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RUORIKULMASTA
On kulunut 60 vuotta Uudenkaupungin
Työväen Moottoriveneseuran perustavasta kokouksesta, joka pidettiin helmikuussa Uudenkaupungin työväentalolla
ja päätettiin liittyä TUL:n keskusjärjestöön sekä ottaa keskusjärjestön säännöt
toimintaohjeeksi liittämällä veneily sääntöihin. Seuran toiminta lähti vilkkaasti
toimimaan hankkimalla saaritukikohta
Haanperänkarit vuokralle Sundholman
kartanolta. Sinne voitiin rakentaa rakennuksia tulevia toimintoja sekä virkistäytymistä varten, paviljonkirakennus ja
huoltorakennus aluksi. Käytön lisääntyessä tarve kasvoi. Sauna myös rakennettiin. Alkuperäinen mutteripaviljonki
kävi ahtaaksi. Päätettiin laajennuksesta,
johon saatiin avustusta kurssikeskuksen
nimissä valtion urheilutahoilta.

UTMVS sai lunastaa HAANPERÄNKARIT Sundholman kartanolta, jonka
tiluksilla olimme vuokralla 70-luvun
alussa.
Vuonna 1977 tammikuun 16. päivä oli
surullinen päivä. Noin kello 18 palokuntaan tuli tulipalohälytys - Haanperänkari
palaa. Palokunnan pääsy kalustoineen
paikalle ei ollut mahdollinen huonon jäätilanteen vuoksi. Vain kuplavolkkarilla
voitiin päästä paikalle. Mitään ei ollut
enää tehtävissä. Vain kasa tuolien ja pöytien jalkoja oli jäljellä.
Johtokunta kokoontui pian ja päätti,
että rakennetaan uusi rakennus palaneen
tilalle. Suunnittelu ja toteutus käynnistettiin. Jäiden lähdettyä työt aloitettiin ja
syksyllä tanssittiin päättäjäisiä.
Kaikille yhteistyökumppaneille ja tal-

kootöihin osallistuneille UTMVS:n puolesta vielä kiitos tästä suuresta saavutuksesta, joka toteutettiin silloin.
Toiminnan kehittyessä ja yhteiskunnan
vaurastuessa tuli UTMVS:n mahdollisuus liittyä sähköverkkoon ja talousveteen.
Talvella 2020 oli kovat talvimyrskyt,
jotka hajottivat etelänpuoleisen laiturin
kokonaan. Keväällä 2020 oli isot talkoot,
jotta saatiin laituri kunnostettua ennen
veneilykauden alkua.
Edellytykset toiminnan jatkamiselle
Haanperänkarilla ovat kunnossa. On aika
katsoa eteenpäin ja saada nuorempaa polvea seuratoimintaan mukaan.
Korona vaikuttaa seuran Haanperänkarilla järjestettävään toimintaan haitallisesti. Mutta ollaan kuulolla, mitä viran-

omaiset ohjeistavat.
Hyvää kesää kaikille veneilijöille ja
seuran jäsenille!
Puheenjohtaja Pentti Laine

Samassa veneessä
Vene on satamassa turvassa, mutta
veneitä ei ole tehty satamissa odottelemaan. Uudenkaupungin tilanne on
aivan samanlainen. On turvallista olla
paikallaan venettä puunaten ja huoltaen,
mutta jos koko ajan odottaa oikeaa hetkeä lähteä eteenpäin, ei pääse liikkeelle
koskaan.
Kunta on kuin vene, jonka airoissa
soutavat päättäjät. UKI-veneessä on
parhaillaan soutajien vaihto käynnissä. Kuntaveneessä parasta on se, että
kuntalaiset saavat päättää, ketkä heidän
omistamaansa venettä soutaa. Valitettavasti monelle kuntalaiselle on kuitenkin
ihan sama, ketkä hänen veneensä airoja
liikuttavat – äänestämättä jättäminen

