
nen mieltään jo kauan. Ja 
olihan se pyörinyt Erikin-
kin ajatuksissa. On väärin 
luulla, ettei miehillä olisi 
biologista kelloa. Mutta 
olisiko mahdollisesta mi-
niästä jatkuvaa ruokaseu-
raa anopille. tuskin. Nyky-
äänhän ne tulevat käymään 
vain suurempina juhlapäi-
vinä, ja silloinkin kutsut-
tuna.

Kaupunkiin on viime 
kuukausina muuttanut run-
saasti uuta väkeä. Vastaan-
tulijoissa oli yhä harvem-
min tuttuja. Se oli Erikin 
mielestä hyvä asia. Hänellä 
ei tällä hetkellä ollut mitään 
haluja selvitellä menemisi-
ään. Ei kenellekään. Torille 
oli vielä matkaa muutama 
sata metriä.

Päivä oli tuuleton ja au-
ringon voimasta paidan 
selkämys alkoi kostua. 
Erik Ström oli pukeutumi-
sensa suhteen äärimmäisen 
tarkka. Hänellä oli nytkin 

pikkutakki yllään, tosin 
kesäisen kevyt ja malliltaan 
muodikas. Solmion hän oli 
pitkän harkinnan jälkeen 
jättänyt pois. Äiti oli ollut 
hänen mentorinsa näissä 
asioissa. hänen makuunsa 
oli aina voinut luottaa. Äiti 
oli hänen muistoissaan to-
della hieno nainen. Mikä 
oli saanut isän jättämään 
tämän naisen? Sitä Erik oli 
joutunut miettimään monta 
kertaa.

Kolme vuotta sitten isä 
oli ollut pitkällä liikemat-
kalla. Koska tämä ei ollut 
harvinaista, ei se herättä-
nyt huolta kotona. Kunnes 
eräänä päivänä persoonaton 
tekstiviesti kertoi tylyn to-
tuuden: En tule kotiin. Ha-
luan avioeron. Asianajaja 
hoitaa. Bengt.

Tästä alkoi Silja-äidin 
henkinen ja fyysinen ala-
mäki. Hän kuihtui silmissä. 
Kaikki ne asiat, jotka ennen 
olivat olleet hänelle tärkeitä 
ja rakkaita, muuttuivat yh-
dentekeviksi. Valvotut yöt 
ja selittämättömät tunte-
mukset, joihin ei löytynyt 
järkevää diagnoosia, olivat 
liikaa. Eräänä aamuna hän 
ei enää noussut sängystä. 
Sydän, joka oli tottunut ra-
kastamaan, ei kestänyt elä-

män tätä vaihetta.
Erik Strömin työnkuvaan 

kuului myös matkustelua. 
Ei kovin paljon, mutta kui-
tenkin siinä määrin, että 
hänellä oli mahdollisuus 
arvioida isänsä tilannet-
ta. Liikemiesten lounaat, 
illalliset ja jatkot, olivat 
mainioita tilaisuuksia ta-
vata myös vastakkaista 
sukupuolta. Paikalla oli 
yleensä lukuisia sihteere-
jä, joukossa suuren luokan 
kaunottaria, joiden peitelty 
tehtävä oli saada miesväki 
viihtymään. Kaikki tämä 
tapahtui ”myynninedistä-
mismielessä” ja oli yleises-
ti hyväksyttyä. Näistä ku-
vioista löytyi myös Bengt 
Strömin kohtalo.

Silja Strömin muistoti-
laisuus oli juuri sellainen, 
jonka hän olisi itselleen ha-
lunnut, jos olisi saanut olla 
päättämässä. Paikalla oli 
muutama kollega, samoin 
muutama naapuri, ruotsin-
kieltä harrastava ystävä-
piiri sekä Erik. Naispastori 
puhui kauniisti, laulettiin 
muutama laulu ja lopuksi 
luettiin Bengt Strömin lä-
hettämä adressi.

Siitä on nyt kulunut puo-
li vuotta. Käytännön asiat 
on hoidettu, mutta tyhjyys, 

mikä hänen poismenonsa 
aiheutti, sitä on ollut vai-
kea täyttää. Vastapäinen 
tuoli pöydässä pysyi tyh-
jänä. Voisiko jossain olla 
nainen, joka haluaisi istuu-
tua siihen tuoliin ja kertoisi 
rakastavansa häntä. Tähän 
mahdollisuuteen Erik halu-
si uskoa. tilaisuus, pienikin, 
on myös mahdollisuus ja 
siihen pitää uskaltaa tarttua. 
Ja siihen Erik oli antanut it-
selleen luvan. Siksi hän oli 
matkalla torille tänään, ke-
väisenä torstaina.

