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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

Uuttakaupunkia voi hyvällä syyllä kutsua 
meri- ja veneilykaupungiksi. Kaupungil-
la on rantaviivaa yhtä paljon kuin koko 
Suomella pituutta ja kaiken kaikkiaan ne-
lisensataa saarta. Kaupungin venepaikko-
ja on lähes 1400, joista reilu parisataa on 
muiden kuin uusikaupunkilaisten käytös-
sä. Vierassatama kaupungin keskustassa 
on maan parhaimpia ja lukuisat veneilijät 
niin läheltä kuin kaukaa suuntaavat kerta 

Meri ja Uusikaupunki – lyömätön yhdistelmä
toisensa jälkeen nauttimaan viihtyisän 
merikaupungin palveluista, tapahtumis-
ta ja tunnelmasta. Myös Telakanranta 
Pyhämaassa tarjoaa oivat palvelut ve-
neilijälle. 

Vaikkei omaa venettä olisikaan, voi 
merelle matkata venetaksien kyydissä 
tai erilaisilla teemoitetuilla risteilyil-
lä. Kaljaasi Olgalla purjehditaan Ka-
tanpään linnakesaarelle ja lapsille on 
hauskoja Merirosvoristeilyjä. Viihtyi-
sän M/S Kertun kyydissä voit Isonka-
rin majakkamatkan lisäksi lähteä lin-
turetkelle, hyljesafarille, Perjantairis-
teilylle tai osallistua supersuosittuun 
Torstaivisaan. Haiduksen merellisessä 
käyntikohteessa avautuu juhannuksena 
uusi laituriterassiravintola Odine. Tiftö 
V:llä tutustut lähivesiemme historiaan 
Kolmen salmen risteilyillä. Täysikuuta 
ihastellaan Tiftön Kuutamoristeilyillä ja 
rentoutua voi Haanperänkariin suuntau-

tuvilla Saunaristeilyillä.
Uudenkaupungin Työväen Mootto-

riveneseuran Haanperänkari on upea, 
luonnonkaunis retkisatama, johon toi-
voisi useammankin veneilijän löytävän. 
Veneilijöille on saaressa noin 40 sähkö- 
ja vesipistein varustettua venepaikkaa. 
Kävelysilloin toisiinsa yhdistetyt saaret, 
rantasauna, grillauspaikka ja ajoittain 
saaressa järjestettävät tapahtumat luovat 
upeat puitteet veneretkelle. 

Meri tarjoaa oivat mahdollisuudet 
myös kalastukseen, joko ihan omin 
päin tai ohjatuilla kalastusretkillä am-
mattilaisen opastuksella. Kalastusta voi 
harrastaa ympäri vuoden ja mikäs sen 
hienompaa, kuin nauttia syksyn ruskas-
ta saariston keskellä. Paukkupakkasilla 
sitten pilkitään. Merelliset ja meren ää-
rellä järjestettävät tapahtumat sekä me-
relliset museot ja näyttelyt elävöittävät 
ja vahvistavat merikaupungin imagoa. 

Meri ja saaristo ovat itseoikeutetusti 
Uudenkaupungin vetovoimatekijöitä, 
joita hyödynnetään niin asukas- kuin 
matkailumarkkinoinnissakin. Ne eivät 
kuitenkaan ole itsestään selvyyksiä.  
Kirkkaat vedet ja puhdas luonto ovat 
arvokasta perimää, joiden toivoisi siir-
tyvän jälkipolvillemmekin. Jokainen 
meistä voi omilla teoillaan ja valinnoil-
laan vaikuttaa siihen, että tuo haave 
myös toteutuu. Meri, kesä ja Uusikau-
punki ovat kaiken kaikkiaan lyömätön 
yhdistelmä - nautitaan niistä täysin 
siemauksin. Ihanaa kesää kaikille, niin 
veneilijöille kuin veneettömillekin!

Irmeli Laaksonen
matkailusuunnittelija,  
Uudenkaupungin kaupunki

Kuva: Lassi Lähteenmäki 

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



32019

Laituriportaat onnistuivat
Laituriportaat ovat 
olleet käytössä jo jon-
kin aikaa, joten niiden 
hyödyt ja haitat liene-
vät käyttäjien tiedos-
sa. Haitoista en ole 
kuullut mitään, mutta 
kehumisia portaiden 
käyttökelpoisuudesta 
olen kuullut monel-
ta taholta. Monelle 
pienveneen omista-
jalle, varsinkin viime 
kesä, oli meriveden 
korkeusvaihteluineen 
varsin ongelmalli-
nen. Vaikka liikutaan 
muutamissa kymme-
nissä senteissä, olisi 
kulku veneeseen ja 
siitä pois, ollut ilman 
portaita perin vaikeaa.

Portaiden ulkonäkö-
kään ei ole sivuseik-
ka, kun niiden käyttö 
on näinkin keskeisel-
lä paikalla. Malli on 
mielestäni asiallinen, 
vähän tilaa vievä ja 
tuntuu tukevalta.

Vaikka tämä ei ole-
kaan mikään mark-
kinatutkimus, esitin 
muutamia kysymyk-

siä ”venepaikkanaa-
purilleni” Esko Täh-
tiselle (kuvassa). Hän 
oli varsin tyytyväinen 
kokemuksiinsa. Kas-
sit ja muut kantamuk-
set saa veneeseen nyt 
ilman suurempaa vai-
vaa.

”Sillasta itään” ve-
nelaitureilla näyttää 
siis kaikki olevan 
suhteellisen muka-
vasti. Se mitä ”län-
nessä” tapahtuu, on 
Kalarannan historias-
sa ainutlaatuista. Yksi 
kysymys on pakko 
esittää hyvin tietä-
en, että kaikki ei ole 
vielä valmista: Mihin 
tämän komeuden kes-
kelle sijoitetaan jäte-
lava, joka on veneili-
jöille ja mökkiläisille 
ensiarvoisen tärkeä. 
Jätemaksulaput ovat 
jo tulleet. 

L.I.
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Suukarintie on edellä ole-
via paljon myöhempiä lin-
jauksia. Sen mutkat, kuo-
pat ja töyssyt ovat tulleet 
erinomaisen tutuiksi Ve-
neilykeskuksen yrittäjälle 
Sauli Saariselle. Vuodesta 
2007 lähtien hän on ve-
tänyt veneitä ylös, pessyt 
pohjat ja tehnyt huollot 

sekä saattanut ne kevään 
tullen jälleen mereen. Jos 
korjattavaa on ilmennyt, 
ne on hoidettu.

Talvisäilytys on veneen 
kunnon kannalta erinomai-
seen tärkeää. Veneilykes-
kus tarjoaa ulkotelakointia, 
kylmätiloja sekä uutuute-
na lämmintä hallia. Viime 

Suukarintie

Meri-TB:n huoltoasema

Veneilykeskus

Vuonna 1994 Uuden-
kaupungin Työväen 
moottoriveneseura 
hankki omistukseen-
sa Meri-TB:n huolto-
aseman. Ihanteellisen 
sijaintinsa puolesta se 
on saavuttanut venei-
lijöiden suosion. Ke-
sätyöpaikan se tarjoaa 
muutamalle nuorelle. 
Polttonesteen myynnin 
lisäksi kaupan on vä-
häisemmässä määrin 

veneilytarvikkeita. Ke-
sämökkien tarpeisiin 
kaasua, hiiltä, kuiviket-
ta ja multaa.