on kuin jättäisi veneen ajelehtimaan.
Kuntaveneessä soutaminen ei ole aina
helppoa, soutajien kun pitäisi löytää
sama tahti ja yhdessä valittu suunta.
Kahdeksan vuoden kokemuksella uskallan sanoa, että soutujoukkueeseen
mahtuu aina jokunen, joka tekee kaikkensa, että veneen vauhti hidastuu tai
että vene kulkisi eri satamaan kuin on
sovittu. On myös niitä, jotka tekevät
kaikkensa sabotoidakseen joukkueen
yhteishenkeä. Kaikesta huolimatta on
sanottava, että suurin osa soutajista on
suurella sydämellä mukana. Hyvä yhteishenki on kaiken ydin – ymmärrys
siitä, että samassa veneessä ollaan. Yhteishenkeä koetellaan aina, kun soude-

taan useampi vuosi. Aina ei ole myötätuulta, mutta soudettava on kelissä
kuin kelissä.
Veneily on iloa matkanteosta. Kun
vene lasketaan vesille ja köydet irtoavat, edessä odottaa aina jotakin uutta
ja jännittävää. Meri merkitsee minulle
henkilökohtaisesti vapautta. Maailma
on avoin sille, joka uskaltautuu lähtemään ja tutustumaan uusiin satamiin.
Myös itse matkanteko on useimmiten
mukavaa – kaikki riippuu siitä, minkälaisella asenteella olet liikkeellä. Muumipappa ja meri on yksi lempikirjojani ja sieltä löytyy tämäkin viisaus:
” Maailma on täynnä suuria ihmeitä
sille, joka on valmis ottamaan niitä

vastaan.” Iloitaan yhdessä suurista ja
hieman pienemmistäkin ihmeistä, purjehditaan hyvillä mielin elämän laineilla ja nautitaan kesästä!
Jaana Vasama

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 betoniponttonilaiturit
• Lootholmi arkkulaiturit
• Tipsunti porapaalulaiturit
• Erikoisratkaisut

•
•
•
•

Laituritarvikkeet
Ruoppaus
Louhinta
Rantarakentaminen

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

Vastaava toimittaja: Pentti Laine
Julkaisija:
Uudenkaupungin Työväen Moottoriveneseura ry.

Toimituskunta: Lauri Ikonen, Seppo Lundelin
Painosmäärä: n. 19.500 kpl

Ruorin takaa

2007

Sivunvalmistus: Mainostoimisto Ilmiö / Juha Hepojoki
Painopaikka: Salon Lehtitehdas Oy, Salo
Myynti: Uudenkaupungin Sanomat Oy
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UTMVS täyttää
60-vuotta
Elokuuksi suunnitellut juhlat on pitänyt peruuttaa. Toiveena oli, että se
Kiinasta karannut pörriäinen olisi siihen mennessä pesty hengiltä, mutta
se näyttää tavallista sitkeämmältä. Vaikka Karipirtillä olisikin mahdollisuus kohtuullisiin turvaväleihin, niin kyllä kaksi metriä on liikaa. Väki on
tottunut lähikontaktiin.
Tämä kuvakavalkaadi on kymmenen vuoden takaa, jolloin Haanperänkarilla vietettiin suurta veneilyjuhlaa. Kuvat Lauri Ikonen.

Ansiomerkkien jako.

Juhlapuhuja tuli Helsingistä.
TUL:n pääsihteeri Ollikainen.

”Uintivalvoja” H. Heikkilä.

Eturannan komeaa venerivistöä.

”Pohitulli” on saapunut, tanssit voivat alkaa…

Voittajien on helppo hymyillä.

Kaupungin vaakuna sai vierelleen Pentti Suojasen
valmistaman taidokkaan reliefin.

Palkintojen jako veti yleisöä.

Pelastusristeilijä ”Janne Malen” edusti järeämpää
kalustoa.
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UTMVS:lle kultaa ja kunniaa
Pentti Laineelle ja Seppo
Lundelinille kultaiset ansiomerkit
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry
on myöntänyt Pentti Laineelle kultaisen
ansiomerkin ansioistaan seuratoiminnassa. Seuramme toiminnassa hänen
panoksensa on ollut korvaamaton. Siihen on kuulunut tuhansia talkootunteja,
vaikeita päätöksiä puheenjohtajana sekä
kunniakkaita voittoja merenkulkukilpailuissa. Haanperänkari ja sen kiinteistöt
saavat olla hänelle paljosta kiitollisia.
Hänen ansioluettelonsa on niin pitkä,
että siihen yltää vain harva.

tainen Seuratyö-ansiomerkki. Johtokuntaan hän on kuulunut 70-luvulta lähtien
ja ollut taloudenhoitajana 80-luvulta
asti. 1994 hankittu Meri-TB on saanut
niin ikään hyödyntää hänen liikemiestaitojaan. Talkoisiin osallistumistaan
hän on pitänyt kunnia-asiana, olivat ne
sitten merellä tai kaupungissa. Palkintokaapissa komeilee arvokas SM-mitali
navigoinnista muiden pyttyjen joukossa.