Aurinko vetäytyi pilveen 
Erikin saapuessa torille, 
josta hän ei erikoisemmin 
pitänyt. Olihan se avara ja 
komea, mutta siitä puutui 
se jokin, joka tekisi siitä 
kaupunkilaisten ”olohuo-
neen”. Tähän mielipitee-
seen hän oli saanut vahvis-
tuksen matkoillaan, jotka 
kuljettivat häntä maailman 
metropolien viihtyisille to-
reille.

Kauppiaat torilta olivat 
jo poistuneet. Kello kirkon-
tornissa näytti viisitoista 
yli kahta. Hän tarkasti sen 
myös omasta kellostaan. 
Hän oli tullut huomattavas-
ti etuajassa. Myöhästymi-
seen ei tänään ollut varaa. 
Hänellähän oli elämänsä 
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ensimmäiset treffit. Erik 
oli kotona yksin istuessaan 
kyllästynyt kuuntelemaan 
tyhjien huoneiden kaikuja 
ja päättänyt hakeutua nais-
seuraan. Vanha sanonta, 
helpommin sanottu kuin 
tehty, tuli toteutusvaihees-
sa useinkin hänen mieleen-
sä. Tosin työkaverit olivat 
useaan otteeseen tehneet 
ehdotuksiaan, ”lähde Erik 
huurteiselle, niin katsellaan 
sinulle samalla joku kiva 
mimmi…” Nämä puheet 
hän ohitti olankohautuksel-
la. Hän halusi pysyvämpää 
suhdetta, ei yhden yön jut-
tuja.

Se, että hän oli turvau-
tunut sähköisiin viestimiin 
hakiessaan naisseuraa, 
johtui silkasta uteliaisuu-
desta. Hän ei edes uskonut 
saavansa yhtään vastausta 
laittaessaan nettiin var-
sin tavallisen toiveen ta-
vata ”vapaan ja omillaan 
toimeentulevan naisen”. 
Vastauksia tuli kuitenkin 
kolme. Karsinnan jälkeen 
jäi jäljelle yksi, jonka aja-
tuksiin hän halusi tutustua 
lähemmin. Etunimien va-
rassa käyty viestittely johti 
ennen pitkään siihen, että 
molempien intressissä oli 
halu tavata. Kun tästä oli 
sovittu, alkoi Erik miettiä 
sopivaa kohtauspaikkaa. 
Ensimmäisenä tuli mie-
leen kaupunginlahden yli 
menevä silta. Lukemat-
tomat ovat ne romanssit, 
joiden kulissina on ollut 
silta, niillä on tavattu ja 
niillä on erottu. Erik halusi 
kuitenkin rauhallisemman 
paikan ja päätyi toriin. Jon-
kinlaista huumoria osoitti 
hänen nettiystävänsä eilen 
tulleessa viestissä, jossa oli 
vain kaksi sanaa ”tavataan 
torilla”. Tai sitten hän on 
suuri urheilun ystävä. Erik 
Ström oli valmistautunut 
tähän tapaamiseen suurella 
huolella. Kaikki odotetta-
vissa olevat käänteet, kel-
lonaikoja myöten, oli lähes 
harjoiteltu. Olisi kuitenkin 
ollut suuri ihme, ellei hä-
nen vatsanpohjassaan olisi 
alkanut tuntua ”perhosten 
tanssi”.

Tämä tunne hänen si-

sällään voimistui, kun hän 
huomasi muistomerkin 
viereiselle penkille istahta-
neen nuoren naisen. Oliko 
rinnassa valkoinen kukka? 
Kyllä oli. Nyt alkoi Erikin 
syke nousta, ja kämmenet 
kostua. Tämä nainen ei 
ollutkaan mitään myöhäs-
televää tyyppiä. Treffithän 
oli sovittu kello kolmeksi. 
– Tämähän alkaa lupaa-
vasti, hän myhäilee tar-
kastellessaan kuvajaistaan 
näyteikkunasta. Kaikki 
näyttää olevan kunnossa. 
Ensimmäiset vihurit pyyh-
kivät toria.