Veneily on pitkälti il-
moista kiinni. Myrskyi-
nen viikonloppu näkyy 
heti kassalla. Tilanne ei 
ole onneksi niin huono, 
kuin torilta kerrotaan, 
että liian kaunis ilma 
tekee loven kassaan.

Koko tämän ajan, 
minkä Meri-TB on ol-

lut seuramme hallin-
nassa, sitä on hoitanut 
Seppo Lundelin. Hänen 
puoleensa on käännytty 
mitä moninaisemmissa 
asioissa. Sen asian ha-
luaisin nähdä, joka ei 
häneltä järjesty.

Maksuliikenne huol-
toasemalla toimii rahan 
ja korttien avulla. Sete-
li- ja korttiautomaatti 
toimii 24 tuntia vuoro-
kaudessa.

Pienkonekeskus

Parin vuoden hiljaiselon 
jälkeen on Suukarin 
toinen venehuoltamo, 
Kustavi Uusikaupunki 
Pienvenekeskus, he-
räilemässä toimintaan. 
Katko johtui osittain 
omistajanvaihdoksesta, 
mutta myöskin sopivan 
henkilökunnan puuttees-
ta, kertoo johtaja Rami 
Eskola.

Tämä aika hyödyn-
nettiin ulkotiloja kun-

nostamalla. Piha-alue 
onkin nyt todella hie-
nossa kunnossa. Sitä on 
laajennettu ja korotettu, 
kaikki romuksi katsotta-
va on siivottu pois. Itäi-
selle reunalle on tehty 
paikka uudelle laiturille. 
Tätä kirjoittaessa laitu-
ri oli jo valmis ja odotti 
hinausta ”asemapaikal-
leen”. Pituutta sillä on 
35 metriä ja on mallil-
taan ponttoonilaituri.

Toimipaikan sisäti-
loissa on myös ”luuta 
lakaissut”. Myymälä on 
selkeä ja tuotteet hyvin 
esillä. Varsinainen ko-
nehalli on niin ikään ko-
kenut uudelleen järjeste-
lyjä. Menestyksekkäälle 
työlle on mitä parhaim-
mat edellytykset.

Suukarintie lienee kau-
pungin vilkkaammin lii-
kennöityjä teitä, ainakin 
näin kesäaikaan. Kulkijaa 
ja kulkuneuvoa on mo-
nenlaista. Jo pelkästään 
työpaikkoja Suukarintien 
varrella on viitisentoista, 
jakautuen monelle yrityk-
selle. Suukarintiestä on 
tullut varsin suosittu myös 
huviajelijoiden tie. Eikä 
mikään ihme. Onhan tämä 
niitä harvoja teitä kaupun-
gissa, joka johtaa luonnon-
varaiseen merenrantaan.

Suukari oli aikanaan 
nimensä mukainen pie-

ni saari kaupunginlahden 
suulla, joka sai maayhte-
yden mantereeseen 1938. 
Myöhemmin Zacharias-
senin sahan lautatarhan 
laajentuessa, alkoi lauta-
tapuleja nousta myös Suu-
kariin. Sota-aikana, kun 
miehet olivat rintamalla, 
olivat kotirintaman työt 
naisten, lasten ja vanhus-
ten harteilla. Sahalla vie-
rähti kaksi kesää omaakin 
nuoruuttani, v. -43 ja -44, 
joten lautatarha tuli tutuk-
si. Kuten myös sahan muut 
työpisteet.

Kevään kiireisin aika on ohi. Sauli Saarinen ja Nina Andersson voivat tyytyväisinä asettautua 
kuvaan. Pyöreän kuvan hallille on tietä kulkien matkaa 1 km.

Teksti ja kuva: L. Ikonen

Seppo Lundelin tutussa ympäristössään. Rami Eskola esittelee tulevan laiturin paikkaa.

syksynä yritykselle val-
mistui tilava halli aivan 
naapuriin, radan toiselle 
puolelle. ”Se on lähellä, 
mutta niin kaukana…”, 

sanoo Sauli Saarinen ja 
kertoo, miten suora yh-
teys Suukarintieltä Ran-
takadulle olisi todella 
tarpeen. Sitä on luvattu 

kauan, nyt on takaraja 
ensi syksynä. Saa näh-
dä tuleeko, sanoo Sauli

Normaalien telak-
kapalveluiden lisäksi 

Veneilykeskus auttaa 
veneilijöitä myös tarvi-
kehankinnoissa. Myy-
mälätiloissa ”emännöi” 
Nina Andersson.
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Etusi jopa 23,90 €

Mahtavat kesän tähtitarjoukset

/ kpl
16,90 €/ kpl 

(75 €/kg)

9,95 €

Etusi jopa 50,30

60 vuotta sitten

Talvi-ilta rantatiellä. Kuva L. I.

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

Biolan komposti- ja 
huussi-
kuivike 
40 L

Edullista 
nestekaasua 
koko kesän!

Parasta palvelua &
kumppanuutta pintoihin 

ja sisustamiseen

•  maalit  •  maalaustyövälineet  •  seinän- 

ja lattianpäällysteet  •  keraamiset laatat 

•  kiinnitysaineet  •  kylpyhuonekalusteetwww.varisilma.

ulkomaalien 
värisuunnittelu

Uusikaupunki
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Haanperänkarin kuulumisia
Viimevuosi meni 

ilman suurempia re-
montteja, mutta syk-
syn palotarkastus toi 
hommia senkin edestä. 
Palotarkastuksessa to-
dettiin, että saunan/tak-
kahuoneen hormit ovat 
halkeamien vuoksi tien-
sä päässä. Sauna olisi 
mennyt käyttökieltoon 
15.05.2019, ilman kun-
nostusta. Ei muuta kuin 
hommiin!

Selvitettiin vaihtoeh-
toja ja päätökseksi tuli, 
että ostetaan keraami-
nen 3 reikäinen piippu 
ja uusi takka. Sitten 
vaan lupia selvittämään.

Warma-Uunit toimit-
ti tarvittavat elementit 
ja takan, Ankelon Juha 
rahtasi kamat kalasata-
maan ja Miina vei ne 
Haanperänkarille.

Haanperänkarilla 
tarvittiin sitten jo sitä 
vahvaa miestyövoimaa, 
koska rannasta saunalle 
nämä hyvinkin raskaat 
osat siirrettiin aivan kä-
sipelillä.

Seuraavaksi pitää pur-
kaa vanhat muuraukset, 
avata saunan sisäkaton 
paneelit, uusia vuotava 
höyrysulku ennen uuden 
laudoituksen laittamista. 
Piipun alusta pitää myös 
tasoittaa ja valaa uusi 
pohja. Sitten muurari 
pääsee hommiin ja ko-
koaa elementit piipuksi 

läpivienteineen. Toivot-
tavasti juhannuksena 
päästään jo saunomaan.