Nämä kultamerkit on jakanut Työväen
Urheiluliitto. Pentti Laineen ja Seppo
Myös Seppo Lundelinille
Lundelinin ansiot eivät rajoitu vain edellä lueteltuihin, vaan molempien elämään
kultamerkki.
on kuulunut lukuisia muitakin yhteisToinen seuramme pitkänlinjan johto- kunnallisia toimintoja.
hahmo on sen taloudenhoitaja Seppo
Lundelin, jolle on myös myönnetty kul- L. I.

Vakka-Suomen

Viemärihuolto Oy
Kaivojen tyhjennys
Viemärien avaus ja puhdistus
Putkistojen kuvaukset
Kuiva-aineimurointi
Kiinteistöpumppaamoiden huollot
Talttatie 5, 23500 Uusikaupunki
viemarihuolto@viemarihuolto.fi
www.viemarihuolto.fi
p. 0500 598 644 | p. (02) 841 8550
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Haanperänkarin kuulumisia
Keväällä 2020 etelänpuoleinen laituri oli täysin käyttökelvottomassa kunnossa, joten
laituri jouduttiin rakentamaan
uudestaan poistamalla vanhat
teräsosat ja korvaamalla ne
painekyllästetyllä puulla. Työ
oli kovaa ja aikaa vievää. Niin
materiaalien kuin työkalujenkin osalta mukana oli auttavia
jäseniä, jotka lainasivat kaasuletkut, poravasaraa, sirkkelit
ym. työkalut. Paljon kului tunteja, mutta laituri tuli korjattua.
Kiitos tekijöille!
Laitureihin laitettiin jauhesammuttimet omissa koteloissaan. Laiturien turvallisuutta
lisättiin rakentamalla uudet pelastusrenkaiden kotelot myrskyn vietyä renkaat laitureilta.
Lahjoittajina olivat Ammattiosasto JHL 614 ja Kemiantyöntekijän ammattiosasto 439.
Kiitos lahjoittajille!
Saunanpiippu oli uusittu keväällä 2019, koska vanha piippu oli saanut korjausmääräyksen. Kaupungin rakennusviranomainen suoritti tarkastuksen.
Piippu ja takka saivat hyväksynnän. Samalla suoritettiin
grillikatoksen lopputarkastus.
Pohjoisen puolella terassitaso
kaipaa kunnostusta. Terassitasoa täytyy vahvistaa lisäämällä
alapuolelle painekyllästettyä
puuta.
Karipirtin etelänpuoleiset

ikkunat ovat jo kunnostuksen
tarpeessa. Talkoisiin tarvitaan
maalareita.
Keittiöön asennettiin lämminvesivaraaja, joka on varustettu ohjelmointilaitteella.
Varaaja on käytössä vain, kun
on tarvetta.
Keväällä tulevat taas saunapuutalkoot. Puita on päätetty
hankkia riittävä määrä, mitä on
saatavilla. Kävijämäärä on ilahduttavasti lisääntynyt saaressa.
Talkoihin tarvitaan reippaita
jäseniä. Talkoiden ajankohta ilmoitetaan seuratoimintapalstalla.
Johtokunta on päättänyt saunan vierasmaksun olevan 10e/
venekunta.
Talven myrskyiltä Haanperänkari selvisi pienillä vaurioilla. Poijuja talven jäät ovat
siirtäneet/upottaneet eteläpuolelta niin että kaksi oli pinnalla.
Ponttoonilaiturista oli hävinnyt
yksi poiju.
UTMVS on vuokrannut Vanhankartanon osakaskunnalta
kalavesialueen lohko no 18 jäsenistön käyttöön. Takkahuoneeseen tulee alueen kartta.
Hyvää alkavaa veneilykautta
kaikille jäsenille!
		
Puheenjohtaja Pentti Laine
Kuvat: R. S.