Matka torin laidalta 
muistomerkille ei ollut pit-
kä. Hän yritti kävellä sen 
rennosti helpottaakseen 
jännitystä, joka oli valtaa-
massa hänen ajatuksensa. 
Vielä muutama metri. Nai-
nen näytti lukevan jotain ja 
tuli selvästi yllätetyksi.

– Hei, hei, – minä olen 
Erik, hän aloitti tuttavalli-
sesti, – ja sinä olet tietys-
ti Mari. – Saanko ojentaa 
nämä keväiset kukat ensi-
tapaamisemme kunniaksi, 
jatkoi Erik ja ojensi osta-
mansa kimpun.

Nainen otti kukat vas-
taan, mutta oli ilmeiltään 
niin oudon näköinen, että 
Erikin valtasi epäluulon 
suo. Voisiko tässä olla jo-
kin käsittämätön erehdys, 
hän aprikoi. Ei voi. Heillä 
molemmilla oli valkoinen 
freesia rinnassa, kuten oli 
sovittu. – Tunnistin sinut 
tuosta freesiasta jo tuolta 
kaukaa… – se sopii hyvin 
sinun pukuusi…

– Voi kiitos, tämä oli 
miellyttävä yllätys… – 
mutta ennen kuin jatketaan, 
minun täytyy tarkentaa pari 
juttua, sanoi nainen ja hy-
myili kauniisti. – Ensinnä-
kin, minä en ole Mari, minä 
olen Sari. – Ja toiseksi, 
tämä kukka ei ole freesia 
vaan minigerbera. – Sain 
sen äsken uudelta tuttaval-
tani torikauppiaalta, joka 
korjasi tavaroitaan toripäi-
vän päätteeksi…

– Anteeksi, tämä on mi-
nun mokani, – olen luke-
nut tekstiviestisi huolimat-
tomasti, siitä tämä nimien 

sekaannus…, Erikin itse-
luottamus alkoi horjua.

– Ei se siitäkään voi 
johtua, koska en ole lähet-
tänyt vielä yhtään viestiä 
tässä kaupungissa. Olen 
vastikään tänne muutta-
nut, en edes tunne täällä 
vielä ketään…, jatkoi nai-
nen ja hymyili edelleen 
kauniisti, mikä oli Erikin 
mielestä varsin lohdullis-
ta tässä väärinkäsityksien 
viidakossa. Tämä oli jotain 
sellaista, mihin Erik ei ol-
lut valmistautunut. Hänen 
ilmeensä kertoi sen tavalla, 
joka sai neitosen tulemaan 
hänen avukseen.

– Ei sinun tarvitse siinä 
seistä… – on tässä penkillä 
tilaa, ole hyvä ja istu, jutteli 
nainen kuin vanhalle tutul-
le. Kun Erik istuutui pen-
kille, iskivät ensimmäiset 
pisarat torin kivetykseen. 
Taivas oli muuttunut entis-
tä synkemmäksi, mikä en-
teili rankkoja kuuroja.

Erik oli työssään oppi-
nut tekemään nopeita rat-
kaisuja. Niinpä hän tarttui 
naista käsivarresta ja lähti 
johdattamaan tätä kohti to-
rilla olevaa kahvilaa. – Jos 
pidetään kiirettä, niin ei 
kastuta…

Samalla hetkellä, kun he 
astuivat kahvilan ovesta 
sisään, taivas aukeni. Sala-
moi, jyrisi ja vettä tuli kaa-
tamalla. Sisällä kahvilassa 
sytyteltiin valoja, koska 
isoista ikkunoista huoli-
matta sisällä oli hämärää.

He istuutuivat ikkunan 
lähellä olevaan pöytään. 
Erik meni tiskille ja tilasi 
kaksi kahvia ja leivokset. 
Tuotuaan ne pöytään Sari 
vaikutti naisellisen yllätty-
neeltä. – Oi kiitos, ei sinun 
olisi tarvinnut…

Ulkona ukonilma jatkui. 
Sarin ilme vaikutti pelok-
kaalta. Rajun purkauksen 
tullessa hän tarttui miestä 
kädestä, kuin turvaa haki-
en. Erik otti naisen käden 
suojelevasti omiinsa, sa-
malla vilkaisten oliko va-
semman käden nimetön il-
man sormusta. Oli se, eikä 
ollut edes sormusten jättä-
mää painaumaa. – Voin kai 
luottaa siihen, että tästä ei 

tule ahdistelusyytettä, hän 
kysyi kuin koetellen toisen 
huumorintajua.