Puutalkoot ovat myös 
ajankohtaiset, koska 
puuvaja ammottaa tyh-
jyyttään. Halkoja on ti-
lattuna 30m3 mutta ne 
pitää viedä Perkiöstä 
Haanperänkarille. Kul-
jetukset alustavasti on jo 
sovittu, mutta käsipare-
ja tarvitaan niin Perkiön 
päässä kuin Haanperän-
karillakin.

Ponttoonilaiturin lan-
kongin tukipilari pitää 
korjata, koska se on 
kallistunut.

Pohjoispuolen laituri-
en  kaiteet  ovat myös-
kin vanhuuttaan huo-
nossa kunnossa ja ne 
pitää uusia.

Niin, että kyllä jäseniä 
talkoisiin tarvitaan mo-
nasti, ole sinäkin aktii-
vinen ja tule mukaan.

Talkoolaisten osallis-
tumisella saadaan jäsen-
ym. maksut pysymään 
helpommin nykyisellä 
tasolla, koska palkatut 
tekijät maksavat aina 
enempi kuin pelkällä 
mahapalkalla tekevät 
talkoolaiset.

Talkoista ilmoitetaan 
Ukin Sanomien seura-
toimintapalstalla, seuran 
kotisivuilla ja Faceboo-
kissa.

Taloudenhoitaja

Telakkapäivä järjestet-
tiin Sorvakossa seuran 
alueella 27.04. Puffetti-
myynnin lisäksi paikal-
la oli Palosammuntin 
PS Oy. 75:n seuralaisen 
125 sammutinta tarkas-
tamassa. Vanhentuneen 
sammuttimen tilalle sai 

myöskin ostaa uuden 
edukkaasti samassa yh-
teydessä.

Veneen sammutin pitää 
lain mukaan tarkastaa 
vuosittain

Telakkapäivä
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Kesän veneilypäivät 
Raumalla Levätyksessä

Orkesterina

Veneilykauden 
päättäjäiset

Jäsenet ystävineen tervetuloa

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

Elokuun
TANSSIT

HAANPERÄNKARILLA 
10.8. klo 20.00–00.30

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

Tervetuloa!   Liput 15 e   UTMVS

ja lipunlasku Haanperänkarilla 
14.9. klo 20.00–00.30

Kesä on jo näkyvissä.
Lipunnosto ja avajai-
set vietettiin jo 25.05. 
Haanperänkarilla. Sää 
ei tällä kertaa miten-
kään meitä suosinut, 
kun ensin päivällä oli 
kylmä ja kova tuuli. 
Sitten iski sakea sumu, 
mutta kun Tiftö saapui 
rantaan tuoden illan-
viettäjiä niin sumukin 
alkoi hälvetä. Muutama 
vene oli tullut saarelle 
jo aikaisemmin kun päi-

vällä oli myöskin venei-
den katsastus mahdolli-
nen. Ilmakin kirkastui 
illan mittaan ja aurinko-
kin hetkeksi tuli meitä 
lämmittämään. Kaiken 
kaikkiaan avajaiset on-
nistuivat aivan hyvin.

Perinteiset TUL:n 
veneilypäivät vietetään 
Raumalla Levätyksessä 
05-07.heinäkuuta. Toi-
vottavasti seuramme on 
mukana päivillä monen 

venekunnan voimin.
Elokuun 10 päivänä 

on vuorossa perintei-
nen toimintapäivä, jol-
loin on vuorossa pelejä, 
kilpailuja, ongintaa ym. 
ajanvietettä. Illalla tans-
sitaan.

Lipunlasku ja päättä-
jäiset vietetään 14.09.

Joulujuhlat järjes-
tetään marraskuun 
lopulla, mutta niistä 
tiedotetaan tarkemmin 

seuran sivuilla ja Ukin 
Sanomissa seuratoimin-
tapalstalla.

Haanperänkarilla 
ovat hyvät puitteet va-
paa-ajan viettoon koko 
perheelle. Siellä on 
rengas, mölkky, pingis 
ja frisbeegolf-pelit, voi 
onkia, saunoa, uida ja 
grillata tai vaan maata 
rannalla ja katsella yli 
lipuvia pilviä.

TUL:n länsirannikon 
muutamat veneilyseu-
rat ovat jo 1980 luvun 
alkupuolelta lähtien 
järjestäneet vuoro-
vuosina veneilypäiviä 
omissa tukikohdissa ja 
tänä vuonna me Rau-
man Työväen Veneili-
jät järjestämme tämän 
tapahtuman Raumalla 
Levätyksessä 5- 7.7 
2019.

TUL täyttää tänä 
vuonna 100 vuotta ja 
me veneilijät juhlim-
me TUL 100 statuksen 
alla tänä viikonloppu-
na. Odotamme paikal-
le veneilijöitä Turusta, 
Uudestakaupungista, 
Pyhärannasta, Porista, 
Eurajoelta, Luvialta, 
Rauman alueelta ja on 
joku joskus tullut kau-
empaakin. 

Tapahtuma alkaa 
perjantaina sauno-

misella ja iltaa vietetään 
kuulumisia vaihdellen 
ja toisiimme tutustuen. 
Lauantaina on navigoin-
ti ja lentopallokilpailut, 
ym. ohjelmaa saunoen, 
uiden, yhdessä ruokaillen 
ja vielä illalla perinteinen 
illanvietto talolla. Sunnun-
taina on palautumista vii-

konlopusta ja palkintojen 
jakoa ja sauna on tietysti 
lämmin. 

Säätilasta en voi luvata 
mitään, mutta itse muu-
tamat veneilypäivät käy-
neenä voin sanoa, että 
tunnelma on ainakin niissä 
lämmin.

Toivotankin kaikki 

TUL:n veneilijät terve-
tulleeksi Levätykseen ve-
neilypäiville heinäkuussa. 
Vietetään hauska viikon-
loppu.

Rauman Työväen Veneili-
jät ry:n pj. Kari Lehtinen

/1 viikko jäsenistön varattavissa kaudelle 
2019. Pepe Kauppila 050 532 3446.

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.
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KYLLÄ 
ONNISTUU!

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

Kalaranta

- tänään ja muistoissa
Kävelin tässä kerran yli 
Sorvakon sillan sinne 
Sorvakon puolelle. Py-
sähdyin kun huomasin 
Masan, vanhan ystävän 
nuoruuden ajoilta, tulevan 
veneeltään ja hän huusi jo 
kaukaa, mikä sinut nyt on 
tuonut tänne kaupunkiin 
sieltä Haapaniemestä. 
Sanoin, että tulin katse-
lemaan kaupungin kes-
kustaa ja erikoisesti tätä 
Kalarannan kohtaa, jossa 
on myllätty jo koko alku-
vuoden eikä tarkkaa aikaa 
valmistumisesta taida olla 
kellään. Masa kysyi heti, 
että miltä näyttää. Vasta-
sin, että en osaa lyhyesti 
kommentoida, mutta ky-
symyksesi vei heti aja-
tukseni 50-luvulle. Silloin 
me yhdessä vaeltelimme 

kaupungin katuja, milloin 
missäkin päin kaupunkia. 

