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Uusikaupunki on erittäin kaunis meren 
rannalla sijaitseva kaupunki. Mitä kaik-
kia mahdollisuuksia se antaakaan meille 
ja olemmeko osanneet hyödyntää kaikki 
ne mahdollisuudet? Meillä on monia eri 
vaihtoehtoja, miten merelle ja saaristoon 
pääsee nauttimaan kauniista luonnosta. 
On yrittäjiä, jotka vievät omilla veneillään 
halukkaita Katanpään linnakesaareen ja 
Isokarin majakkasaarelle. On purjelaiva 
Olga, joka järjestää lapsille Merirosvo-
risteilyjä ja aikuisille tilauksesta räätälöi-
tyjä purjehdus elämyksiä. Myös erilaiset 
kalastusretket kuuluvat kaupungin pal-
velutarjontaan. Niin ja tietenkin jos olet 
kunnon ukilainen, sinulla on oma paatti. 
Mutta voisiko vielä löytyä jokin niin sa-
nottu ”The Juttu”, jolla saisimme itsemme 
niin sanottuun maailman maineeseen, mil-
lä houkuttelisimme turisteja tutustumaan 
kauniiseen kaupunkiin ja saaristoomme? 

Olemme viime vuosina kunnostaneet 
kaupunginlahden rannat Vannaksen sääti-
ön avustuksella upeaan loistoon. Olisim-
meko ansainneet jo paikkamme kesäkau-
punkien TOP 10- listalta? Mielestämme 

olisimme ja ihan listan kärkipäästä. Osa 
meistä kuuluu niiden onnellisten jouk-
koon, jotka tietävät mihin ja keneen ot-
tavat yhteyttä, kun mieli merelle halajaa. 
Miten mahdollistaisimme veneily- ja 
retkeilymahdollisuudet saaristoon niille-
kin kaupunkilaisille, jotka eivät venettä 
omista, eivätkä tiedä minne sillä voisi 
ja saisi mennä? Olisi hieno mainoslause 
kaupungille, että Uudessakaupungis-
sa jokaisella on mahdollisuus nauttia 
merikaupungista! Näin olisi, jos meillä 
kaikilla olisi oikeasti mahdollisuus, esi-
merkiksi vuokrata edullisesti vene, jolla 
pääsisi karttaan merkittyyn lähisaaristoon 
vapaasti perheen kanssa uimaan ja luon-
non ihmeitä tutkimaan sekä myös kalas-
tamaan? Pitää muistaa, että nämä kaikki 
asiat eivät ole muualta kaupunkiin muut-
taneille itsestään selvyyksiä niin kuin ne 
ovat paljasjalkaisille uusikaupunkilaisille.  

Saaristossamme on mielettömästi näh-
tävää ja koettavaa. Itse olen asunut kau-
pungissa noin 20 vuotta, mutta vielä en 
ole nähnyt, enkä kokenut esimerkiksi 
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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

ra ry:n järjestämiä kesätansseja. Ehkäpä 
tänä kesänä onni potkaisisi (näin minul-
le vähän lupailtiin) ja olisin taas yhtä 
kokemusta rikkaampi. Olemme vuosia 
puhuneet kaupunkimme elinvoiman 
monipuolistamisesta ja kehittämisestä, 
voisiko ainakin osa näistä mahdolli-
suuksista avautua mereltä tai saaristos-
ta? Voisiko vierasvenesatamamme olla 
kuuluisa muustakin, kun maanmainioista 
munkeista? Miten kalatalous voisi kau-
punkimme elinkeinoelämää rikastuttaa? 
Voisimmeko kalataloutta kehittämällä 
ja tukemalla saada kaupunkiin paljon 
kaivattuja elintarvikealan työpaikkoja? 
Onhan meillä täällä jo Suomen ainoa 
sillitehdas, joka tekee yhteistyötä täällä 
toimivan Kalaset Oy:n kanssa. Samana 
päivänä, kun silakka pyydystetään, se 
saadaan jatkojalostukseen Sillikonttoriin. 
Tämän nopeammasta ja tuoreemmasta si-
lakasta muualla Suomessa voidaan käsit-
tääkseni vain haaveilla. Miten saisimme 
siis kasvatettua brändiämme myös ka-
lanjalostuskaupunkina, autokaupunkina 
olon rinnalla? 

Jäädään yhdessä miettimään vastauksia 
näihin kysymyksiin ja odottamaan läm-
mintä ja aurinkoista kesää näistä poik-
keuksellisista oloista huolimatta. Toivon 
myös kaikille PaattiPostin lukioille, ja 
veneilijöille suotuisia tuulia.

Jaana Reijonsaari-Korsman
Uudenkaupungin kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja

Vaiherikkaan vuosikokouksen valitse-
mana puheenjohtajana kiitän saamastani 
luottamuksesta hoitaa Uudenkaupungin 
Työväen Moottoriveneseuran asioita. 

Koronaviruksen aiheuttama pandemia 
vaikeuttaa UTMVS:n toimintaa pitkälle 
kevääseen. Kevätkokouskin jouduttiin 
siirtämään myöhäisempään ajankohtaan. 
Siitä tiedotetaan myöhemmin. Näillä 
näkymin Paattiposti tehdään Uudenkau-
pungin Sanomien toimesta. Johtokunta 
on puhelinkokouksessaan päättänyt, ettei 
lehden ilmestymistä lopeteta.

Haanperänkarin kuulumisia 
jäättömän talven jälkeen
Kovien talvimyrskyjen runtelemat laiturit 
kärsivät suuria vaurioita, joten kevääksi 

on tiedossa paljon talkoita. Viime syksynä 
korjattiin pohjoispuolen laiturin kaiteet ja 
lisättiin valaistusta. 

Seurassa ollaan huolestuneita vene-
paikkojen jätehuollosta. Mihin veneilijät 
laittavat jätteensä. Myös jäteöljyn kerä-
yspaikka tarvitaan. Satamasta saadun tie-
don mukaan venepaikkamaksuun sisältyy 
jätehuolto. 

Uusi vesiliikennelaki tulee voimaan 
1.6.2020, ja se ajanmukaistaa ja kokoaa 
yhteen vesiliikennesäännöt ja liikenne-
merkit. Uudistuksen tavoitteena on lisätä 
vesiliikenteen turvallisuutta ja vastuul-
lisuutta. Lisäksi se mahdollistaa vesi-
liikenteen automaatiota. Lisätietoja saa 
Traficomin (Liikenne ja viestintävirasto) 
sivustolta. UTMVS kehottaa tutustumista 
lakiin. 

Katsastettujen veneiden määrä 
UTMVS:n veneluettelossa vähenee, vaik-
ka jäsenmäärä ei ole oleellisesti vähen-
tynyt. Todettakoon vielä, että katsastetun 
veneen vakuutusmaksuista vakuutusyhtiöt 
myöntävät alennusta. 

Tässä yhteydessä kiitän kaikkia seura-
laisia, jotka ovat edesauttaneet UTMVS:n 
toimintaa talkoilla ja muulla toiminnalla. 
Lisäksi seura kiittää kaikkia yksityisiä, 
yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ovat tukeneet 
seuran toimintaa taloudellisesti ja muu-
tenkin. 

HUOM: UTMVS on päättänyt perua 
avajaiset 23.5.2020 koronavirustilantees-
ta johtuen. Suoritamme vain lipunnoston 
Haanperänkarilla. 

Puheenjohtaja Pentti Laine
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Kirjoitan niin kauan kuin jaksan

Lauri Ikonen Paattipostissa 
alusta saakka

Levysepänkatu 22, 
23500 Uusikaupunki
P. 044 280 9089
www.rakennusjalaatoitus.fi
mikko.elo@rakennusjalaatoitus.fi

REMONTOINTI RAKENTAMINEN

VESIERISTÄMINEN SANEERAUKSET 
 HUONEISTOREMONTIT 

 KIRVESMIESTYÖT 
VESIKATTOTYÖT 

KYLPYHUONEREMONTIT  
KOSTEUSMITTAUKSET  

KUNTOKATSELMUKSET  
MÖKKITALKKARI  

VESIERISTYSSERTIFIKAATTI

Myrskytuhot ja tulvan jäljet
Me korjaamme ja järjestämme mökkisi laiturit  

ja rakennelmat kesäksi kuntoon!

Ota yhteyttä!

Uudenkaupungin Työväen 
Moottoriveneseuran vuotui-
nen julkaisu Paattiposti on 
uusikaupunkilaisen venei-
lyn historiaa. Lehti ilmestyi 
ensimmäisen kerran vuonna 
1986 ja uunituore numero 
on nytkin luettavissanne.

- Syksyllä 1986 ilmestyi 
ensimmäinen numero. Työs-
kentelin silloin painohom-
missa Uudenkaupungin Sa-
nomissa ja pääsin mukaan 
jelppimään lehden ilmesty-
misessä. Ja sitä onkin sit-
ten jatkunut näihin päiviin 
saakka. uusikaupunkilaisille 
veneilyn harrastajille tuttu 
Lauri Ikonen hymyilee.