– Älä höpsi…
Kahvia juodessa Erikil-

lä oli tilaisuus tarkkailla 
pöytäseuraansa lähemmin. 
Sari ei ollut mikään klassi-
nen kaunotar, mutta erittäin 
hauskan näköinen. Vaalea, 
melko runsas tukka oli 
luontaisen taipuisa, silmät 
olivat tummat ja kulma tai-
dolla nypitty. Huulia peitti 
hillitty puna. Valokuvausta 
harrastavana Erik tiesi ka-
meran ”rakastavan” näitä 
kasvoja.

– Anteeksi nyt, minä 
olen mokannut… – unoh-
din tuomasi kukat tuonne 
penkille, huokaisi Sari ja 
tähyili sateen sumentaman 
ikkunan läpi torille. – No, 
eivät ne ainakaan kuivuu-
teen kuole ja kyllä minä 
ne vielä haen. – Laitan ne 
maljakkoon ja työpöydälle-
ni… – saavatpahan kirjas-
ton muut naiset kadehtia…

– Kirjaston…
– Kyllä, olen valmistu-

massa kirjastonhoitajak-
si ja kierrän kirjastoissa 
harjoittelemassa. Nyt olen 
aloittanut täällä…

Erik yritti näyttää kiin-
nostuneelta, vaikka aja-
tukset olivat jo kesäisissä 
kuvitelmissa: Miltähän tuo 
neito mahtaa näyttää bi-
kineissä hänen uuden ve-
neensä kannella, ruorissa, 
hytissä…

Isä oli viikolla soittanut 
Tukholmasta, jossa asui 
nykyään uuden naisensa 
kanssa. Veneilykausi oli jo 
alkanut ja hänellä oli huo-
li purjeveneestään. Erik, 
mikäli haluaa, saisi sen 
käyttöönsä. Hän saisi sen 
myös vaihtaa moottorive-
neeseen, mikäli purjehti-
minen ei enää kiinnostaisi. 
Erik oli kai hänelle joskus 
maininnut asiasta. Häntä 
oli jo jonkin aikaa tympi-
nyt kestisatamien tungos ja 
niiden ikääntyneet purjeh-
tijat. Hän halusi luonnonsa-
tamiin, jossa oli lähempänä 
saariston luontoa. Mootto-
rivene uisi matalimmissa 
vesissä.

Tiedustellessaan isänsä 

vointia, hänen äänensä oli 
vaikuttanut hieman masen-
tuneelta. – Kuule, minun 
purjehtimiseni taitaa olla 
purjehdittu… Eikä asiasta 
puhuttu sen enempää.

– Anteeksi, mutta minun 
täytyy nyt lähteä. – Olen il-
tavuorossa eikä sovi myö-
hästellä… – kiitos kahvis-
ta ja seurasta… – sadekin 
näyttää jo hellittävän… 
– haen vielä ne kukat pen-
kiltä. – Hei sitten ja hyvää 
kesän jatkoa, sanoi Sari ja 
teki lähtöään.

Vaikka Erik tiesi, että 
näin tulisi ennen pitkää 
käymään, ei hän voinut olla 
tuntematta sisällään uu-
denlaista kaipausta. Tämä 
tuntematon nuori nainen 
oli tehnyt häneen suuren 
vaikutuksen. Mutta kaikki 
olisi kohta ohi. Ehkä hänen 
elämässään on jo joku, jolle 
hän puhuu, nauraa ja jonka 
silmiin hän katsoo ihaillen. 
Erikille hän antoi vain puo-
li tuntia elämästään.

Erik seurasi naista kat-
seellaan tämän kulkiessa 
kohti ovea. Upea ryhti ja 
pitkät sääret, joita kohta-
laisen lyhyt kesämekko ei 
pahemmin peitellyt. Erik 
tunsi ahdistuvansa. Näinkö 
tässä kävi…, voi hemmetin 
hemmetti…

Mutta, mitä nyt… Nai-
nen jäi seisomaan käsi 
oven kahvalla ja tuijotti 
lattiaan. Sitten hän kääntyi 
kannoillaan ja alkoi astel-
la kohti Erikiä. Tultuaan 
pöydän luo hän kaivoi lau-
kustaan pienen valkoisen 
kortin, jonka asetti pöydän 
kulmalle. – Jos olet kiin-
nostunut, niin ota yhteyt-
tä…, näkemiin.