Masa muisteli myös 
niitä aikoja ja totesi, että 
katunäkymät ovat paljon 
muuttuneet. Kaupungin 
ydinkeskustakin oli sil-
loin puutalovaltaista ja 
niissä oli silloin useissa 
erikokoisia liiketiloja. 
Nyt näkymä on toinen. 
On kerrostaloja suurine 
”tyhijne” liikehuoneis-
toineen. Mikä ikävintä, 
poissa ovat mm. monet 
pankit, posti, vakuutus-
yhtiöt ja monet muut.

Kaupunkikuva on 
muuttunut, mutta mihin 
suuntaan ja millaisena 
kukin sen näkee. Sanoin, 
että totta puhut, mutta 
täytyy olla perspektiiviä 
tarkastella. Muistan aiko-

ja silloin, kun kaupungin 
400-vuotispäivä lähes-
tyi, seurasin ja odotin, 
että kaupunki edes omat 
historiallisesti arvok-
kaat kiinteistönsä, kuten 
Sakunkulma, museot ja 
koulut mm., saattaisi ul-
kopuolelta siistiksi.

No, se päivä koitti ja 
meni ja meni koko juh-
lavuosikin, ja kiinteistöt 
ovat tänä päivänäkin en-
tisessä kunnossa. Siinä 
juhlavuoden loppupuo-
lella tajusin, miten ja ym-
märtämätön oikein olen. 
Täytyyhän näin vanhas-
sa kaupungissa kaikessa 
näkyvästikin korostua se 
vanhuus.

Päättäjinä ja virkamie-
hinä häpeäisin todella, 
mutta eihän se ole rikos 

Valokanaalien kansiin taltioidut alusten nimet ovat 
mielenkiintoista luettavaa.

Kiinteistöhuolto
HERRALA Oy
0400 828 982
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jos jokin unohtuu, se 
vaan kertoo totuuden. 
Totuuden nimissä täytyy 
myöntää, että kyllä jotain 
kunnostetaankin ja uu-
distetaankin, kun kääntää 
katseensa Kalarantaan.

Millainen siitä tulee, 
mutta pidättäydytään 
vanhassa viisaudessa, ei 
keskeneräistä työtä saa 
arvostella. Masa oli sa-
maa mieltä ja sanoi odot-
tavansa miltä uudistunut 
Kalaranta näyttää.

Palaan kuitenkin vie-
lä tähän Kalarantaan ja 
muistelen, miten jännit-
tävä paikka se oli pojille 
30-luvulla. Toripäivinä 
siinä oli pitkä rivi kalas-
tajaveneitä, joista myy-
tiin tuoretta kalaa. Siinä 
kaupanteossa ei juuri 
käytetty setelirahoja ja 
se tiesi sitä, että usein 
putosi lantti sormien vä-
listä, joko ostajalta tai 
myyjältä.

Vesi oli silloin vielä 
kirkasta, ranta mata-
la, vettä vain polviin. 
Veneitten lähdettyä oli 
meidän vuoromme tar-
kastella näkyikö lantteja, 
joskus löytyi useitakin. 
Nämä lantit eivät olleet 
mitään meren anteja.

Jatkaisin vielä tästä 
veden kirkkaudesta, se 
edustaa aikaa noin 80 
vuotta sitten. Sain sen 
veden nykytilasta kan-
sanmiehen pohtiman se-

lityksen. Olin vaimoni 
kanssa kävelyllä kiertä-
mässä kaupunginlahtea, 
kun vastaan tuli vanha 
tuttu kaupunkilainen ja 
jäimme vähän keskuste-
lemaan.

Rantakadulle oli juuri 
noussut uusi kerrostalo. 
Katselimme sitä ja sitten 
lahden vettä ja sanoin, 
että onpa likaista. Sil-
loin vanha tuttava heitti 
kysymyksen, että olet-
ko koskaan uinut tuossa 
vedessä. Vastasin, että 
en ole, mutta olen kyllä 
kahlannut tuolla keskel-
lä olevalla hiekkasärkällä 
lähellä Halluojan suuta.

Sitten tuttava esitti uu-
den kysymyksen, että tie-
dätkö mistä tuo surkeus 
johtuu, että vesi on tuol-
laista ja vastasi heti itse, 
”se o sivistyst” ja perus-
teli sanomaansa. ”Katso 
jos menen tuonne vastak-
kaiselle rannalle, lasken 
housuni ja väännän tor-
tun tuonne veteen, niin 
se on rangaistava teko, 
jonka ilmi tullessa tulee 
rangaistus.

Mutta jos menen tuon-
ne kerrostaloon ja teen 
saman tempun porsliini-
seen astiaan ja vedän vet-
tä päälle, niin se torttu tu-
lee putkea pitkin tuonne 
veteen, niin silloin olen 
sivistynyt. Ja sitä sivis-
tystä korostaa vielä se, 
että sen veden täytyy olla 

puhdistettua ja juotavak-
si kelpaavaa, ei mitään 
katolta tulevaa sadevettä.

En voinut muuta kuin 
myöntää, että se on oi-
keastaan puhdistetun ve-
den tuhlausta. Tämä nyt 
oli kouluja käymättö-
män kansalaisen ajatuk-
sia. Hauskaa pohdintaa, 
uskon, että olet samaa 
mieltä. Kyllä olen. Täl-
laista pohdintaa toivoisin 
päättäjiltäkin, se olisi ns. 
talonpoikaisjärkeä.

Meidän piti muistella 
vähän menneitä, mutta 

sinulla oli niin monta aja-
tusta. Mutta muistellaan 
nyt taas aikoja vuosia 
taaksepäin, meri oli meil-
le molemmille se mielui-
nen asia. Joskus käytiin 
melomassakin. Minulla 
oli vanerikanootti ja si-
nulla kangaskanootti. 
Säilytit sitä paljon siinä 
rannan ja rautatien väli-
sellä osalla.

Tänä päivänä se säilyisi 
tuskin tuntia kauemmin. 
Jos nyt ajatellaan, mitä 
meri on meille asukkail-
le, suurelle osalle, anta-

nut. Esim. viime sotien 
aikana meren antama 
osa ravinnostamme oli 
varsin huomattava. Nyt 
meren merkityksen pai-
nopiste on siirtynyt pal-
jolti virkistyksen puolel-
le. Tiedän, että sinullakin 
on mökki Putsaaressa. Ei 
ole enää, ikä pakotti luo-
pumaan kaikesta merelli-
sestä harrastuksesta.

Kyllä meri on ollut se 
elementti, joka on saa-
nut unohtamaan aina-
kin kaikki ikävät asiat. 
Meri on ollut minulle se 

voiman antaja, joka on 
vienyt pahatkin päivät 
iltaan. Ei voi olla suu-
rempaa nautintoa, kuin 
saada hengittää puhdasta 
meri-ilmaa. Tiedän, että 
olet ostosmatkalla ja si-
nua odotetaan. Toivon 
teille lämpimiä voimia 
antavia kesäpäiviä, itse 
nautin sellaisten muiste-
luista ja merta ikävöiden.

Teksti: Jean Suominen
Kuvat: Lauri Ikonen

Lauantainen kesäpäivä Kalarannassa 1957.