Jelppimisellä hän tarkoit-
taa myös kaikkia niitä ar-
tikkeleja,  joita on lehteen 
vuosien varrella kirjoitta-
nut. Veneilyjuttuja, matka-
tarinoita, pakinoita ja paljon 
muuta. Pitää myös mainita 
Laurin mittava kuva-arkis-
to, josta siitäkin on näyttei-
tä Paattipostissa julkaistu. 
Arkistossa on ainakin tuhat 
kuvaa.

- Niitä on 1940-luvulta 
saakka ja nekin kertovat 
ukilaisen veneilyn kehitty-
misestä. Tämä harrastushan 
on muuttunut paljon aiko-
jen saatossa, puuveneistä 
nykyisiin menopeleihin. 
Itsekin  omistin puuveneen 
25 vuotta, Lauri muistelee.

Kuvien lisäksi hänellä 
on myös kymmeniä tunteja 
veneilyyn liittyviä videoita. 
Sekä myös muistoja mat-
koiltaan. Lauri kertoo mat-
kailleensa 44 maassa, aina 
Indonesiaa ja Meksikoa 
myöten.

Puhumattakaan Laurin 
kaikista muista muistoista,  
jotka nekin liittyvät uusi-
kaupunkilaiseen laivojen 
rakentamiseen ja veneilyyn. 
Sekä kaupungin kehittymi-
seen veneilykohteena. Hä-
net tunnetaankin tietopank-
kina, jolta kysytään tähän 
liittyviä asioita.

- Nyt oma veneily on jo 
jäänyt. Näin vanhana kun 
kaikki tahtoo vähän hidas-
tua, 90 vuotta pian täyttävä 

Lauri sanoo.
Paattipostiin hän sanoo 

kirjoittavansa niin kauan 
kuin jaksaa. Eikä siinä tar-
vita mitään nykyajan vem-
peleitä. Vanha kunnon kir-
joituskone ajaa edelleen asi-
ansa. Lauri harrastaa myös 
taulujen maalaamista.

Hän sekä seuran rahas-
tonhoitaja Seppo Lundelin 
kiittävät myös Uudenkau-
pungin Sanomia hyvästä yh-
teistyöstä vuosikymmenien 
aikana. Nimikirjaimet L.I 
toivottavasti näkyvät nekin 
vielä pitkään Paattipostissa.

Rauno Laine
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TOKKA-LOTAn JUHLAPURJeHdUS 
– meripartiolaisten toteutunut unelma suolaisemmista vesistä

Tokka-Lotta purjehtimassa kohti 
Karibian saaria. Kuva: Henri Reivolahti

Lotan päivänä 1989 kastet-
tiin meripartiolippukunta 
Naantalin Sinisten koulutus-
alus Tokka-Lotta II, joka on 
Matti Pullin piirtämä MP42-
mallinen one-off ja ajalleen 
tyypillinen avomeripursi, 
jonka pituus on 12,7 met-
riä, tyhjämassa 10 tonnia ja 
punkkapaikkoja on kahdel-
letoista. Osmo Tätilä veisti 
rungon ristiinlaminoidusta 
mahongista Raumalla. Tok-
ka-Lotta otettiin heti valmis-
tuttuaan aktiiviseen käyttöön 
ja jo 90-luvun alussa heräsi 
ajatus, josko lippukunnan 
silmäterällä voitaisiin ylit-
tää Atlantin valtameri. Pro-
jekti ei kuitenkaan ottanut 
tuulta purjeisiinsa, vaikka 
se nousi esille uudelleen 
esille vuosituhannen vaih-
teessa ja 2010-luvun alussa. 
Rahoituksen puuttuminen 
esti projektin toteuttamisen 
aina, kun ajatus heräsi hen-
kiin. Vuonna 2017 ylityksen 
suunnittelu sai uutta puhtia 
ja lippukunnassa päätettiin, 
että vuonna 2019 juhlittai-
siin Tokka-Lotan 30-vuotista 
purjehdustaivalta purjehduk-
sella Karibialle ja takaisin.

Jotta matkaan voitiin läh-
teä, piti alukselle tehdä pe-
rusteellinen remontti. Muun 
muassa veneen rungossa ol-
leet lahovauriot poistettiin ja 

paikat laminoitiin uudelleen. 
Pohja ja kyljet maalattiin ko-
konaan uudelleen, tiikkikan-
si tiivistettiin ja pentteri ra-
kennettiin uudelleen. Nämä 
olivat suurimmat ponnistuk-
set, mutta kaikkiaan työhön 
käytettiin yli kolme tuhatta 
kirjattua talkootyötuntia, 
johon osallistui niin 10-vuo-
tiaita partiolaisia kuin lippu-
kunnan wanhoja skönäreitä-
kin. 

Tokka-Lotta osallis-
tui miehistöineen Atlantic 
Rally for Cruisers -purjeh-
duskilpailuun, jonka lähtö-
paikka oli Las Palmasissa 
Kanariansaarilla. Ylityksel-
le lähteneeseen miehistöön 
osallistui lippukunnan omien 
jäsenten lisäksi kaksi jäsen-
tä Rauman Myrskypojista ja 
yksi Turun Partio-Sisseistä. 
Kokonaisvahvuus oli kah-
deksan ja ikähaarukka oli 
22–30 vuotta. Yksikään ei 
ollut aiemmin ylittänyt At-
lantin valtamerta. Miehis-
tönjäsenistä kolmella ovat 
sukujuuret Uudessakaupun-
gissa ja siten myös paikal-
lisessa veneilytoiminnassa. 
Rauman myrskypoikia edus-
tava ja toinen vahtipäällikkö 
Matti Hautero on UTMVS:n 
perustajajäsenen Jukka 
Hauteron pojanpoika. Niko 
Luntamon isovanhemmat 

toimivat edelleen aktiivises-
ti veneseuran toiminnassa ja 
hän itse on ollut kesätöissä 
Meri-TB:llä ja kouluttajana 
UTMVS:n ja UPS:n nuorten 
leirillä. Ylityksellä hän toimi 
tekniikasta vastaavana kone-
mestarina ja koko projektissa 
hänellä oli merkittävä rooli 
muun muassa suunnittelus-
sa ja kunnostustöissä. Laura 
Saari on sukua UTMVS:n 
aktiiviselle jäsenelle ja itse-
kin ollut mukana seuran ta-
pahtumien järjestämisessä. 
Laura oli miehistön ainut 
nainen ja toimi ansiokkaas-
ti aluksen lääkärinä. Lisäk-
si Matin ja Nikon isät ovat 
toistensa pikkuserkkuja, jo-
ten reissussa oltiin pikkupik-
kuserkkujen voimin. Tämä 
selvisi pojille noin viikkoa 
ennen lähtöä merelle.

Las Palmasin satamassa 
ylityksen valmistelu alkoi 
viikkoa ennen lähtölauka-
usta melkoisella työleiril-
lä. Venettä oli ansiokkaasti 
huollettu Kanariansaarille 
siirron aikana, mutta viimei-
set huoltotyöt ja laitteiden 
asennukset sekä muonan ja 
talousmateriaalin hankin-
ta tehtiin luonnollisesti ki-
san lähtösatamassa. Lisäksi 
jännitettiin, ehtivätkö Las 
Palmasiin lähetetyt varus-
teet, kuten kumivene ja pe-

rämoottori veneelle ennen 
lähtöä. Kisanjärjestäjä oli 
järjestänyt sekä lähtö- että 
saapumissatamaan Saint 
Lucian Rodney bayhin pal-
jon oheisohjelmaa, kuten 
seminaareja ja illanistujai-
sia, mutta Tokka-Lotan mie-
histöltä tarmokkaan aluksen 
huollon vuoksi ne valitetta-
vasti jäivät pääosin väliin. 

Lähtölaukaus annettiin 24. 
marraskuuta ja Tokka-Lotta 

sai hyvän lähdön. Niinhän 
noin kolmentuhannen mai-
lin matkakisoja voitetaan. 
Aluksi suunnattiin etelä-
lounaaseen kohti Kap Ver-
deä, koska Kanariansaarten 
korkeudella oli miltei tuu-
leton alue, jonka odotettiin 
siirtyvän etelää kohti, joten 
isoympyräpurjehdus ei olisi 
tullut kyseeseen maltillis-
ten tuulten vuoksi. Afrikan 
luoteisrannikkoa pitkin las-

keteltiin noin viikon verran, 
jonka jälkeen käännyttiin 
länttä kohti. Pasaatituuli 
helli meitä ja matkanopeus 
pysytteli kahdeksan solmun 
kieppeillä, kun pääsimme 
tuuliin kunnolla kiinni. Toi-
saalta tuulen voimistuminen 
toi mukanaan mainingin, 
joka olikin osa elämää koko 
loppumatkan.