Isä oli joskus neuvonut 
Erikiä: jollet tiedä, mitä 
sinun pitää tehdä, niin älä 
tee mitään. Tätä neuvoa 
Erik nyt noudatti. Hän istui 
ja katseli lumottuna tuota 
pientä korttia. Kun ulko-
ovi oli painunut kiinni ja 
Sari kadonnut jo aurinkoa 
tulvivalle kadulle, sai Erik 
toimintakykynsä takaisin. 
Hän poimi kortin käteen-
sä: Sari Lehmus, fil. maist., 
amanuenssi ja puhelinnu-
mero.

Sari oli kysynyt, olenko 
kiinnostunut. – Voi hyvä ta-
vaton, minullahan on täysi 
työ hillitä itseäni, etten soi-
ta jo hänen peräänsä, mietti 
Erik nyt jo hieman rauhoit-
tuneena. – On tyylikkääm-
pää, että otan yhteyttä vas-
ta lauantaina, hän päätti 
kotvan mietittyään. Hän 
käänteli korttia kädessään, 
nuuhkaillen sen vienoa 
tuoksua, joka hyvin per-
sonoitui antajaansa. Tämä 
oli päivän paras hetki. Hän 
taltioi puhelinnumeron 
kännykkäänsä. kirjoitti sen 
varmuuden vuoksi vielä 
muistikirjaansa ja sujautti 
kortin lompakkoonsa. Jos 
tässä kahvilassa tarjoiltai-
siin alkoholia, tilaisi hän 
nyt kunnon konjakin. Opis-
keluaikana he palkitsivat 
sillä itseään korkeakoulun 
kampuksella.

Erik nojautui tuolinsa 
selkämykseen ja katseli 
ulos torille. Sade oli pes-
syt sen puhtaaksi, eikä se 
muutenkaan näyttänyt niin 
kolkolta, kuin pari tuntia 
sitten. Tällä hetkellä hän 
oli elämäänsä varsin tyy-
tyväinen. Hänellä ei ollut 
mihinkään kiirettä. Tämä 
oli hänen kesälomapäivän-
sä, jonka hän oli halunnut 
pitää ennakkona. Päivä oli 
ollut tapahtumarikas. Hän 
oli saanut tutustua miellyt-
tävään naiseen, jatko olisi 
hyvin pitkälle hänestä it-
sestään kiinni.

Erik oli periaatteen mies. 
Kaiken tämän farssin kes-
kelläkään hän ei ollut 
unohtanut perimmäistä 
syytä, miksi oli torille tul-
lut. Hänen piti tavata net-
tiystävänsä Marin, jonka 
tapaamisen luonnonvoi-
mat sekoittivat. Kysymys 
ei ollut mistään kohtalosta. 
Sellaiseen hän ei uskonut. 
Marin hän yrittää tavoittaa 
vielä tänään.

Erikiä odottaa ihana 
kesä. Uusi vene, uusi tyt-
töystävä, kaikki oli täy-
dellistä. Ellei…, niin, ellei 
hän ajaudu kahden naisen 
loukkuun…

Lauri Ikonen

Edullinen ja viihtyisä paikka 
juhlien ja tilaisuuksien 
järjestämiseen. Uusittu keittiö.
Tiedustelut ja varaukset: 
Irmeli Kangas 050 593 5940Alinenkatu 19,  

23500 Uusikaupunki
Puh. 02 84 84 600
www.telmarin.fi
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TUL:n Talviveneilypäivä 
järjestettiin Ukissa helmikuussa
Seuramme puheenjohtaja 
Pekka Leino avasi koko-
uksen toivottaen osallistu-
jat tervetulleiksi.

Edustettuna oli Porin 
Veneilijät, Luvian Vene-
kolmio, Rauman Työväen 
Veneilijät, Mannerveden 
Venekerho, Uudenkaupun-
gin Työväen moottorivene-
seura, Turun Merikotkat ja 
Meriseura Turku. Osanot-
tajia oli yhteensä 34 hen-
kilöä.