Kalaranta heräilee elokuiseen aamuun 1958. Leppoisaa kaupankäyntiä 1959.
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Työurani alkoi nuorena 
toimittajana naisvaltai-
sessa paikallislehden toi-
mituksessa. Olin työhöni 
tyytyväinen, vaikka aina 
ei naisellinen logiikka 
käynytkään yksiin oman 
ajatusmaailmani kanssa. 
Tällainen työympäristö 
kasvatti kuitenkin mies-
tä. Olin turhan kriitti-
nen, tein isoista jutuista 
pieniä ja pienistä isoja. 
Näihin päätelmiin tulin 
kuunnellessani toimi-
tukseen tulleita soittoja 
lukijoilta. Päätoimittaja 
ei reagoinut niihin mi-
tenkään ja sain jatkaa 
omaa journalistista ta-
paani. Kerran muistan 
hänen kyllästyneen päh-
käilyyni ja sain varsin 
varteenotettavan neu-
von: ”älä tarkista liikaa, 
se on pilannut monta 
hyvää juttua”. Lukijat 
tottuivat ja ehkä minäkin 
muutuin, mutta nykyään 
ei puhelin soi vihaisesti 
aamukuudelta ja kaikki 
tervehtivät kadulla.

Loppukesästä, eräänä 
lauantaina, olin ostok-
silla paikallisessa mar-
ketissa. Poikamiehen 
jääkaappi kun aina tah-
too ammottaa tyhjyyt-
tään. Arkisin syön ulko-
na, mutta iltaisin ja vii-
konloppuisin turvaudun 
jääkaappini vaatimat-
tomaan sisältöön. Mar-
ketin tuttu kauppias sai 
houkuteltua täyttämään 
erään maahantuojan 
markkinointikyselyn, 
mitä en normaalisti oli-
si tehnyt. Laita nimi ja 
osoite, siellä arvotaan 
hyvät palkinnot, varoit-
teli kauppias hyväntuu-
lisena.

Pari kuukautta ennen 
joulua posti toi varsin 
arvokkaan näköisen kir-
jeen. Minä, joka pidin 
itseäni ”huonon onnen 
soturina”, olin voittanut 
viikon matkan Ame-
rikkaan. Kirje jatkui 
varsin asiallisesti, joten 
mistään vitsistä ei ollut 
kyse. Kohteliaasti siinä 
pyydettiin lähettämään 
tarkat henkilötiedot yh-

”Marilyn”
teisviisumin hakua varten 
sekä valitsemaan mielui-
simman lomanviettotavan 
matkakohteessa. Mukana 
seurasi esitteitä lukuisista 
vaihtoehdoista: luonnon-
puistoja, jokisafareja, fes-
tivaaleja, aurinkorantoja 
sekä ikimuistoinen joulu-
aatto Valkoisessa talossa. 
Olin sen verran matkus-
tellut, että tiesin luonto-
polkujen epämukavuudet 
ja vuorten rosoiset rinteet, 
joten laitoin rastin riville 
Joulu Valkoisessa talossa. 
Halusin kaupunkiloman.

Hyvissä ajoin ennen jou-
lua posti toi varmistuksen. 
Matkan tarkka ajankohta 
ja aikataulu olivat luetta-
vissa. Normaalien matka-
ohjeiden lisäksi pyydettiin 
tutustumaan tarkoin joulu-
aaton tapaamisesta johtu-
vaan pukukoodiin. Matkan 
suunnittelu tuntui olevan 
pätevissä käsissä.

Työaikojen järjestely 
sujui helposti. Joulupy-
hien takia lehti ilmestyi 
vain kerran ja vapaapäi-
vät kompensoivat loput. 
Tässä vaiheessa päätoi-
mittajakin tuli tietoiseksi 
asiasta. Matkan lähetessä 
sain eräänä päivänä kutsun 
tulla hänen huoneeseensa. 

Pyysi jopa istumaan.
Onniteltuaan, hän hieno-

varaisesti tiedusteli, min-
kälaisen jutun aioin mat-
kasta kirjoittaa. Osasin tätä 
odottaa, joten olin mieles-
säni hahmotellut syitä, 
jotka vapauttaisivat minut 
koko hommasta. En ollut 
halukas kirjoittamaan mat-
kasta mitään, koska tämä 
oli yksityinen matkani ja 
tein sen vapaa-ajalla. Pää-
toimittaja, joka muuten on 
varsin viehättävä nainen, 
katsoi minuun lähinnä hu-
vittuneena ja sanoi sitten 
erään lehtialan suurista 
viisauksista: ”Toimittaja 
ei ole koskaan vapaalla”.

Matkavalmistelut hoidin 
hyvissä ajoin. Suurimman 
menoerän veivät pukukoo-
dissa mainitut ”ohutpoh-
jaiset juhlakengät”. Niistä 
maksoin sievoisen sum-
man. Valuuttaa vaihdoin 
mielestäni yläkanttiin, 
koska olin kuullut maan 
tavan olevan hintojen suh-
teen varsin ”vaihtelevan”.

Pitkän odotuksen jäl-
keen matkapäivä vihdoin 
koitti. Koko seurueemme 
käsitti viitisentoista hen-
keä, joista vain kolmas-
osa osallistuisi kaupunki-
lomaan Washingtonissa. 

Helsingistä lähdettäessä 
koneessa oli väljät tilat, 
mutta Lontoon välilasku 
toisi ”tuvan” täyteen. Tä-
män ensimmäisen etapin 
sain istua ilman vierusto-
veria, joten mielenkiinnol-
la odotin lisämatkustajien 
tuloa.

Lähes viimeisten jou-
kossa vierustoverini, nuo-
rehko nainen, sitten saa-
pui. Olin huomaavinani 
matkatoverieni silmissä 
kateuden häivähdyksen. 
Vaihdoimme asiaan kuu-
luvat tervehdykset sekä 
autoin hänen sijoittumis-
taan ikkunapaikalle. Sain 
palkaksi kauniin hymyn 
sekä muutaman kiitoksen 
sanan. Hänen puhetapansa 
oli huoliteltu, joten vajaal-
la kielitaidollakin pysyin 
vaivatta mukana. Brittiak-
sentti ei minua häirinnyt. 
Vierustoverini oli enem-
män kuin ”hyvännäköi-
nen”, hän oli kaunotar. Ei 
tumma, eikä vaalea, mut-
ta sanoisin, että brunetti. 
Hänen vartalonsa muodot 
olin jo pannut merkille en-
nen hänen istuutumistaan.

Lento yli Atlantin voisi 
olla toisissa olosuhteissa 
varsin kuolettava, mutta 
nyt tuskin huomasin ajan-

kulua. Vierustoverini oli 
mainio keskustelija. Kie-
litaitoni koheni ja huo-
nosta itsetunnosta ei ollut 
jälkeäkään. Matkustin 
Amerikkaan luottavaisin 
mielin.

Washingtonin yläpuolel-
le saavuttuamme kapteeni 
toivotti tervetulleeksi maa-
han sekä valitteli samalla, 
että joudumme tekemään 
muutaman kierroksen ken-
tällä olevan ruuhkan takia. 
Minullehan tämä sopii, 
varsinkin kun vierustove-
rini pyysi kurkottamaan 
lähemmäksi ikkunaa. Irro-
tin turvavyöni paremmin 
ylettyäkseni. Nyt olin jo 
niin lähellä noita lumoavia 
kasvoja, että tunsin lievää 
huimausta. Nuorekas iho, 
taidolla nypityt kulmat ja 
punaisten huulien kutsuva 
kiilto sai ajatukseni har-
hailemaan. Miltä tuntuisi 
suudella noita huulia… 
- Sorry, seat belt… Len-
toemäntä kosketti olka-
päätäni. Vastahakoisesti 
vetäydyin paikalleni. Wa-
shington odotti alhaalla.