Merellä elettiin arkea, jota 
rytmitti vahtijärjestelmä. 

niko poseeraa lentokalon kanssa Saint Lucian lähestyessä taustalla. 
Kuva: Henri Reivolahti
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Ajoimme päivät kolmessa 
neljän tunnin vahdissa ja 
yöt kahdessa kuuden tunnin 
vahdissa, jolloin aamuyön 
raskas vahti osui vuoroöin 
kummallekin kahdesta vah-
dista. Siirtyessämme länteen 
lisäsimme myös karkaustun-
teja vahteihin, jotta yövah-
dit osuisivat nimenomaan 
pimeään aikaan. Vahtien 
vaihdoissa syötiin sekä tis-
kattiin ja kaikki osallistuivat 
näihin askareisiin. Ruokaan 
jaksettiin panostaan ja sil-
lä oli varmasti tärkeä osa 
mielialan ylläpidossa. Itse-
näisyyspäivänä syötiin Suo-
mesta syksyllä kerättyjä sup-
pilovahveroita ja sisäfileetä. 
Meri näytti kuitenkin tällöin 
ensimmäisen kerran todelli-
sen luontonsa, ja juhla-ate-
riaa saattelivat valtamerillä 
esiintyvät pystyvirtaukset 
eli squallit ja niiden tuomat 
sateet sekä tuulet.

Oli ihmeellistä havaita, 
että avomerellä oli valta-
vasti elämää. Matkan aikana 
saimme nähdä merikeijuja, 
jotka ovat tiiroja muistutta-
via lintuja. Delfiinejä oli eri-
tyisesti Afrikan rannikolla ja 
ne leikkivät veneen keulalla. 
Öisin delfiinien liikkeet saat-

toi havaita turkooseista juo-
vista meren pinnalla, kun ne 
saivat bioluminoivan levän 
loistamaan. Vastaavasti vene 
jätti peräänsä samanlaisen 
hohtavan vanan. Lentoka-
latparvet olivat päivittäinen 
havainto ja niitä sai keräil-
lä kannelta aamuisin, kun 
ne liitelivät yön pimeydes-
sä aluksen kyytiin. Eräässä 
yövahdissa miehistönjäsen 
heräsi luultuaan läpiviennin 
hajonneen ja pulputtavan 
merivettä sisään, mutta lo-
pulta havaittiin, että kysees-
sä oli pentteriin lennähtänyt 
lentokala. Puolimatkan tai-
tuttua Karibian lähestyminen 
voitiin todeta lisääntyvästä 
sargassolevän määrästä. Le-
vää kellui meren pinnalla 
kuin rakkolevä konsanaan.

Tokka-Lottaa piti valmis-
tella valtameripurjehdukseen 
muun muassa varusteita li-
säämällä, koska sillä pääasi-
allisesti purjehditaan Itäme-
rellä, joten kaikkea tarvit-
tavaa ei aluksessa aiemmin 
ollut. Alukseen asennettiin 
esimerkiksi vesikone, jolla 
valmistettiin käänteisos-
moosilla juomavettä meri-
vedestä. Periaate on melko 
yksinkertainen: merivesi 

karkeasuodatetaan ja pump-
pu painaa suolaisen veden 
puoliläpäisevän kalvon läpi, 
jolloin suola ja taudinaiheut-
tajat poistuvat vedestä. Lait-
teella pystyttiin tuottamaan 
noin 30 litraa tunnissa juo-
makelpoista vettä. Sekä ma-
kean vedentuotto että elekt-
roniset navigointilaitteet 
kuluttavat varsin paljon vir-
taa. Esimerkiksi vesikoneen 
kulutus on 16 A 12 voltin 
järjestelmässä. Sähköä me-
rellä tuotettiin hydrogene-
raattorilla ja aurinkopanee-
lilla. Hydrogeneraattori on 
hieman perämoottoria muis-
tuttava laite, joka lasketaan 
veteen ja sen potkuri tuottaa 
generaattorilla latausvirran 
veneen kulkuvirrasta. Hyd-
rogeneraattori hidasti veneen 
kulkua noin puoli solmua ja 
sitä kannatti käyttää, kun 
nopeus oli yli kuusi solmua. 
Parhaimmillaan tuotto oli 
noin 20 A, mutta hetkellinen 
tuotto saattoi olla merkittä-
västi suurempikin.

Kahdennenkymmenennen 
purjehdusvuorokauden sa-
rastaessa tulivat Saint Luci-
an valot näkyviin, mikä oli 
kolmen viikon purjehduksen 
jälkeen varsin sadunomainen 

Matti tutki Pohjois-Atlantin karttaa takakajuutassa ja osoittaa senhetkisen si-
jainnin. Kuva: eero Koivusalo

Laura ja Matti viettivät syntymäpäiviään Atlantin ylityksellä. 
Syntymäpäiväsankareille leivottiin kakut. Kuva: Matti Hautero

Reissulla saatiin yksi tonnikala veneeseen saakka, vaikka useampi tarttui syöttiin. 
Kala oli arviolta noin kymmenkiloinen ja se nautittiin paistettuna klubileipien 

välissä. Kuva: niko Luntamo

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

näky. Ylitys kesti 20 päivää 
ja yhden tunnin. Olimme ta-
soitetussa ajassa luokkamme 
seitsemäs kahdeksastatoista 
aluksesta. Kaiken kaikkiaan 
ylitys onnistui jopa odotettua 
paremmin. Ainoastaan iso-

purje repesi hieman etulii-
kistään ja ylempi välivantti 
alkoi rispaantua noin viikko 
ennen saapumista määrän-
päähän. Miehistö onnistui 
ratkaisemaan kaikki kohda-
tut ongelmat ja Tokka-Lotta 

todisti olevansa täysiverinen 
avomeripursi.

Teksti: Niko Luntamo, Matti 
Hautero ja Laura Saari
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Haanperänkarin kuulumisia
Viime vuosi oli Hpk:lla todella työn-
täyteinen. Heti keväällä aloitettiin jo 
tiedossa olleella saunan remontilla, jotta 
sauna olisi uusittuna käytössä mahdolli-
simman aikaisin veneilykauden alkaes-
sa. Remontti sujui hyvin, mutta vahvoja 
miehiä tarvittiin kun käsipelillä raskaita 
elementtejä rahdattiin rannasta saunalle. 
Hpk:lla kun ei millään trukeilla ja nosti-
milla pysty työskentelemään kun ainoat 
tasaiset paikat ovat laiturit ja pallokenttä.

Saunan piipun purkutyö oli tosi pö-
lyistä ja hidasta hommaa, koska n. 50 
v. vanha piippu ja takkahuoneen takka 
purettiin lattiatasoon asti, jonka jälkeen 
pohja tasoitettiin suoraksi, johon uusi 
elementeistä koottava piippu sitten pys-
tytettiin. Samalla takkahuonekin sai uu-
den takan kun vanha oli jo ajan saatossa 
halkeillut ja hormisto on yhteinen saunan 
kanssa. Takkahuoneen lattia sai myös uu-
den pinnan.

Syksymmällä talkoot jatkuivat kun 
kaupungin puoleiset laiturit saivat uudet 
kaiteet ja valot.

Talven myrskyt korkean veden kera 
aiheuttivat myöskin mittavat vahingot 
lounaan puoleiselle laiturille. Suurin piir-
tein puolet laiturista pitää korjata raudoi-
tuksen ym. osalta. Puolet päälikansista 
on pitkin mäkeä, kaiteita on katkeillut, 
laiturin sähköistä ei ole vielä tietoa mi-
ten paljon ne ovat epäkunnossa, toinen 
lännen puolen laitureista on etupuolelle 
ponttoonilaiturin edessä ym. ym.

Kyllä talkoolaisia tarvitaan tämän kai-
ken korjaamiseen ja kuntoon saattami-
seen. Hommaa on monenlaista, on kor-
jausrakentamista, pihan siivousta, ruoan 
laittoa, kahvin keittoa ym.

Ole sinäkin aktiivinen ja tule joukkoon 
mukaan apuasi tarvitaan. Kaikki voivat 
tehdä hommia voimiensa mukaan. Tal-
kootyön ansiosta saadaan pidettyä jäsen-
maksujen nostopaineet mahdollisimman 
pienenä, koska palkatut työntekijät tule-

vat kovin paljon kalliimmiksi kuin ”ma-
hapalkalla” olevat.

Talkoovakuutus koskee kaikkia talkoo-
laisia.

Talkoista ilmoitetaan U:kin Sanomissa 
seuratoimintapalstalla, seuran kotisivuilla 

ja Facebookissa.

Teksti: Taloudenhoitaja
Kuvat: Seppo Lundelin

Helmikuinen talvimyrsku runteli Haanperänkarin laiturit

nyt on jo laiturien korjaustyöt Hpk:lla aloitettu purkamalla vanhoja rau-
tapalkkeja laitureista, koska ne ovat jo aika syöpyneitä tai vääntyneitä.

Luonnolla on hurjat voimat. Vesi oli siirtänyt koko betonirenkaan ja 
kannen pois paikaltaan.



72020

Pelastusliivit ovat veneilijän 
tärkeimpiä perusvarusteita

Tulee se kesä tänäkin 
vuonna

TUL:n veneilypäivät 
4.-5.7.2020 peruttu

Moottoriveneessä ja yli 5 met-
rin pituisessa purjeveneessä 
tulee olla oikean kokoinen pe-
lastusliivi tai kelluntapukine 
jokaiselle veneessä olijalle.