TUL:n veneilyjaos-
ton puheenjohtaja Antero 
Ahon johdolla keskustel-
tiin seurojen tämän hetken 
tilanteesta ja kaikilla tuntui 
olevan vähän saman suun-
taista ongelmaa, että jäse-
nistön ikärakenne pitäisi 
saada nuoremmaksi. Uusia 
jäseniä kyllä seuroihin liit-
tyy, mutta samalla vanhoja 

jäseniä siirtyy vapaajäse-
niksi, jolloin jäsenmaksu-
jen määrä ei kasva samassa 
suhteessa kuin jäsenmäärä.

Mannerveden veneker-
ho on hommannut uuden 
saaritukikohdan saaren 
nimi on Vähä-Haurunen 
ja se sijaitsee 3,4 m väylän 
varrella Meri-Ihamon koh-
dalla Rihtniemen ja Lyökin 
välillä. Venekerho   lupasi 
toimittaa lähestymis – ja 
satamatiedot Aholle, jot-
ta ne saadaan päivitettyä 
TUL:n satamatietoihin.

Keskusteltiin myöskin 
tukikohtien laiturisäh-
kömaksuista ja todettiin, 
että seurat päättävät asian 
itsenäisesti. Nykyisin toi-
set seurat perivät sähköstä 
pientä maksua ja toiset ei-
vät. TUL:n veneilypäivillä 
maksua ei kuitenkaan pe-

ritä.
Tehtiin päätös, että vuoden 

2019 veneilyäpivät järjestää 
Rauman Työväen veneilijät 
ry.

Paikalla oli kutsuttu myös-
kin Uudenkaupungin Meri-
historiallisen yhdistyksen 
Matti Jussila luennoimassa 
merenkulun historiasta Vak-
ka-Suomen alueella.

Luento oli erittäin mie-
lenkiintoinen. Liikkeelle 
lähdettiin Uudenkaupungin 
perustamisesta 400 v. sitten. 
Miten kaupunki perustettiin, 
syitä sen syntyyn ja miksi 
juuri tälle paikalle. Luennos-
sa edettiin läpi vuosisatojen. 
Vasojen ja vakkojen teosta 
aina nykypäivään.

Selvisi mm. että  Uusikau-
punki on aina purjelaivakau-
delta saakka ollut maamme 
kärkipaikoilla kauppameren-

kulkuun merkittävä vienti-
satama. Liittyen. Kaupun-
gissa on vaikuttanut monia 
suuria laivanvarustajasuku-
ja. Nykyäänkin Uudenkau-
pungin satama on merkittä-
vä vientisatama.

Koulutusta saatiin myös-
kin ensiaputaitoihin. Huitti-
sissa ja Veikkolassa toimiva 
AUTS-Tuote OY toimesta 
teemalla Miten varaudun 
veneretkelle. Kouluttajat 

olivat laatineet erittäin mie-
lenkiintoisen ja opettavan 
esityksen ensiavusta joka 
käsitteli mm. omaa varus-
tautumista, hätäilmoituksen 
tekoa, hypotermiaa, elvy-
tystä, haavojen sidontaa, 
murtumien ensiapua, sekä 
tietoa punkeista ja niiden 
aiheuttamista sairauksista.

Kouluttajilla oli mukana 
myös Debifilaattori, eli sy-
däniskuri suomeksi sanottu-

na. Näitä laitteita on jo usea 
veneseura itselleen hank-
kinut ja moni on myöskin 
hankkimassa. Koulutuksen 
päätteeksi nähtiin laitteen 
toiminta koenuken avus-
tuksella.

Tähän esitykseen Talvi-
veneilypäivä sitten päättyi 
ja väki lähti kotimatkalleen.

Teksti: Pekka Leino

Talviveneilypäivillä oli runsas osanotto.

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.

Edullista 
nestekaasua 
koko kesän!

UUTUUS-
JÄÄTELÖTBiolan komposti- ja 

huussi-
kuivike 
40 L
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• • •  
•  

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

KYLLÄ 
ONNISTUU!