Matkatavarahihnalla ka-
dotin lopullisesti brittikau-
nottaren. Miljoonakaupun-
gin lentokenttä ei armah-
da. Jos täällä harhautuu ja 

kadottaa oikean suunnan, 
tietää se vähintäänkin vii-
västyksiä. Ryhmässä py-
syen löysimme kuitenkin 
tutun Finlandia-kyltin ja 
paikallisen agentin, jonka 
seurassa poistuimme hal-
lista kohti parkkipaikkaa. 
Suurkaupungissa kaikki 
on suurta, parkkipaikkakin 
kuin lentokenttä.

Matka lentokentältä 
hotelliin havainnollisti jo 
sen, mitä on suurkaupun-
gin joulu. Valtavasti va-
loja, joulurekvisiittaa ja 
ihmisiä kadut täynnä. Ja 
kaiken yllä luonnottoman 
kovaa soiva musiikki.

Niin suuri ja mahtava, 
kuin tämä lännen nuori 
maa onkin, sen kulttuuri 
on tuontitavaraa. Eikä juu-
rikaan löydy kulttuurina-
laa, jota ei amerikkalaiset 
olisi peukaloineet – ja pi-
lanneet. Ja tietysti näin on 
käynyt myös joulun osalta. 
Onko sitten mitään miel-
tä ja syytä tunkea itseään 
Valkoiseen taloon pilatak-
seen oman joulunsa. En-
nen kuin mennään eteen-
päin, pari selventävää 
seikkaa. Ensinnäkin, sin-
ne ei voi mitenkään ”tun-
kea”. Ei ainakaan elävänä. 
Ja toiseksi, monet ihmiset 

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

Puh.	0400	749	789
www.nostokori.com

Vakka-Suomen
Kirjapaino Oy

Lomakkeet, esitteet, kirjekuoret, kirjat ym.

TUOTTEIDEN SUUNNITTELU

SUURKUVATULOSTEET

KOPIOINTIPALVELU

PAINOTUOTTEET

www.kirjapaino.com
Rauhankatu 8, Uusikaupunki   •   p. 02 841 2365
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ovatkin varsin mukavia, 
kun heihin tutustuu vähän 
lähemmin. Miksi siis jät-
tää menemättä.

Hotellin tervetulotilai-
suudessa paikallinen opas 
kertoili amerikkalaisesta 
elämänmenosta. Liiken-
nettä kannattaa varoa, eikä 
pidä mennä pimeällä ulos, 
ei ainakaan yksin. Hän 
kehotti lepäämään mat-
kan rasitukset pois, sillä 
huomenna on pitkä päivä. 
Valkoiseen taloon tulee 
oppaaksemme Marilyn. 
Miespuoliset kuulijat hö-
rähtivät tämän kuultuaan, 
mikä sai oppaan tarkenta-
maan, että kyseessä ei ole 
”se” Marilyn. Tilaisuuden 
päättyessä laskeuduin ho-
tellin baariin ja kumosin 
pari amerikkalaista viskiä.

Hyvin nukutun yön ja 
aamupalan jälkeen aloin 
valmistella illansuussa 
alkavan Valkoisen talon 
tapaamista. Jo pelkkä aja-
tuskin päästä viettämään 
joulua presidentin seu-
rassa, oli päätä huimaava. 
Tämän illan isäntämme 
Ronald Reagan on monel-
la tapaa mielenkiintoinen 
henkilö. Muistan miten 
pikkupoikana kaikki ne 
leffat piti nähdä, missä 
”reikan” ratsastaa. En 
muista koskaan nähnee-
ni häntä rosvojoukoissa, 
vaan aina lakia puolusta-
massa. Tämä tähtirintai-
nen sheriffi oli karjavar-
kaiden ja postiryöstäjien 
kauhu. Hänen kykynsä 
ampua kuusi kertaa lau-
keavalla seitsemän kertaa, 
välillä lataamatta, herätti 
kunnioitusta Kalliovuoril-
ta Texasiin. Näillä retkillä 
hän tapasi myös tulevan 
vaimonsa Nänsin.

Kello seitsemäntoista 
lipuu valkoinen limusii-
ni hotellin sisäänkäynnin 
eteen. Kuljettaja kiireh-
ti avaamaan oven, josta 
astui kivetykselle tämän 
illan oppaamme Marilyn. 
Hän oli amerikkalainen 
unelma. Vaikea kuvitella 
kenellekään kapeampaa 
vyötäröä, pitempiä ripsiä 
tai korkeampia korkoja. 
Valkoinen hiuspilvi ke-

hysti sulokkaita kasvoja. 
Marilyn oli pukeutunut ti-
lanteen mukaan hyviä ta-
poja noudattaen. Eräs seu-
rueemme jäsen ei voinut 
enää pidättää ihailuaan, 
vaan henkäisi kuuluvasti 
”VAU”. Se vapautti myös 
Marilynin ja saimme sel-
laisen hymyn, että siinä 
olisi sulanut lumiukkokin.

Matka Valkoiseen taloon 
ei ollut pitkä. Perillä kaik-
ki kävi amerikkalaisella 
täsmällisyydellä. Kame-
rat, nauhurit ja muistiin-
panovälineet jäivät vaate-
säilöön.

Marilyn johdatti meidät 
pitkään käytävään, joka 
päättyi levennykseen. Täs-
tä oli esteetön näkyvyys 
studiotiloihin, jossa par-
haillaan tallennettiin jou-
luohjelmaa TV-kanaville. 
Sivupöydälle oli asetettu 
seitsemän lasia sham-
panjaa. Hetken kuluttua 
sivuovesta astui elegantti 
herra, joka ilman pitempiä 
puheita toivotti tervetul-
leeksi Valkoiseen taloon, 
suuteli Marilyniä kädelle 
ja poistui, Marilyn tarjoili 
meille shampanjan ja piti 
lyhyen puheen. Nostimme 
lasit joululle ja tuona ly-
hyenä hetkenä, jolloin kat-
seemme kohtasivat, tunsin 
sisälläni, että tuo ihana 
olento etsi yhteyttä mi-
nuun. Kokemukseni ei ole 
kaikenkattava, mutta nais-
valtainen maisemakonttori 
on työmaa, jossa katseilla 
on suuri merkitys.

Joulu Valkoisessa ta-
lossa alkoi amerikkalai-
sella kiireellä. Presidentti 
oli jo aamukymmeneen 
mennessä ottanut vastaan 
lukuisia lähetystöjä, sekä 
saanut lukuisia lahjoja. 
Itse hän oli tyytynyt an-
tamaan vain joulumielisiä 
lupauksia. Myös maail-
man rauhaa rakastaville 
kansoille tämä sotabud-
jettien kiistaton mestari 
oli lähettänyt jouluiset 
terveiset.