Pelastusliivit parantavat 
merkittävästi veden varaan 
joutuvan henkilön selviytymis-
mahdollisuuksia ja helpottavat 
henkilön etsintää ja pelastusta.

Pelastusliivit tulee 
valita käyttötarkoi-
tuksen mukaan
Pelastusliivit tulee valita käyt-
tötarkoituksen mukaan ja nii-
den sopivuus tulee varmistaa 
sovittamalla ennen ostopäätös-
tä, tämä on erityisen tärkeää 
lasten liivejä ostettaessa. Liivi-
en tulee olla riittävän mukavat 
päällä, jotta niitä tulee käytet-
tyä. Mikäli tuntee epävarmuut-
ta liivien valinnassa, niin liivit 
kannattaa ostaa asiantuntija-
liikkeestä, josta saa vastaukset 
omiin kysymyksiinsä.

Kaikkien Suomessa myy-
tävien pelastusliivien ja kel-
luntapukineiden tulee täyttää 
henkilösuojain direktiivien 

vaatimukset ja olla CE-merkit-
tyjä. CE- merkintä takaa, että 
tuote on testattu ja täyttää eu-
rooppalaiset turvallisuusvaati-
mukset ja ennen ostopäätöstä 
kannattaa tarkistaa, että kel-
luntavarusteesta löytyy tämä 
merkintä.

Oikea käyttö ja huolto

Kelluntavarusteita on käytettä-
vä, huollettava ja säilytettävä 
valmistajan ohjeiden mukai-
sesti ja varusteiden mukana 
tuleva käyttöohje on suositel-
tavaa lukea.

Pelastusliivien käytössä on 
tärkeää, että ne on puettu oi-
kein. Mikäli säädöt on tehty 
huonosti henkilö saattaa va-
jota liian alas liivien sisään 
ja tällöin liivit ei toimi suun-
nitellulla tavalla. Esimerkiksi 
paukkuliivien vyötäröhihna 
tulee kiristää riittävän tiukalle.

Pelastusliivit pelastavat hen-
kilön vain, mikäli ne on valit-
tu oikean käyttötarkoituksen 
mukaisesti, ne ovat päällä kun 
henkilö putoaa veteen ja ne on 
puettu oikein.

Tilanne meillä ja maailmalla on kyl-
läkin aivan erilainen kuin yleensä on 
ollut. Kokoontumisissa ja saunomisis-
sa haanperänkarilla pitää kaikkien ottaa 
huomioon vallitsevat viranomaismäärä-
ykset ja toimia niiden mukaan, huomi-
oiden myös kaikki muut paikallaolijat. 

Kesän tapahtumista ei vielä paljoa voi 
kertoa, kun tilanne mahdollisuuksista 
muuttuu koko ajan. Koska ollaan min-
käkin määräyksen alaisena. Toivotta-

vasti pystytään järjestämään ainakin 
perinteinen toimintapäivä elokuussa ja 
veneilykauden päättäjäistanssit syys-
kuussa. Vastuullisina seuralaisina py-
rimme kuitenkin noudattamaan meille 
annettuja viranomaisten ohjeita. 

Seuran kotisivut, facebook ja Uuden-
kaupungin Sanomat ovat ilmoituskana-
viamme, joista tiedon seuran tapahtu-
mista ja toiminnasta saa.

Tänä kesänä Meriseura Turku olisi ollut 
järjestelyvuorossa veneilypäiville, joita 
on vietetty jo 1980 alkupuolelta asti eri 
TUL:n Länsi-Suomen piirin veneseu-
rojen toimesta. Nyt on kuitenkin päivät 

jouduttu peruuttamaan koronavirusti-
lanteen rajoitusten takia. Vuoden 2021 
järjestelyvuorossa on Pori.

/1 viikko jäsenistön varattavissa 
kaudelle 2020. 

Pentti Laine 0500 743102.

ElokuunTANSSIT
HAANPERÄNKARILLA 8.8. klo 20.00–00.30

HAANPERÄNKARILLA 23.5. klo 17.00

Vesibussi lähtee uudelta möljältä klo 19.00. 
Paluu tanssien päätyttyä.  Tervetuloa!   Liput 15 e   UTMVS

Illanvietto peruttu epidemiauhan vuoksi

Veneilykauden päättäjäiset

UTMVS:n veneilykauden perinteinen lipunnosto

Vesibussi lähtee uudelta möljältä klo 19.00. Paluu tanssien päätyttyä.

ja lipunlasku Haanperänkarilla 5.9. klo 20.00–00.30

Jäsenet ystävineen tervetuloa
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Kesä on tullut Suomeen pe-
räti kummallisen talven jäl-
keen, mutta eihän tässä ole 
mikään muukaan ollut niin 
kuin ennen. Kun luonnossa 
jokin muuttuu, ei siinä auta 
vastaan pyristellä, vaan on 
parasta totutella ja koettaa 
pysyä mukana.

Rantojen asukkaat koke-
vat erikoisen voimakkaana 
vuodenaikojen vaihtelut. 
Onneksi meillä on nämä 
neljä vuodenaikaa, joista 
jokainen löytää mieleisen-
sä. Kesä on ehdottomasti 
suosituin. Silloin luonto 
on kauneimmillaan, tuulet 
leudompia ja valoa riittää 
pitkälle yöhön. Tämä kom-
binaatio lyö laudalta etelän 
turistirysät ja niiden keino-
tekoiset laavamaisemat. 

Kesäajan harrastukset 
ovatkin sitten luku erikseen. 
Niitä löytyy joka lähtöön, 
kaiken ikäisille ja kaiken 
kokoisille. Vähän leikki-
mieltä ja kilpailuviettiä, niin 
päivää ei voisi paremmin 
viettää. Sitten on harrastuk-
sia, jotka vaativat jo vähän 
enemmän, kuten esimerkik-
si veneily. Veneilyä pidetään 
kalliina harrastuksena, mut-
ta sitäkin voi harrastaa mo-
nella tasolla. Uusi vene on 
kallis, mutta matkaan pää-
see jo vaatimattomallakin 
kulkuneuvolla. Veneilylle 
alkaa hintaa syntyä silloin, 
kun halutaan mennä kovaa 
ja äänekkäästi. Vauhti on se, 
joka panee veneilyssä mak-
samaan.

Pääsiäisen aikoihin selai-
lin vanhaa venepäiväkirjaa 

ja innostuin siinä määrin, 
että päätin panna tuntojani 
paperille. Muistan kuinka 
1960 luvun alkupuolella 
ystävämme Kalevi otti yh-
teyttä ja tiedusteli, olisiko 
meillä kiinnostusta viikon 
mittaiseen veneretkeen. Ja 
olihan meillä, tosin kesä-
mökilläkin olisi riittänyt 
tekemistä, mutta se saisi 
nyt odottaa. Viikko sitten 
kierreltiin Ahvenanmaan ja 
Turun saaristoa. Molemmil-
la oli uudehkot puuveneet, 
joille vauhdin antoi petroo-
likäyttöinen keskimoottori. 
”Vauhti” lienee ylivertainen 
ilmaus, koska matkavauh-
diksi saatiin alle seitsemän 
solmua, mutta kyllä silläkin 
matkaa kertyi, kunhan oli 
ahkeraan liikkeellä.

Tästä retkestä alkoi yli 
kaksikymmentä vuotta kes-
tänyt ”risteilyputki”. Vuosi 
vuodelta reitit muuttuivat ja 
matkat pitenivät. Erityisesti 
mieleeni on jäänyt matka 
Haminaan ja takaisin. Se oli 
kymmenen päivää ja kah-
deksan tuntia päivässä. Se 
alkoi jo tuntua veneretkeltä. 
Helsingistä eteenpäin kul-
jimme sisäreittiä ja samalla 
tutustuimme matkan var-
rella oleviin kaupunkeihin 
ja muihin nähtävyyksiin. 
Paluumatka tultiin ulkoreit-
tiä. Yöpymispaikka löytyi 
Pellingistä. Meillä oli peri-
aatepäätös, että yöpymiseen 
käytetään luonnonsatamia. 
Emme olleet kiinnostunei-
ta kestisatamien ruuhkista. 
Iltanuotio makkaranpaistoi-
neen oli ”suurta herkkua”. 

Tästä retkestä on 47 vuotta, 
joten saaristossakaan mi-
kään ei ole niin kuin ennen. 
Tuskin sieltä löytyy yhtään 
vapaata luonnonsatamaa, 
puhumattakaan nuotioista. 
Kaikki ovat luvanvaraisia. 

Toinen, monestakin mie-
leen jäänyt merimatka suun-
tautui vuonna 1972 Tukhol-
maan. Kauniiden ilmojen 
ansiosta sekin onnistui var-
sin hyvin. Menomatkalla, 
kun lähdimme ylittämään 
Ahvenanmerta, päätimme 
olla viisaita ja lähdimme 
matkaan ennen kuin ilta-
päivän tuulet alkavat. Jo 
aamulla klo 5.15 käynnis-
timme koneet ja Maarian-
hamina jäi taakse. Pettymys 
oli suuri, kun tunnin ajon 
jälkeen huomasimme tuulen 
voimistuneen ja kääntyneen 
pohjoiseen. Pituussuuntaan 
puhaltava tuuli sai Pohjan-
lahden varsin kuoppaiseksi. 
Tässä vaiheessa tuli todet-
tua, että on tämä 6.5 metri-
nen vene tosi vaatimaton, 
varsinkin kun rantoja ei 
enää näkynyt missään.