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

0400 803 219

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

Puh.	0400	749	789
www.nostokori.com

Hautauspalvelua
perinteitä kunnioittaen

– laaja arkkuvalikoima –

Pankkitie 2, 23600 Kalanti,  p. 02 8416200    24 h  0400 821 358
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50 vuotta sitten Merenkulun 
historiaa
1990-luvun alussa Uu-
denkaupungin telakalla 
korjattiin ja huollettiin 
parikin valtamerialusta, 
jotka rahtasivat hedelmiä 
tropiikista Eurooppaan. 
Telakan mäellä ja katukie-
lessä nämä laivat tunnet-
tiin paremmin ”banaani-
laivoina”. (kuva L.I)

Tämä kuva on vuodelta 1969 
ja laiva M/S KAPELLA, joka 
oli tuolloin Viking Linen lippu-
laiva. Komentosillalla vasem-
malla linjaluotsi, oikealla pe-
rämies ja keskellä ruorimies. 
Miehistön toimia seurailee 
Uudenkaupungin kansalais-
opiston rehtori Inkeri Rämä. 
Laiva oli matkalla Naantalista 
Kappelskäriin. (kuva L.I)

Parasta palvelua &
kumppanuutta pintoihin 

ja sisustamiseen

•  maalit  •  maalaustyövälineet  •  seinän- 

ja lattianpäällysteet  •  keraamiset laatat 

•  kiinnitysaineet  •  kylpyhuonekalusteetwww.varisilma.

ulkomaalien 
värisuunnittelu

Uusikaupunki

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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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

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

Tervetuloa 
Makasiiniravintola Kahveliin 

– aurinkoinen kesäterassi 
odottaa herkuttelijoita 

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

AITTARANTA 6 | 23500 UUSIKAUPUNKI 
Puh. 010 7645490 

Tervetuloa!

Makasiinirannan viihtyisä seurustelu- 
ja juomaravintola kutsuu jälleen. 
Kirstassa kuumin urheilutarjonta 

suorana sekä tilava terassi chillailuun.

Katso tapahtumakalenteri: 
FB/ravintolakirsta

Olemme avoinna joka päivä toukokuun 

alusta elokuun loppuun.

Tervetuloa uudistuneeseen 
Captain’s Makasiiniin

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

RASCAL JA HUSTLER ALUMII-
NIPOTKURIT 
HUIPPULAADUKAS ALUMIINI-
POTKURI IRROITETTAVALLA 
KESKIÖLLÄ
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Uusi  Black Edition

O P E L  A S T R A
ASTRA-MALLISTO alk. 
Astra 5-ovinen Enjoy
1.0 Turbo ECOTEC M5 S/S 
normaalihinta alk.

21 463 €

Astra-mallisto
Suositun Astran uusi Black Edition -mallisto tarjoaa tyylikkyyttä mustilla 
yksityiskohdilla sekä huippuluokan ajonautintoa Innovation-tason 
varustelulla. Nyt kannattaa huippuvarustella Astra. Lue lisää Opel.fi

Tervetuloa tutustumaan Astran uuteen Black Edition -mallistoon!

Astra yhdistetty polttoaineen kulutus 3,4–6,2 l/100 km, CO2-päästöt 90–130 g/km. Astra 5-ovinen Enjoy 1.0 Turbo ECOTEC Start/Stop M5 koko-
naishinta alk. 21 462,84 € (sis. toimituskulut). *Astra Black Edition 5-ovinen Innovation 1.0 Turbo ECOTEC Start/Stop M5 kokonaishinta alk. 23 
559,34 € (sis. toimituskulut). Kuvan auto on Astran Black Edition -mallistosta.

Metallitie 2, Rauma 
Jani Silen  puh. 044 521 2205 
Petteri Virtanen puh. 044 521 2201 
Juha Ollikainen puh. 050 522 1031 Palveluntarjoajat: TerveysHelppi: Mehiläinen Oy ja Terveysvakuutus: LähiTapiola alueyhtiöt. 

99 % suomalaisista 
haluaa, että apu on 
aina saatavilla. 
 
TERVE! on uudenlainen tapa vakuuttaa  
terveyttä kaikille suomalaisille, 
ikään tai sairaushistoriaan katsomatta. 
Terveysvakuutus tuo mielenrauhaa ja avun 
kätesi ulottuville. Asiakkaanamme saat 
TerveysHelppi-palvelusta heti yhteyden 
terveydenhoidon ammattilaisiin  
– suoraan puhelimellasi.

Lisätietoja TERVE! –vakuutuksesta ja  
TerveysHelpistä löydät:  
lahitapiola.fi/terveysvakuutus 
 
Hinta: alkaen 9 €/kk

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