Kello kahdeksantoista 
Valkoinen talo hiljenee. 
Presidentti vetäytyy itäi-
sessä siivessä olevaan 
pieneen huoneistoon, jos-

sa rouva Nänsi häntä odot-
taa. Tähän huoneistoon ei 
kukaan saa tulla ilman lu-
paa. Eikä lupia juurikaan 
myönnetä.

Presidentti astelee pitkin 
käytävää. Ryhti on huo-
mattavasti pudonnut siitä, 
mitä se oli TV-lamppujen 
vielä palaessa. Hän koput-
taa huoneiston oveen ja 
viittaa turvamiehiä pois-
tumaan. Presidentti astuu 
sisään ja sulkee oven ta-
kanaan. Nänsi takertuu 
miehensä kaulaan.

- Rakas Ronnie, viivyit 
kamalan kauan, hän ku-
jersi ja suuteli tätä neljää 
kertaa. Tämä runsas suu-
kottelu on peräisin ajalta, 
jolloin hän vielä teki elo-
kuvia. Ohjaajat eivät aina 
olleet tyytyväisiä ja vaati-
vat uusintoja. Vähitellen 
siitä tuli Nänsille maneeri.

- No, no, my darling – 
tässä nyt kuitenkin olen, 
sinun luonasi…, sanoi 
presidentti ja riisui luo-
dinkestävät liivinsä.

- Katsoitko, kun esiin-
nyin TV:ssä…

- Mutta rakas Ronnie, 
- eihän meillä ole TV:tä, 
mehän olemme rutiköy-
hiä…, sanoin Nänsi ja kat-
soi miestään sinisillä sil-
millään, jotka olivat kuin 
Californian taivas.

- Anna anteeksi, okay, 
en muistanut. – Tietysti 
me olemme köyhiä, excu-
se me, sanoi presidentti al-
kaen katsella ympärilleen. 
Asunto käsitti vain huo-
neen ja keittiön. Kalustus 
oli alkeellinen ja selväs-
ti vieraasta kulttuurista. 
Lattialla oli olkia ja seiniä 
koristivat lukuisat ikonit. 
Pöydällä seisoi muhkea 
samovaari, jota hiillos piti 
lämpimänä. Lisäksi pöy-
dällä oli avattu mahorkka-
laatikko balalaikan vieres-
sä. Nurkassa seisoi kookas 
tiinu täynnä imelältä tuok-
suvaa kaalia. Ja kaiken tä-
män valaisi sivupöydällä 
nököttävä öljytuikku.

- Very good, Nänsi, olet 
todella tehnyt loistavaa 
työtä, sanoi presidentti 
huokaisten ja lysähti lä-
himmälle rahille istumaan. 

– Very interesting, very 
interesting, hän toisteli ja 
näytti hurmaavan väsy-
neeltä, joten Nänsi meni 
hänen luokseen ja suuteli 
häntä neljä kertaa.

- Rakas kulta musikka, 
emmekö olekin onnelli-
sia, vaikka olemme köy-
hiä, supatti Nänsi Ronnien 
korvaan.

- Kyllä rakkaani, niin 
onnellisia kuin vain sosi-
alistinen ihminen voi olla, 
pieni maatuskani, sanoi 
Ronnie ja suuteli niin kuin 
vain kolmannen luokan 
näyttelijä osaa.

Samalla, kun Nänsi 
kattoi joulupöydän, oli 
Ronnie käynyt toisessa 
huoneessa pukeutumassa. 
Hän ilmestyi kynnyksel-
le kasakkapaidassaan ja 
kiiltävissä saappaissaan, 
saaden Nänsin ihastuksen 
purkauksiin. Tämä ei riit-
tänyt Ronnielle, vaan hän 
loikkasi keskelle huonetta 
ja veti todella näyttäväs-
ti vauhdikkaat ripaskat. 
Tämä oli liikaa Nänsille ja 
hän ryntäsi Ronnien luo ja 
käsi kädessä he tanssivat 
Kalinkaa muutaman kier-
roksen.

Käsi kädessä he myös-
kin astuivat ruokapöytään, 
jossa Ronnie luki hospoti-
pomiluit. Jouluateria sisäl-
si kaikki venäläiset herkut 
shampanjasta kaviaariin, 
sillä vaikka venäläinen 
olisikin köyhä, hän syö 
hyvin. Ja palanpaineeksi 
piripintaiset lasit ”reki-
vodkaa”.

Aterian jälkeen Ronnie 
kertoi hauskoja kasku-
ja venäläisistä, varsinkin 
”Kremlin nuorisoseura-
laisista”, kuten hän sanoi. 
Välillä hän taas väläyt-
ti sellaisen hymyn, että 
Arizonan aurinkokin oli-
si kalvennut. Eikä Nänsi 
olisi voinut kuvitellakaan, 
että hän joskus ottaisi eron 
Ronniesta, vaikka tämä 
olisikin köyhä neukku.

Myöhemmin illalla he 
jakoivat lahjat, perintei-
set pienet paketit. Nän-
si sai ihastuttavat pienet 
huopikkaat, jotka Ronnie 
kertoi tuoneensa Siperi-

asta. Nänsi ei voinut pi-
dättää kyyneleitään. Hän 
tiesi, että Ronnie oli jou-
tunut paljosta luopumaan 
saadakseen hänelle tämän 
suurenmoisen lahjan. Hän 
suuteli Ronnieta neljä ker-
taa.

Ronnie tunnusteli pa-
kettiaan päällisin puolin, 
koettaen samalla arvailla, 
mitä se sisältää. Lopulta 
uteliaisuus voitti ja hän 
repi paperit nopeasti pois.

- Oo, very nice, hän 
huokaili onnellisena ja 
näytteli pientä autoa, joka 
putkahti paketista esiin. 
– Lada, Lada, Lada, hän 
lallatti ja polvistui lattial-
le kokeilemaan autonsa 
pyöriä. – Voi, Nänsi, thank 
you, da, da, harasoo…

Yhdessä he sitten viik-
kasivat joulupaperit suo-
riksi ja kerivät hopealan-
gat kerälle odottamaan 
seuraavaa joulua.

Tämä oli merkki myös 
meille, jotka olimme saa-
neet olla seuraamassa tätä 
maailman ehkä merkil-
lisintä ”huoneteatteria”. 
Eleettömästi Marilyn 
johdatti meidät sivuovel-
le ja siitä Valkoisen talon 
puistoon, jonne täysikuu 
levitti kullanhohtoista 
valoaan. Parvekkeella jo 
seisoivat Nänsi ja Ronnie, 
kuin kuka tahansa ikään-
tyvä pariskunta, Ronnien 
käsi turvallisesti Nänsin 
hartioiden ympärillä.

- Eikö ole ihmeellis-
tä, Nänsi, - jo isäni sanoi 
aikoinaan, että tutustu 
ensin viholliseesi, ennen 
kuin käyt häntä vastaan. 
Voi olla, että hän ei enää 
olekaan vihollisesi tämän 
jälkeen.

- I love you, kuiskasi 
Nänsi ja suuteli häntä ker-
ran ja pitkään.