Tätä ”rynkytystä” kesti-
kin sitten Kapellskäriin asti, 
eli Pohjanlahden ylitys vei 
kaikkiaan 5,5 tuntia, ja kuin 
kohtalon oikusta tuulikin 
tyyntyi. 

Pidimme pidennetyn tau-
on ja matka kohti Tukhol-
maa jatkui klo 13.15. Muis-
tan vieläkin ne turruttavan 
pitkät suorat, joita reitillä 
oli useita. Se mikä sopii 
laivoille, eivät välttämättä 
ole miellyttäviä pienvenei-
lijöille. Perille tulimme klo 

20.00. Hamnviikistä saim-
me yöpaikan ja ajoimme 
samantien tankille. Ystä-
vällinen vanha herra otti 
vastaan ja tiedusteli heti 
”ha ni Vickström”. Saatu-
aan myöntävän vastauksen, 
kaikki sujui kuin vanhasta 
muistista. Tämä kysely joh-
tui siitä, kun Ahvenanmaal-
la petrooli oli Petroleumia, 
mutta ruotsinpuolella jotain 
ihmeen fotoseeniä. Tarina 
kertoo, että kun uusikaupun-
kilaiset pojat olivat ajamas-
sa vuosikymmeniä sitten 
Uudenkaupungin Meriral-
lia, heiltä loppui polttoaine 

keskellä yötä ja he olivat 
Ruotsin rannikolla. Pojat, 
Enska ja Maukka (nimet 
muutettu) olivat valppaita 
ja näkivät eräällä laiturilla 
mittarin. He saivat pidettyä 
senverran ääntä, että laitu-
rille köpitti uniltaan herän-
nyt vanha ukkeli. Nyt alkoi 
keskustelu siitä, mitä tank-
kiin laitetaan. Pojat pyysivät 
petroolia, mutta ukko tarjosi 
fotoseeniä. Pojat toistivat, 
että nimenomaan petroolia. 
Ukko toisteli fotoseen, fo-
toseen. Tätä jatkui jonkin 
aikaa, kunnes Maukka her-
mostui ja ärjäisi ”kuvaa äijä 

Yö Myrskyluodolla
mitä kuvaat, mut petroolia 
ja äkkiä”. Kai pojat saivat 
haluamaansa, koska heidät 
on todistettavasti nähty sa-
mana kesänä Uudenkaupun-
gin katukuvassa. 

Tukholman vierailu kesti 
kaksi päivää ja sitten veneen 
nokka kohti Suomea. Ajois-
sa piti jälleen lähteä, jotta 
ehdittäisiin illaksi Granha-
miin, joka oli lähellä ”auk-
koa” oleva luonnonsatama. 
Illalla yhdeksän aikaan sin-
ne tullessamme paikalla oli 
jo 25 venettä. Aamuvirk-
kuina olimme ensimmäisiä, 
jotka matkaan lähtivät. Ilta-

Sumun saartama, täysin puuton Bengtskär. Kolmekymmentäluvulla täällä 
asui nelisenkymmentä ihmistä, oli koululuokka ja opettaja. Myrskyllä oli 

lapsilla ulkonaliikkumiskielto. Majakka on Suomen korkein merimajakka.
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päiväkahvit juotiin jo Suo-
men puolella. Ensimmäinen 
ulkomaanristeily tuli tehtyä. 

Mutta nyt siihen otsikon 
lupaamaan Myrskyluodon 
yöhön: Ensin oli kuitenkin 
neuvoteltava mitä tehdään 
ja miten, sillä hyvin suun-
niteltu on puoliksi tehty, 
sanoo vanha viisaus. Reit-
tisuunnitelmaan tuovat 
sääolot oman vivahteensa, 
joten sen on parasta olla 
”noin”. Matkaan lähdettiin 
kolmen venekunnan voimin 
4.7.1977. Pirkko ja Kalevi 
olivat Kankaanpäästä, Raija 
ja Antti uusikaupunkilaisia 
samoin kuin vaimoni Lee-
na ja minä. Ilma oli kau-
nis ja lämmin. Taivassalon 
paikkeilla vastaamme tuli 
monta veneellistä iloisia ih-
misiä jotka olivat matkalla 
Haanperänkarille talkoisiin. 
Näin meille jälkeenpäin 
kerrottiin. Yhdeksän aikoi-
hin ankkuroimme Hiittisten 
Hamnholmiin, jossa vie-
timme merimiesiltaa ja yö-
vyimme. 

Aamulla klo 8.00 jatket-
tiin matkaa kohti Bengtskä-
riä. Sakea sumu kuitenkin 
yllätti, joten oli tauon paik-
ka. Antti, joka oli Isokarin 
luotseja, laati sellaisen las-
kelman, että sitä noudatta-
malla ei voinut eksyä. Eikä 
eksyttykään. Majakkasaar-
ta kierrellessä tuli paikalle 
myös merivartioita. Meitä 
epäluuloisesti katsellen he 
myös halusivat tietää, mitä 
porukkaa me olemme. Asia 
selvisi ja samalla saimme 
kuulla, miten vandaalit 
olivat tunkeutuneet majak-
kaan ikkunoita särkemällä 
ja saaneet sisätiloissa tuhoa 
aikaan. Tämä tuntui oudol-
ta, koska Bengtskär on var-
sin kaukana mantereesta. 
Tämä ei voinut olla ”mo-
popoikien” tekosia. Tuohon 
aikaan majakka oli autiona. 

Kahden päivän päästä 
olimme Maarianhaminassa. 
Se on kesäkaupunki par-

haimmasta päästä, melkein 
yhtä hyvä kuin Uusikau-
punki. Muonatäydennystä ja 
länsisatamassa laivojen kat-
selua. Niin, ja myöhemmin 
illalla pantiin Arkipelagissa 
”jalalla koreasti”.

Seuraavana aamuna mat-
kalle lähdettiin taas hyvis-
sä ajoin. Tällä reissulla ei 
”aamuloikoilua” tunnettu. 
Tuultakin oli taas kohtuul-
lisesti, mutta aurinko pais-
toi täysillä. Tulee lämmin 
päivä, eikä ollut ukkosta-
kaan ilmassa. Ennen köysi-
en irrottamista kävin vielä 
laiturin päässä katsomassa 
oliko eilinen näköhavain-
toni oikea, kyllä oli. Pekka 
Vuorisalon ja Pentti Nissi-
län tutut veneet liikahtelivat 
köysissään, mutta muuten 
oli hiljaista. Siellä jatkettiin 
vielä yöunia, koetin pois-
tua äänettömästi paikalta. 
Tekee hyvän ”säväyksen”, 
kun matkoilla tapaa tuttu-
ja kavereita, oman seuran 
miehiä. Tällä kertaa se jäi 
kuvitteelliseksi. 

Kun kierretään Ahve-
nanmaata lännen puolelta, 
kannattaa ehdottomasti poi-
keta Getalla, maakunnan 
korkeimmalla paikalla. Nä-
köalat ovat mahtavat ja kai 
siellä vielä on se näkötorni-
kin. Ulkosalla juotiin pils-
nerit oikein pöydän ääressä 
istuen, mitä ei ollut tapahtu-
nut moneen päivään. 

Getalta oli enää vain yksi 
suunta, kohti Myrskyluotoa. 
Kyllä sille kartalla muukin 
nimi on, mutta Myrskyluoto 
on niin luontunut kansan 
kieleen, että parasta antaa 
olla. 

Kello 21 aikoihin olim-
me vihdoin Myrskyluodon 
edustalla. Omat mielikuvat 
ja nyt näkemäni maisema 
eivät oikein käyneet yk-
siin. Kun taas Anni Blom-
qvistin viisi kirjaa, jotka 
olin lukenut, istuivat tähän 
maisemaan täysin. Mökin 
rannassa oli kirjoissa usein 

elämän rajallisuudesta kertoo tämäkin nuotiokuva. neljä heistä on jo 
poistunut suureen tuntemattomaan.

Myrskyluodon venevalkama aamuisessa valaistuksessa. Maija ja Janne 
ristivät sen kotisatamaksi.

mainittu venevalkama, jon-
ne ohjasimme veneemme. 
Kirjailija kuvaa kirjassaan 
”Tie Myrskyluodolle” Jan-
nen ja Maijan tuloa ensi ker-
taa uudelle kotisaarelleen 
seuraavasti: 

”Illalla Myrskyluoto sit-
ten näkyy edessä. Maija 
ja Janne istuvat ääneti ve-
neessä. Kumpikaan ei sano 
sanaakaan. Vene kallistuu 
vielä kevyesti ja liukuu sit-
ten satamalahteen, jota 
kukkivat tuomet reunusta-
vat. Heidän ympärillään on 
aivan hiljaista ja rauhaisaa. 
Maija seisoo veneessä ja 
katsoo sisään paratiisiin 
portista”.