Telakka-alueen
siisteys

Kesän talkootyöt
Haanperänkarilla

Telakka-alueemme on tosi rähjäinen,
koska sinne on jätetty kaikenlaista ylimääräistä rompetta ja romua. Kuitenkin alueen siisteys on jokaisen alueella
venettään säilyttävän tehtävä omalta
osaltaan.

Talkoita on karilla pidetty jo kevään aikana. On saatu ponttooni jousitettua ja
kiinnitettyä, poijut on löydetty ja saatu
paikoilleen, saunapuita on myös ostettu, viety karille ja osa on jo pilkottukin.
Tekemättömiä töitä jää silti vielä paljon
kauden aikana tehtäväksi.

lisimman paljon pois ylimääräistä tavaraa ja vesakkoa. Paikalle hankitaan
jätelavat sekajätteelle ja puutavaralle.
Jos et voi osallistua talkoihin, kannattaa
kaikkien venepaikan varaajien järjestää
omat jätettävät pukit ja plankut nätisti
omalle paikalle, muuten reippaat talSeuraavat siivoustalkoot alueella ovat koolaiset voivat kantaa ne jätelavalle.
15.06. jotta saadaan alueelta mahdol-

Toivotaan, että niitä ”uusiakin” talkoi-

den tekijöitä karille ilmaantuu kun huomaavat talkooilmoitukset kotisivuilla,
facebookissa tai Ukin Sanomissa.
Ainahan Karipirtin pihapiirissä riittää
omatoimista kunnostusta, siivoamista ja
krapsuttamista vaikka niitä ei talkoilla
tehtäisikään.

2021
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Vuoden 2021 veneiden
katsastus
Poikkeustila vaikuttaa myös veneiden
katsastukseen, koska lähikontakteja pitää välttää.
Kauden 2021 katsastus voidaan suorittaa ns. ”omakatsastus” periaatteella.
Viimevuoden katsastuslomakkeesta
näet, mitkä ovat vaatimukset katsastuksen läpäisyyn ja voit sen mukaan
tarkistaa, että kaikki tarpeellinen on
kunnossa ja löytyy veneestä. Lisäksi
tarvitset venetodistuksen.
Mikäli sinulla ei ole katsastuslomakkeita, niitä voi noutaa Meri-TB:ltä.
Katsastus voidaan hoitaa myös tarvittaessa puhelimitse/videopuhelulla.
Katsastuksen päätteeksi veneen omistaja kirjaa venetodistukseen katsastajan allekirjoituksen kohdalle ”omakatsastus”. Tätä todistusta näyttämällä
vuoden 2021 katsastustarran saa Meri-TB:ltä. Katsastusmaksu 20€/vene
maksetaan seuran tilille.
Päällimmäinen osa täytetyistä lomak-

keista palautetaan Meri-TB:lle tarran
noudon yhteydessä.
Veneen nimi ja omistaja ”omakatsastuksesta” ilmoitus tekstiviestillä Jani
Kuusistolle.
Katsastusmateriaaliin ja -sääntöihin voi
tutustua Meri-TB:llä
Mikäli sinulla on uusi vene tai runkokatsastuksen aika, se voidaan tehdä sovitusti syksyllä vesiltä noston jälkeen
tai ensi keväänä.
Seuran perälippua saa käyttää ainoastaan seuran katsastettu vene purjehduskauden aikana. Vene on uusintakatsastettava joka vuosi 30.06. mennessä
Seuran perälippuja ja viirejä myyvät
katsastushenkilöt.
Kauden 2021 katsastusasioita hoitavat:
Jani Kuusisto
Pekka Leino
Anita Suominen

Nuortenleiri Haanperänkarilla 05.07.-07.07.2021

UTMVS ja UPS järjestävät yhteis- pelaamiseen, uimiseen ja saunomiseen.
työssä 8-13 vuotiaille tytöille ja pojille
Ruokailu on myös tärkeä osa ohjelmaa,
suunnatun leirin Haanperänkarilla.
koska luonnossa touhuaminen kuluttaa
Ohjelmassa seurataan edellisten leirien kyllä energiaa.
perinteitä, kuten merellä ja luonnossa
liikkumista, tiimeissä toimimista, sekä Leirille ilmoittautuminen kesäkuun almuita merellä ja luonnossa tarvittavia kupuolella Ukin Sanomien seurat toitaitoja.
mivat ilmoituksen jälkeen.
Veneistä paikalla on busteri, optarit, sj- Paikkoja on 25:lle nuorelle, paikat täyveneet ja sydvestit.
tetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Leiri on maksullinen.
Aikaa jää myös leikkimiseen, pelien