Ronnie osoitti taivaal-
le ja kertoi siellä lentä-
vän venäläisen tekokuun, 
”Sputnikin”. Nänsi kat-
soi miestään ihaillen ja 
kuiskasi hiljaa, ”Ronnie, 
kuinka sinä voit olla noin 
viisas…”

Ronnie poistui takanaan 
olevasta ovesta, mutta pa-
lasi saman tien balalaik-

ka mukanaan. Hän katsoi 
Nänsiä silmiin ja aloit-
ti iki-ihanan venäläisen 
balladin ”Alla venäläisen 
kuun”. Sen sävelet tavoit-
tivat myös puistossa ole-
vat turvamiehet, jotka ei-
vät olleet uskoa korviaan. 
Kuuntelimme esitystä hie-
vahtamatta ja kun se päät-
tyi, osoitimme hillitysti 
taputtaen suosiotamme. 
Ronnie veti Nänsin lähel-
leen ja sanoi kuuluvalla 
äänellä: ”Huva Joulu”. 
Vielä käden heilahdus ja 
maailman mahtavin mies 
oli jättänyt hyvästit pie-
nelle suomalaisjoukolle. 
Käsivarresta oli pakko ni-
pistää, kun alkoi epäillä, 
onko tämä edes tottakaan. 
Mutta tottahan tämä on, 
niin totta kuin fiktiivinen 
tarina voi olla.

Tuttu limusiini toi ryh-
mämme hotellille. Ma-
rilynistä erkaneminen 
tuntui ahdistavalta. Olin 
viimeinen, joka häntä kät-
telin ja toivotin kaikkea 
hyvää. Olisin halunnut 
ottaa tämän ihanan ”bar-
bien” syliini, mutta sain 
kuitenkin hillittyä itseni. 
Kulttuurierot pitää aina 
muistaa. Hämmästyksek-
seni Marilyn sujautti kä-
teeni pienen lapun, jonka 
laitoin taskuuni ja nousin 
nopeasti huoneeseeni. 
Kun hengitykseni tasaan-
tui, availin paperin, josta 
saatoin lukea pitkän rivin 
numeroita ja alla sanat: 
”Call me”. Minä tietysti 
soitin.

Nyt kun istun lentoko-
neessa matkalla kotiin, 
huomaan, että minulla on 
koti-ikävä. Erityisesti tun-
nen kaipaavani naiskol-
legoitteni kiusoittelevaa 
huolenpitoa sekä päätoi-
mittajan lempeää käskyt-
tämistä. Hän saa juttunsa, 
mutta sen kirjoitan häneltä 
aikanaan saamani ohjeen 
mukaan: ”hyvä toimitta-
ja ei koskaan kerro kaik-
kea…”.

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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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

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

Uusikaupunkilainen erikoisuus – 
retki satojen hylkeiden luodolle

Sandbäck Isonkarin 
ulkopuolella on yksi 
Suomen seitsemästä 
hylkeidensuojelualuees-
ta. Pienelle luodolle ke-
rääntyy keväisin satoja 
harmaahylkeitä, kun on 
niiden karvanvaihtoaika, 
ja ne viihtyvät paremmin 
keväisessä auringonpais-
teessa kylmän meren si-
jaan.

Hylkeet ovat sosiaali-
sia eläimiä, ja ne makai-
levat luodollaan kylki 
kyljessä. ”Sandbäckin 
luoto on vain pari sa-
taa neliötä kooltaan, ja 
enimmillään luodolta on 
laskettu lähes viisisataa 
hyljettä”, Isonkarin mat-
kailuyrittäjä ja myös hyl-
jesafareita Sandbäckille 

tekevä Kari Laaksonen 
kertoo.

Uudestakaupungis-
ta käsin tehtävät Sand-
bäckin safarit ovat ainut-
laatuinen mahdollisuus 
päästä avomerelle katso-
maan ja valokuvaamaan 
hylkeitä niiden luonnol-
lisessa ympäristössä. 
Sandbäckille päästään 
ajamaan Metsähallituk-
sen myöntämällä eri-
koisluvalla, vaikka alu-
eella on ympärivuotinen 
veneilykielto. Muille 
Suomen hylkeidensuoje-
lualueille ei retkiä tehdä.

”Etelänmatkoilta tutut 
valas- ja delfiinisafarit 
toteutetaan täällä meillä 
omien kotoperäisten ni-
säkkäidemme vetovoi-

maan luottaen. Hylkeistä 
puhutaan paljon, mutta 
aika harva sellaista on 
koskaan nähnyt, saati 
nähnyt muuta kuin uivan 
eläimen pään vilauksel-
ta”, Laaksonen arvelee.

Kaikille avoimia sa-
fareita tehdään keväi-
sin muutamia, ja tämän 
kevään viimeinen ylei-
sösafaripäivä on 9.6. 
”Kunhan sää sallii avo-
merelle matkustamisen, 
hylkeitä on luodolla 
aina”, Laaksonen lupaa.

”Ja onhan safari paljon 
muutakin kuin pelkkä 
hylkeidenkatseluretki. 
Palvelu pelaa ruokien 
ja juomien osalta koko 
päivän, ja kiipeäminen 
Isonkarin majakkaan on 

päivän toinen kohokohta”, 
Laaksonen täydentää.

Lisätietoa hyljesafareis-

ta ja Isonkarin majakka-
matkoista löytyy verkko-
sivuilta www.isokari.fi, ja 

paikan safarille voi varata 
myös numerosta 040 1866 
350.
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 •

PaattiPosti toivottaa tukijoilleen 

ja lukijoilleen antoisaa kesää.
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Merenkulun 
historiaa
1992 valmistui Uudenkaupungin tela-
kalla purjelaivasäätiön tilaama koulu-
tusalus kuunari ”Helena”. Saman vuo-
den kesällä se teki ensimmäisen kou-
lutuspurjehduksensa, joka suuntautui 
Ruotsiin. 

Kuvassamme Helena telakan rannassa 
saattajineen, josta se aloitti ensimmäi-
sen matkansa. 

Kuva L. I.

Cafe Aitta
tarjoaa:

AA m i A i s tA
Lo u n A s tA

KA h v i L At u o t t e i tA

Pu h.  044 9821720
w w w.c A f e A i t tA . f i

i n f o@h o t e L L i A i t tA r A n tA . f i

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!
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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

Huolto Rengas

LAIHO
Autotehtaankatu 9, Uusikaupunki

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

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

Hautauspalvelua
perinteitä kunnioittaen

– laaja arkkuvalikoima –

Pankkitie 2, 23600 Kalanti,  p. 02 8416200    24 h  0400 821 358

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

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

Tyyntä tai myrskyä –
paikallislehti pysyy 
menossa mukana

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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Peugeot 508 Active BlueHDi 130 hinta 31 365 €, sis. toimituskulut 600 €. CO2-päästöt  
125 g/km, EU-yhd. 4,7 l/100 km. Kuvan auto erikoisvarustein.

UUSI PEUGEOT 508
WHAT DRIVES YOU?

 alk. 31 365 €  

NIGHT VISION -PIMEÄNÄKÖKAMERA
AJOLINJA-AVUSTIN
PYSÄKÖINTIAUTOMATIIKKA

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

020 127 8800/ myymälä
0400 831 198/Sauli