Minä en kyllä nähnyt mi-
tään paratiisia, mutta syy 
voi olla siinä, että tuomet ei-
vät kuki heinäkuussa. Pou-
kama oli peilityyni, mutta 
jos alkaa tuulla etelästä ja 
vesi nousee, niin nuo pienet 
luodot eivät aallokkoa estä. 
Tässä kuitenkin vietämme 
yömme. Säätilakin lupaili 
korkeapainetta.

Ankkuroituamme teim-
me pienen kierroksen pi-
hapiirissä. Rakennukset 
olivat ränsistyneitä ja pihaa 
peitti polveen ylettyvä hei-
nikko. Se taas kertoi siitä, 
että veneturistejakaan ei 
ole aikoihin maisemassa 
käyskennellyt. Siinä se nyt 
oli, Myrskyluodon perheen 
harmaa mökki, Tulppaa-
nin navetta ja rantavaja. Ja 
tuon täytyi olla se Maijan 
useasti kuvailema Högberg, 
joka tuvan takaa nousi kohti 
luodon keskustaa. Ulkoluo-
tojen tapaan puusto oli ma-
talaa. Yhtään havupuuta ei 
silmiini osunut.

Oli iltanuotion aika. Nuo-
tion paikkoja ei ollut oike-
astaan kuin yksi. Siinä oli 
nokiset kivet jo valmiina. 
Edelliskesänä saarella ma-
jaillut filmausporukka oli 
ilmeisesti harrastanut ilta-
nuotiota. Nuotiolle änkesi 
myös komea käärme, mutta 

se saatiin uskomaan, että 
paikka on varattu. Myrsky-
luodon Maija oli erikoisen 
säikky käärmeiden suhteen. 

Aamuauringon armotto-
massa valossa otettiin vielä 
viimeiset valokuvat ja ihme-
teltiin, miten täällä on voitu 
asua ja elää, saada lapsia ja 
tulla vanhaksi. 

Meidän tehtävänämme oli 
enää nostaa ankkurit ja ottaa 
suunta kohti kotia ja Uutta-
kaupunkia. Kotisaaren ran-
taan saavuimme kello 17.00.

Oli mahtava reissu ja 
mukavat matkakumppanit. 
Nykyään on tapana kysellä, 
mitä ”käteen jäi”. Retki-
vuosien saldo näyttää, että 

mukavia muistoja, satoja 
valokuvia ja neljä ”kristal-
lipokaalia”, joista jokainen 
vaati kolme voittoa. Ne kun 
olivat mailikilpailujen kier-
topalkintoja.

Lauri Ikonen 

Hautauspalvelua
perinteitä kunnioittaen

– laaja arkkuvalikoima –

Pankkitie 2, 23600 Kalanti    p. 0400 173 748    24 h  p. 0400 821 358

Kalannin Hautauspalvelu

Edullinen ja viihtyisä paikka 
juhlien ja tilaisuuksien 
järjestämiseen. Uusittu keittiö.
Tiedustelut ja varaukset: 
Irmeli Kangas 050 593 5940
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Myös Jumala katsoi ai-
heelliseksi rangaista tätä 
itsepäistä kansaa lähettä-
mällä tulipalopakkasen 
tänne maan päälle. Huo-
no oli olla lakkovahtien 
tehtaiden porteilla, huol-
toasemilla ja satamissa. 
Huonosti pärjäsivät 
myös luonnon eläimet, 
valkoinen jänis rusakkoa 
heikommin. Iltapäivisin 
vielä jotenkin tarkeni, 
mutta öisin pani pakka-
nen maata ja kansaa ta-
vallista tuimemmin.

Pyörät seisoivat koko 
maassa, Hangosta Pet-
samoon. Oli yleislakon 
ankea aika. 

Heti puoliltapäivin 
alkoi miehiä kerääntyä 
työväentalon suureen 
saliin. Morjensteltiin. 
Auto toi Turusta nipun 
Palkkatyöläisiä. Lehtiä 
selailtiin.

̶ Palkkatyöläinen, ta-
vasi Pena, joka istui pen-
kin päässä.

̶ Mun mielestä tän leh-
den nimi pitäisi muuttaa, 
esimerkiksi Lakkolainen 
vastaisi paremmin vallit-
sevia olosuhteita.

̶ Ei, kyllä mun mieles-
tä tämä on parempi. Ei 
sitä tiedä kuinka kauan 
lakko kestää ja unohtaa 
kokonaan mikä tässä 
oikein on. Palkkatyö-
läinen, hyvänen aika, 
sehän olen minä, selitti 
Jaska vakavana hänen 
vierellään.

̶ No, se nyt on sitä 
sinun erinomaista huu-
moriasi, tuhahti Pena 
lehtensä takaa.

̶ Kiitos, mutta käyt-
täisin mieluummin joh-
donmukaista ilmaisua, 
oikoili Jaska, pitääkseen 
yllä alkanutta huulen-
heittoa.

Kaverusten lehdenluku 
keskeytyi, kun pitkä ja 
nuhruinen mies pysähtyi 
heidän eteensä. 

̶ Mikäs täällä tänään on 
menossa, miestä on kuin 
merenmutaa.  – Eihän 
täällä ennen ole ollut täl-
laista ruljanssia, ihmetteli 
mies.

̶ Ka Veka. – Sano sinä 
ensin, kuinka mies saa it-
sensä yhdessä yössä ton 
näköiseksi. Sä sopisit pa-
remmin variksia pellolle 
vahtimaan, kuin tehtaan 
portteja, virnuili Jaska.

̶ No, se meni ilta vähän 
kaljotellessa …, niin, ja 
sitten harrastettiin eukon 
kanssa tota menttaalihy-
gieniaa. Otettiin saman 

tien rästejä kiinni …,–  ei 
kai se ole lakonalaista 
puuhaa … –  Mutta sano 
nyt hitossa, mitä täällä 
touhutaan, ihmetteli Veka 
ja kaiveli tupakoitaan.

̶ Oletko sinä ainoa muu-
kalainen, joka ei tiedä, 
että tässä ollaan lähdössä 
tekemään vallankumous-
ta. Pannaan oikein isoluu-
ta lakaisemaan, kehui Jas-
ka ja oli häijyn näköinen.

̶ Kohta puhuu ”lakko-
kenraali” Rantanen ja sen 
jälkeen alkaa välittömästi 
manifesti …

̶ Haista kukkanen. –  Sä 
et tiedä mikä manifesti 
onkaan. 

̶ Hei Pena, selitä sinä 
järkimiehenä, mitä tämä 

touhu on … Pena nosti 
sormen huulilleen poikit-
tain ja viittasi näyttämöl-
le, jossa Rantanen jyke-
vänä jo seisoi.

Rantasen puheessa vi-
lahtelivat sanat toverit, 
lakko ja pääoma, sekä 
muutamia sivistyssanoja, 
joiden merkitys jäi suu-
rimmalle osalle hämärän 
peittoon.

Puheensa hän aloitti 
osoittamalla kiitoksen 
sanoja läsnä oleville sekä 
lakkovahteina oleville 
tovereille. Samalla hän 
ilmoitti, että lakkotoimi-
kunnan varapuheenjoh-
taja Jokisen Kalle tulee 
selvittämään mielenosoi-
tuskulkueen käytännön 

asioita, ja miten tullaan 
toimimaan. 

Rantasen poistuttua 
näyttämöltä, alkoi salissa 
epämääräinen puheenso-
rina. Tupakkeja sytytel-
tiin ja arvosteltiin Ranta-
sen puhetta. 

̶ Kuuliks Pena … niin-
hän se puhui kuin minis-
teri … ”pääoman ikeen 
alta…”, kehui Jaska ja 
sytytteli sätkäänsä.

̶ Usko pois, jos se olisi 
suuremmalla paikkakun-
nalla, niin ei tarvitsisi olla 
tavallinen duunari. - Tää 
on liian pieni paikka sille, 
jatkoi Jaska vakavana.

̶ Kyllä mä sen uskon, 
myönteli Pena. – Sh, nyt 
tulee sen kenraalin adju-

tantti…
Jokisen Kalle asteli 

näyttämölle. Pieni kun 
oli, rykäisi varmuuden 
vuoksi pari kertaa, laittoi 
kätensä selän taakse ja oli 
hiljaa. Esiintymiskuume 
näytti vallanneen miehen. 

̶ Kallen lakko on täy-
dellinen. Se ei viitsi edes 
puhua, irvisteli joku kuu-
luvasti. 

Huomautus kuului 
näyttämälle asti ja sai 
Kallen aloittamaan ähky-
en puheensa. 

̶ Niin, toverit lakkolai-
set, – ihan ensimmäiseksi 
mun täytyy kiittää noita 
emäntiä tosta hernerokas-
ta, jota ne meille äsken 
tarjoili. Se kun on näin 

”Lakkokenraali”
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kylmällä sellaista lämmit-
tävää ja tilanteen huomi-
oon ottaen se on myöskin 
täyttävää ruokaa, joten 
kiitosta vaan… –  ja sit-
ten siihen toiseen asiaan, 
nimittäin siihen mielen-
osoituskulkueeseen…

̶ Onkos se marssi vielä 
tämän talven aikana, ky-
syi joku piruuttaan salin 
perältä. 