Kiinteistöhuolto

HERRALA Oy
0400 828 982

Kesän toiminta
Haanperänkarilla
Veneilykauden toiminta ei vielä tänä- paljoa tiedetä kertoa, koska rajoituksia
kään kautena mene vanhaan malliin, on vielä paljon.
vaan rajoitteita on vieläkin.
Toivottavasti kesällä voidaan leiri, toiVeneilykauden avajaiset ja lipunnosto mintapäivä ja päättäjäiset järjestämään,
vietetään ilman iltaohjelmaa.
mutta sen aika näyttää. Vastuullisina
seuralaisina pyrimme kuitenkin nouKokoontumisissa ja saunomisissa haan- dattamaan meille annettuja viranomaisperänkarilla pitää kaikkien ottaa huomi- määräyksiä.
oon vallitsevat viranomaismääräykset
ja toimia niiden mukaan, huomioiden Seuran kotisivut, Facebook ja Uudenmyös muut paikallaolijat.
kaupungin Sanomat ovat ilmoituskanaviamme, joista tiedon seuramme tapahKauden muista tapahtumista ei vielä tumista ja toiminnasta saa.

UTMVS:n veneilykauden perinteinen lipunnosto

HAANPERÄNKARILLA 22.5. klo 17.00
Illanvietto peruttu epidemiauhan vuoksi

/1 viikko jäsenistön
varattavissa kaudelle 2021.
Pentti Laine 0500 743102.

TUL:n
veneilypäivät
pe 2.7. – su 4.7.2021
Perinteiset, jo v. 1980 alkupuolelta asti
TUL:n Länsi-Suomen piirin veneilyseurojen toimesta järjestetyn kesätapahtuman järjestelyvuorossa on tänä
kesänä 40-vuotista taivaltaan juhliva
Porin Veneilijät ry.

löytyvät lähempänä
www.porinveneilijat.fi.

tapahtumaa

Koronarajoitukset huomioidaan tapahtuman järjestämisessä. Varaathan paikan etukäteen, jos veneesi syväys on
yli 1,6 m.

Huhtakarin sijainti: lat.61’’41,70°
long.21’’26,88°
Lisätietoja tarvittaessa Mika Heinonen
puh. 0400 594311
Tarkemmat tiedot ja ohjelma
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Jarkko Vehmasen veri veti
15-vuotiaana merille
Työ oli raskasta, ruoka hyvää ja satamat kiehtovia
Uusikaupunkilainen Jarkko
Vehmanen oli 15-vuotias
ammattikoululainen keväällä 1961. Mieli teki merille
ja hän ilmoittautui Rauman
”myllyyn”, jossa merimiesten mönsträykset laivoille
tehtiin. Jarkkoa onnisti,
hän sai messikallen paikan
Etelä-Amerikkaan menossa olleeseen MS Actiniaan.
Kesäloman alkaessa avautui nuoren miehen elämässä
uusi maailma ja uusi vaihe.
-Matka kesti kolme kuukautta. Vähän myöhästyin
syksyllä koulusta, hän kertoo nyt kuusi vuosikymmentä myöhemmin. Äänessä on selvää tyytyväisyyttä
nuoruuden seikkailuun.

Actinia oli uusi
Suomen Etelä-Amerikan
linjan MS Actinia oli uusi
ja komea laiva. Se oli valmistunut Turussa CrichtonVulkanin telakalla vain
kolme vuotta aiemmin. Pituutta laivalla oli 139 metriä, kantavuutta 8400 dwt ja
nopeutta 16 solmua. Se oli
sen ajan rahtilaivalle hyvä
vauhti, mutta merimaileja
Etelä-Amerikkaan oli edessä perin paljon.
Jarkko Vehmanen ei ollut
suinkaan ensimmäinen uuJarkko Vehmanen on toiminut taksiyrittäjänä kaikkiaan yli viisi vuosikymmentä.
sikaupunkilainen Actinialla.
Merikapteeni Toivo Rautiainen oli edellisen vuoden lopulla jättänyt laivan yliperäMeritautia on kahta
miehen tehtävät, kun hänet
oli valittu Uudenkaupugin lajia
satamakapteeniksi.
Vanha viisaus kertoo, että
Kahvia, lihaa ja
meritautia on kahta lajia.
Ensinnäkin sitä, jota maahedelmiä
kravut laivalla sairastavat.
Etelä-Amerikan linjat lai- Ja sitten sitä toista, joka saa
vat veivät Brasiliaan ja Ar- mielen kaipaamaan merille.
gentiinaan muun muassa
Jarkko Vehmanen oli selpaperia. Suomeen tuotiin västi sairastunut tähän jälkahvia, lihaa, hedelmiä, kimmäiseen.
Sitä piti yllä Uudenkaumausteita ja muita etelän
tuotteita.
pungin Hepokarin sataMiehistöä laivalla oli kol- massa talvehtinut Zacharimisenkymmentä. Merille assen-varustamon komea
pääsyn alaikäraja oli muu- Wasaborg-laiva.
Wasaborg oli jo vanha,
ten silloin juuri tuo Jarkon
15 vuotta. Hän toimi laivalla sillä se oli rakennettu Norsiis messikallena.
jassa vuonnna 1924. Zacha-Ruoka oli laivalla hyvää. riaasen-varustamo osti
Tarjolla oli paljon etelä- laivan Uuteenkaupunkiin
amerikkalaista ruokaa, esi- vuonna 1949. Sen pituus oli
merkiksi pihvejä. Sitten oli 105 metriä, kantavuus 6130
rakaa jauhelihaa, sipulia ja dwt ja nopeus 11 solmua.
kurkkua. Se tuntui aluksi Iästään huolimatta Wasavähän oudolta. Perinteistä borg oli vankkaa tekoa.
suolalihaa oli tietenkin tarSilläkin oli varmaan vaijolla, kun kerran laivassa kutuksensa meritautiin, että
oltiin, hän kertoo.
Jarkko Vehmanen oli tottu- MS Actinia oli uusi ja hieno laiva. Jarkko Vehmanen teki sillä edestakaisen matkan Etelä-Amerikkaan. Kuva
nut jo nuorena poikana liikMatti Aaltonen, Suomen merimuseon kuvakokoelma.

2021
kumaan kaikki kesät veneellä saaristossa.
-Isovanhempani asuivat
Pyhämaassa ja siellä pääsimme Salmisen Juhanin
ammattikalastajaisän kanssa kalastamaan merelle, hän
kertoo.

Porukalla Wasaborgiin
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-Toimme hiiltä Riiasta
Helsinkiin. Teimme kesän
aikana 20 edestakaista matkaa, Jarkko muistelee.
Talvella keula käännettiin
kohti kaukaisempia meriä
ja maita. Toki ensin käytiin
Klaipedassa ja Ventspilsissä, mutta sitten mentiin
Belgiaan, Englannin kanaaliin ja vihdoin Välimerelle.
Siellä kohteina olivat muun
muassa Tunisia ja Venetsia.
-Venetsiaan veimme sokeria säkeissä. Lastin purku kesti heikoilla vinsseillä kolme viikkoa. Se oli
mielenkiintoista ja hienoa
aikaa nuorille merimiehille. Venetsiassa riitti paljon
nähtävää ja koettavaa, hän
kertoo.
-Vietimme viimeistä iltaa
Venetsiassa maissa aika pitkään ja yksi meistä hävisi.
Luulimme jo, että hän on
mennyttä miestä. Kun laiva
saapui aikanaan Ranskan
Roueniin, saimme tiedon,
että kaveri on kunnossa ja
päässyt kotimaahan. Hänet
oli lähetetty junalla läpi
Eurooopan Tukholmaan
saakka ja sieltä laivalla Suomeen. Hän teki myöhemmin pitkän ja komean uran
merillä, Jarkko Vehmanen
kertoo.