̶ Eipäs nyt hosuta ja soi-
teta turhanpäiden suuta. 
– Entinenkin mies hosui 
ja kuoli, vastasi Kalle 
omasta mielestään hyvin-
kin lystikkäästi. – Niin, 
siihen marssiin mennäk-
seni, lakkotoimikunta on 
hakenut asianomaiset lu-
vat ja ajatellu sen sujuvan 
kaikin puolin arvokkaasti. 
Kun tästä kohta siirrytään 
tonne kadulle järjestäyty-
mään, niin noudatetaan 
sitten ton Koljosen ja 
Virtasen ohjeita. Heidät 
on toimikunta valinnut 
niinku marssin valvojik-
si. – Ja mitä itse siihen 
marssijärjestykseen tulee, 
niin ensin rivistön edessä 
kävelee airut, se on tuo 
Karssonni. Sitten tulee 
valtakunnan lippu ja sen 
jälkeen punaliput…

̶ Väärä järjestys, kuului 
salin perältä. 

̶ Eikä oo, ärjäisi Kalle, 
– ei me olla mitään met-
säläisiä…

̶ Niin, ja sitten tulee 
lakkotoimikunta ja muut 
marssijat neljä tai viisi 
rinnakkain, katsotaan sit-
ten ulkona. Kaupungilla 
teemme pienen kierrok-
sen ja pysähdymme toril-
le, jossa pidetään lyhyitä 
puheita ja lauletaan Työ-
väenmarssi. Ja muista-
kaakin sitten laulaa niin, 
että lasit helisee porvarien 
ikkunoissa. Sieltä tullaan 

tänne ja hajaannutaan. – 
Jos jollain on jotain ky-
syttävää, niin tässä olisi 
muutama minuutti aikaa. 

Miesjoukko murisi ja 
supisi, Kuka mitäkin. 
Savu pöllähteli sankkana 
kohti kattoa. Kun hyvin 
selittää, niin eipähän pal-
joa kysellä, ajatteli Kalle 
mielissään. 

̶ Ei tossa ollu mitään pu-
hetta siitä soitosta. Kävis 
se marssikin paljon pa-
remmin, uteli kuitenkin 
joku joukosta. 

̶ Ei tolla pakkasella ku-
kaan ala torvea puhalta-
maan. Siinä menee huu-
let pilalle, ja mitäs se äiti 
siellä kotona siitä sanoo, 
veisteli Kalle ja hörähti 
itse ensimmäisenä.

Kalle olisi tuskin elät-
tänyt itseään huumorilla, 
niin vaisusti otettiin hä-
nen vitsailunsa vastaan. 
Näytti siltä, että kenellä-
kään ei olisi enää mitään 
kysyttävää. 

Lakkotoimikunnan pu-
heenjohtaja Rantanen las-
keutui näyttämöltä mies-
ten seuraan. Rantanen oli 
pitkä ja harteikas mies. 
Jo pelkkä hänen ulko-
muotonsa oli luottamusta 
herättävä. Lakkoa johta-
maan häntä ei suinkaan 
valittu ulkomuotonsa pe-
rusteella. Ne ansiot olivat 
ammattiyhdistysliikkees-
sä hankittu luottamus ja 
perehtyneisyys. Hän ei 
kumarrellut ylemmilleen 
eikä aliarvioinut nuo-
rempiaan. Hän oli suora-
puheinen ja ehdottoman 
oikeudenmukainen. Se, 
että häntä nyt nimiteltiin 
”kenraaliksi”, oli pelkäs-
tään hyväntahtoista vit-
sailua. 

Vekakin tuli paikalle 
lievästi horjuen ja viinal-

le löyhkäen, joka ei jäänyt 
keneltäkään huomaamat-
ta. 

– Missä hitossa sä olet 
kupannut… – kohta läh-
detään…

– Ei koko aikaa jaksa 
puhua naisista ja viinas-
ta… 

– Pitäähän sitä vähän 
ottaa, näin juhlan kunni-
aksi…

Rantanen ei ollut ilah-
tunut Vekan asenteesta ja 
korotti hieman ääntään. 

– Ei tässä ole mitään 
juhlimisen aihetta. – Ei-
köhän olisi parasta, että 
marssitaan ensin ja juh-
litaan sitten, jos aihetta 
on…

Osa miehistä oli kuul-
lut Rantasen hieman har-
mistuneet kommentit ja 
tulivat lähemmäksi. Ran-
tanen käytti tilaisuutta hy-
väkseen. 

– Niin, hyvät toverit, 
saanko vielä huomion-
ne hetkeksi. – Nyt kun 
siirrymme tuonne kadul-
le, niin olemme kaikki 
kuin suurennuslasin alla. 
Meidän tekemisiämme ja 
käyttäytymistämme seu-
rataan erityisen tarkasti. 
Ei ole ollenkaan yhdente-
kevää minkälainen mieli-
kuva meistä jää katsojille. 
Siksi ehdotankin, että jos 
joku tuntee itsensä epä-
varmaksi tai on liian vä-
synyt, hän voi jäädä pois 
kulkueesta. Ja sitten vielä, 
jätetään ne ”eväspullot” 
tänne talolle. Kyllä ne 
täältä sitten löytyvät… – 
eikä se tolla ilmalla edes 
lämmitä…

Rantasen puhuessa 
Veka oli hivuttautunut 
toisten taakse ja yritti 
sieltä epävireisesti viritel-
lä laulua ”… käy eespäin 
väki voimakas…”, jonka 

Jaska lopetti alkuunsa. 
– Kuule Veka, jos sun 

on pakko kenkkuilla, niin 
kenkkuile muuten, mutta 
älä laula, – nuottikorva-
sikin on pahasti paleltu-
nut…

Veka luikki takaoves-
ta ulos ja mutisi jotain 
mennessään. Rantanen 
oli tyytyväinen. Miehet 
näyttivät ymmärtävän ti-
lanteen vakavuuden. 

Rantanen jäi seisomaan 
paikalleen miesten solju-
essa ovesta kadulle. Tut-
tuja miehiä, vuosien ta-
kaisia työtovereita, joiden 
henkilöhistorian hän tunsi 
melko tarkkaan. Monella 
oli talo rakenteilla, koto-
na sairautta ja raha äärim-
mäisen tiukalla. Jokainen 
lakkopäivä ohensi palk-
kapussia. ”Lakkokenraa-
li” Rantanen tunsi suurta 
huolta joukoistaan. 

– No, katsotaan nyt en-
sin tämä lakko loppuun, 
hän tuumi ja työntyi kyl-
mälle kadulle. 

Samaan aikaan toisaal-
la, telakan mäellä, ”vallan 
linnakkeessa”, istui johto-
kunta kuukausipalaveris-
saan. Asialistalla ei ollut 
mitään hälyttävää. Tela-
kan varauskirja oli täyn-
nä ja sen verran väljä, että 
lakosta selvittäisiin ilman 
sanktioita. Kokouksen il-
mapiiri oli ajoittain suo-
rastaan leppoisa.

Kabinetti oli hyvin 
lämmitetty, ikkunoista 
siivilöityi keskitalven 
lempeä valo. Se valaisi 
seinillä riippuvat lukuisat 
meriaiheiset maalaukset, 
lasivitriineissä olevat pie-
noismallit sekä seinustalla 
olevan kahvipöydän, jos-
sa konjakkilasien kristalli 
säihkyi kutsuvasti. Tämä 
on arvokas huone. Tähän 

huoneeseen kulminoituu 
koko telakan merellinen 
historia. Tässä huonees-
sa on neuvoteltu lukui-
sat esisopimukset, otettu 
shampanjaa milloin min-
käkin asian kunniaksi. 
Nyt täällä istuu telakan 
johtokunta yleislakon 
varjossa.

Kokousta oli istut-
tu jo varsin pitkään ja 
päätössanoja odotettiin 
hartaasti. Mutta ei. Vie-
lä olisi tulossa yksi asia. 
Puheenjohtaja tramatisoi 
äänenkäyttöään kertoes-
saan meneillään olevasta 
yleislakosta, joka oli sul-
kenut myös telakan portit. 
Erityisesti häntä kaihersi 
se, että tätä lakkoa johtaa 
telakan työntekijä, tela-
kan mies.

- Tälle asialle pitää teh-
dä jotakin. Siksi ehdo-
tankin, että välittömästi 
lakon loputtua, vapautam-
me tämän miehen tehtä-
vistään täällä telakalla.

Vanhemmat herrat nyö-
kyttelivät hyväksyvästi 
päätään ja kannattivat 
ehdotusta. Johtokunnan 
nuoremmat jäsenet eivät 
olleet niin jyrkkiä, mutta 
puheenjohtajan ehdotusta 
vastustettiin. Lopulta saa-
tiin vastaehdotus valmiik-
si, jonka esitteli johtokun-
nan nuorin ja uusin jäsen.