Jarkko Vehmanen päätti
pyrkiä Wasaborgin mukaan
seuraavana keväänä, siis
vuonna 1962. Niin tekivät
myös muutamat muut nuoret miehet, kuten siihen aikaan Uudessakaupungissa
oli tapana. Moni nuorukainen teki ainakin yhden reissun ”Sakun” laivalla. Toiset
tekivät monta reissua ja jäivät merille.
-Menimme porukalla
ilmoittautumaan Zachariassenin toimistoon Rantakadun ja Kirkkokadun
kulmassa olevaan komeaan
puutaloon. Minun lisäkseni
meitä oli ainakin Kivimäen Mikko, Lehdon Risto,
Grönroosin Turjo ja Niemisen Jouko. Pääsimme kaikki
mukaan, Jarkko Vehmanen
muistelee.
-Kuri oli silloin laivassa
kova. Yksi miehistä myöhästyi aamulla. Se oli kerrasta poikki, kenkää tuli, Raskasta työtä ja
hän lisää.
loistavaa ruokaa

Einar Ilmanen ja
”Lännen Olle”
Wasaborgin päällikkönä
oli Zachariassenin laivojen
legendaarinen uusikaupunkilainen kippari Einar Ilmanen. Hän oli lähtenyt merille
jo purjelaivakaudella vuonna 1928. Zachariassenin
höyry- ja moottorilaivoilla
hän palveli perämiehenä ja
päällikkönä yli kaksi vuosikymmentä. Hän oli tottunut
pitkiin merimatkoihin maailman merillä. Enimmillään
hän oli laivalla yhtäjaksoisesti yli kaksi vuotta.
-Einar Ilmanen oli pätevä,
vaativa ja jämpti kippari, ei
paha, Jarkko Vehmanen sanoo.
Wasaborgilla oli purserina
toinen legendaarinen uusikaupunkilainen merenkulkija ”Lännen Olle” eli Olavi
Aaltonen.
-Hän oli väkivahva mies.
Kannoimme kerran kaverini
kanssa kaikin voimin puolikasta sianruhoa laivaan,
kun ”Olle” tuli samanlainen ruho molemmissa kainaloissaan, hän muistelee
hymyillen.

Riikaan, Tunisiaan,
Venetsiaan ...

-Työ laivalla oli todella raskasta eikä vapaapäiviä ollut.
Toisaalta ruoka oli laivalla
loistavaa, siellä saatiin esimerkiksi kanaa ja currykastiketta, mistä ei maissa tiedetty mitään. Satamissa jäi
silloin aikaa runsaasti, joten
maissa ehti nähdä paljon.
Siihen aikaahan eivät tavalliset ihmiset paljon matkustelleet, mutta merimiehille
”etelänmatkat” olivat mahdollisia, Jarkko Vehmanen
pohtii.
-Kaiken kaikkiaan viihdyin laivalla ja merellä hyvin, hän lisää.
-Palkka oli 150 silloista
markkaa kuukaudessa. Lisäksi tuli tietenkin ruoka ja
muu ylöspito. Kun lisäksi
tuli muita korvauksia, sain
laivasta ihan mukavan tilin.
Hän palveli Wasaborgilla
kaikkiaan yli vuoden eli hän
jäi maihin vuoden 1963 kesäkuussa.
-Olisin voinut jatkaa merielämääni Wasaborgilla.
Minulle tarjottiin jatkossa
työtä kokkina, sillä minua
oli pyydetty matkan aikana
kansimiehen töistä keittiöön. Jäin kuitenkin pois,
hän lisää.

Wasaborgin miehiä vähän juhlatuulella. Jarkko Vehmanen on kuvassa toinen vasemmalta. Mikko Kivimäen
valokuva-albumi.
jääkiekkoa kaksi sarjakautta. Sen myötä pääsin töihin
telakalle putkiverstaalle, sillä olin suorittanut ammattikoulussa rakennuspuolen
tutkinnon.
-Myöhemmin menin komennushommiin ja sitten
perustin oman putkifirman.
Merkittävä tekijä oli tietenkin se, että löytyi myös
elämänkumppani, Jarkko
Vehmanen kertoo.
-Isäni oli taksiautoilija ja
hän sairastui vuonna 1969.
Jatkoin hänen työtään taksissa. Ensin tein kahta työtä,
mutta sitten jätin putkihom-

mat, jotta ehdin olla myös
kotona.
-Taksissa olen nyt ollut yli
viisikymmentä vuotta ja ajo
jatkuu, hän sanoo.