- On itsestään selvää, 
että en halua, enkä voi 
olla kenenkään puolella 
tässä asiassa. Tarkoituk-
seni on kuitenkin tuoda 
uusi näkökulma tähän 
asiaan ja tähän keskuste-
luun. Nyt on meneillään 
yleislakko ja sitä johde-
taan jostain muualta, ei 
meidän kaupungistam-
me. Yhden miehen erot-
taminen ei siis muuttaisi 
mitään. Niinpä ehdotan-

kin, että eroittamisen si-
jaan ylennämme tämän 
miehen esimiesasemaan. 
Teemme hänestä työn-
johtajan. Monelta taholta 
olen kuullut ylistettävän 
hänen hyvää ammattitai-
toa ja se on kunnioitetta-
vaa, jos mikä. Kiitos.

Nuoren miehen jämäk-
kä esiintyminen hiljensi 
kokouksen. Vanhempi-
en herrojen kulmakarvat 
olivat kohonneet useita 
senttejä. Onko nyt ku-
mousmentaliteetti hiipi-
nyt tänne kokoushuonei-
siinkin. Entä mitä tekee 
puheenjohtaja. Nuijan-
varressa on ”vanha ket-
tu”, joka haistaa myrkyn 
kaukaa. Ensimmäiseksi 
hän viivyttelemällä rau-
hoitti kokouksen. Tämän 
jälkeen hän sovittelevin 
sanankääntein kävi läpi 
ehdotuksen, jonka totesi 
asialliseksi, mutta valmis-
tetultaan puutteelliseksi. 
Se jäi monelle epäselväk-
si, mutta kun kokous oli 
tähän mennessä sujunut 
yksimielisyyden vallites-
sa, ja kun luvassa oli vielä 
hyvää tarjoilua, annettiin 
asioiden mennä painol-
laan. Puheenjohtajan 
ehdotus oli, että ”lakko-
kenraalin” asia siirretään 
seuraavaan kokoukseen. 
Ehdotus hyväksyttiin yk-
simielisesti.

Puheenjohtajan jalopui-
nen nuija kolahti jalopui-
seen pöytään. Palaveri oli 
päättynyt. Ulkona jatkui 
pakkanen.
Lauri Ikonen

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

Mylly-
mäki 
vuonna 
1959

Aamutoimia Uudenkau-
pungin ratapihalla suh-
muraisena syysaamuna 
1959: Juna oli tullut Tu-
rusta puoli kahdeksan. 
Siinä oli kolme matkus-
tajavaunua, postivaunu ja 
konduktöörin vaunu sekä 
tavarankuljetukseen yksi 
umpivaunu. Asemalle jäi 
osa matkustajista, loput 
tulivat Kalarantaan, jos-
sa odotti Kantosen Eino 
ja Sundblomin hevonen, 
jonka rattaille postivaunu 
tyhjennettiin. Juna palasi 

takaperin asemalle, jossa 
veturi irrotettiin ja ohjat-
tiin kääntöalustalle. Tämä 
laite toimi manuaalisesti, 
joten toiminnan ripeys oli 
asemamiehen voimista 
kiinni. Kun tiedämme, että 
Ukko-Pekka painaa noin 
satatuhatta kiloa, niin ei 
sen kääntely mitään leikkiä 
ollut. Kun veturi tuli kään-
nettyä, se palasi takaperin 
vaihteeseen, jota kuvan pe-
rusteella näytti hoitelevan 
karismaattinen asemamies 
Ala-Pietilä. Mikäli veturi 

tarvitsi vettä ja kuivia hal-
koja, oli vuorossa käynti 
aseman varikolla. Tämän 
jälkeen se sivuraiteita 
pitkin palasi vaunujonon 
kärkeen, ”Turunpuolei-
seen päähän”. Ja jälleen 
takaperin ja Kalarantaan, 
jossa pieni hengähdystau-
ko, ennen kuin aikataulun 
mukainen matka Turkuun 
alkoi. Vuoroja oli muuta-
ma päivässä.

Kuva ja teksti L. I.

Kauppaneuvos Nordström, 
joka perusti Myllymäen 
1930-luvulla, sai reliefin 
mäelle ja oman nimikkotien, 
joka oli näyttävästi viitoitet-
tu. 

Mutta ei ole enää. Miksikö-
hän ei? 

(Kuva L. I.)

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

VENE 90x50 Mepratuote FLEXOFOLD.indd   1 28.4.2020   0.42
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JUHA MIEDON

VA L I N TA

Nyt +60
kapselia
kaupan päälle!

Juha Mieto suosittelee 
ostamaan kotimaiset
Terveyskaistan tuotteet
AITO-kaupasta

Terveyskaistan
Balanssi maito-
happobakteeri
100 kaps

Terveyskaistan
Q10 150mg, 120 kaps.
Q10+Seleeni
150mg, 100 kaps.

Terveyskaistan
KARNOSIINI
60 kaps.

Terveyskaistan
NivelTeho
120 + 60 kaps

Mahdollistaa liikunnan ilon Voiko vatsasi hyvin?

Pirteyttä ja elinvoimaa Solujen suojaamiseen

34,90€ 14,90€

39,90€ 29,90€

Terveyskaistan

Magnesium-
Sitraatti
120 tabl

Terveyskaistan
PUNARIISI + Q10
120 kaps

Lihaksille ja hermostolle!

Kolesterolin hallintaan

8,90€

17,90€

Tällä kupongilla 31.7.2020 asti AITO-myymälöistä Tällä kupongilla 31.7.2020 asti AITO-myymälöistä Tällä kupongilla 31.7.2020 asti AITO-myymälöistä

Tällä kupongilla 31.7.2020 asti AITO-myymälöistä Tällä kupongilla 31.7.2020 asti AITO-myymälöistä Tällä kupongilla 31.7.2020 asti AITO-myymälöistä

� �
AITO hyvän olon kauppa Uusikaupunki
Koulukatu 2, 23500 Uusikaupunki

Puhelin 044 988 9864
uusikaupunki.aitokauppa.fi

@aitokauppauusikaupunkiTarjoukset voimassa AITO-kaupoissa sekä www.aitokauppa.fi 31.7.2020 saakka
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Kiinteistöhuolto
HERRALA Oy
0400 828 982

Alinenkatu 19,  
23500 Uusikaupunki

Puh. 02 84 84 600
www.telmarin.fi

NYT KOTOILLAAN –NOPEALLA KAIsTALLA

NOsTImmE 
OmAKOTITALOuKsIEN 

vALOKuITuYhTEYKsIEN
 NOPEuTTA!

JOTTA ETäTYö, OPIsKELu JA 
vIIhTYmINEN KOTONA OLIsI NYT 

mAhdOLLIsImmAN muTKATONTA,

Kysy meiltä lisää: Vakka-Suomen Puhelin Oy • 02 844 5500 • kuitu@vsp.fi • www.vsp.fi

NOPEAmPI NOPEus

200/50 m 200/100 m
50/10 m 50/25 m

NYTENNEN

vANhOJEN NOPEuKsIEN 
NOsTO 1.6. mENNEssä.

uuTuuTENA 

1 g /
 200 m 

NOPEus
rATAKIITO

Vakka-Suomen 

sE AITO vALOKuITu



152020

Huolto Rengas

LAIHO
Autotehtaankatu 9, Uusikaupunki

puh. (02) 842 4500
www.nesteuki.fiAlinenkatu 29, 23500 Uusikaupunki 

P. 02 588 8300 / www.uudenkaupunginsanomat.fi

Tyyntä tai myrskyä –
paikallislehti pysyy 
menossa mukana

•

Vakka-Suomen
Kirjapaino Oy

Lomakkeet, esitteet, kirjekuoret, kirjat ym.

TUOTTEIDEN SUUNNITTELU

SUURKUVATULOSTEET

KOPIOINTIPALVELU

PAINOTUOTTEET

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

H E L P P O  P I T Ä Ä  E T Ä I S Y Y T T Ä

180 ha retkeilyyn
Pohjanlahden korkein majakka

Vierassatama (1040)
Risteilyjä Kertulla 3.6. alkaen

Hotellimajoitusta
Lampaiden rapsuttelua

Kalakeittoa
Kylmiä juomia ja jäätelöä

w w w . i s o k a r i . f i
0 4 0  1 8 6 6  3 5 0  |  i n f o @ i s o k a r i . f i

@ v i s i t i s o k a r i  # i s o k a r i

Tervetuloa palvelevalle 
meriasemalle!

Polttoaineet edullisesti 
koko kesän!

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!
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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

alluva niplehsyevreT  
 tulevlapiräkääläte

söym isallivuttolu tavo  
 .ällerem isassello

nodiohnedyevret nedyethy taas emmanaakkaisA  
äkes ellieriv isaisasuavrok ,niisialittamma  

itsämöttiläv okoj – nootioh neskuajho  
ellesietnirep niäpneete iat elliräkääläte  

naloipaTihäL no allunis soJ .ellotonaatsav  
 .isässötyäk oj no emmulevlap ,sutuukavölikneh

  
aatal aj nimmekrat nuulevlap utsutuT  

:teskutuukavölikneh ,yO neniäliheM :ippleHsyevreT  
neniänikseK aloipaTihäL ,töithyeula naloipaTihäL  

 .öithysutuukavikneH