Merielämää edelleen
Myös merellä liikkuminen
on kuulunut Jarkko Vehmasen elämään aina.
-Hankin ensin pienen veneen itselleni ja sitten teetin
Sinicatin, jolla teimme paljon pitkiä venematkoja perheen kanssa. Veneenrakentaja Kauko Virtanen teki 9
metriä pitkän rungon ja itse

suunnittelin ja rakensin hytin ja kaikki kansirakennelmat. Se palveli meitä kolme
vuosikymmentä ja nyt vene
on tyttären perheellä. Nytkin meillä on tietenkin vene.
-Liityin ensin ”automaattisesti” Uudenkaupungin
Työväen Moottoriveneseuran jäseneksi. Myöhemmin
osallistuimme Arto Kivijärven kanssa monta kertaa
meriralleihin UPS:n lipun
alla. Sinicatillakin olimme
kolme kertaa Pohjoismaisessa merirallissa. Kerran
ajoimme Vekaran luota Pohjanlahden yli suoraan Ruot-

sin Härnösandiin. Voitimme
Suomen mestaruuksia ja
Pohjoismaiden mestaruudenkin, kertoo avomerilaivurin tutkinnonkin suorittanut Jarkko Vehmanen.
-Nykyään olen molempien seurojen, sekä UTMVS:n
että UPS:n jäsen, hän lisää.
Se sopii kovin hyvin tähän aikaan.
Matti Jussila

Urheilu, yritys, puoliso, taksi

Wasaborg lähti Uudestakaupungista huhtikuussa ensin Syitä maihin jäämiseen oli
Ouluun ja sitten se siirtyi useita.
-Urheilu tuli mukaan
koko kesäksi kolilinjalle
Riika-Helsinki.
kuvaan. Pelasin Roimassa

Zachariassen-varustamon MS Wasaborg oli jo vanha, mutta kuitenkin komea
laiva. Uudenkaupungin museon kokoelmat.
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Merenkulun lähihistoriaa
Kuva on vuodelta 2013, jolloin eräänä elokuun päivänä aamuvarhaisella lähestyi Hepokaria tämä laiva.
Siinä ei ole muuta, kuin että se toi uudelle
soijatehtaalle ensimmäisen raaka-ainelastinsa.
Kuva: Lauri Ikonen

RASCAL JA HUSTLER ALUMIINIPOTKURIT
HUIPPULAADUKAS ALUMIINIPOTKURI IRROITETTAVALLA
KESKIÖLLÄ

VENE 90x50 Mepratuote FLEXOFOLD.indd 1
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-20%
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UUDENKAUPUNGIN
UUDEN APTEEKIN
AUKIOLOAJAT:
Parilliset viikot
ma – pe 8.30 – 20
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Parittomat viikot
ma – pe 8.30 – 20
la 9 – 16
su suljettu

P. 02 8426 100

Saat S-Etukortilla Bonusta apteekkimyymälässä maksetuista tuotteista
ja palveluista. Bonus ei kerry reseptitai itsehoitolääkkeistä

28.4.2020 0.42
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Edullinen ja viihtyisä paikka
juhlien ja tilaisuuksien
järjestämiseen. Uusittu keittiö.
Tiedustelut ja varaukset:
Irmeli Kangas 050 593 5940

Huolto Rengas

LAIHO

Autotehtaankatu 9, Uusikaupunki
puh. (02) 842 4500
www.nesteuki.fi

Tyyntä tai myrskyä –
paikallislehti pysyy
menossa mukana
Alinenkatu 29, 23500 Uusikaupunki
P. 02 588 8300 / www.uudenkaupunginsanomat.fi

TYÖSKENTELE, OPISKELE JA VIIHDY

SUPERNOPEALLA
NETTIYHTEYDELLÄ

al Liit
k. ty
26 mä
€/
kk

Valitse kotiisi
aito valokuitu
• nostaa asuntosi arvoa
• huippulaadukas HD-TV
• ei datakattoa tai
pätkiviä yhteyksiä
Kiinnostuitko? Katso lisätietoja ja ota yhteyttä!
Vakka-Suomen Puhelin Oy • vsp.fi/tilaisuus
02 844 5500 • kuitu@vsp.fi
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Tätä ennen: Laivapoika Akseli ja nahkurin
Liisa olivat tavanneet
kauppapuodissa, jossa
Liisa palveli puksuna.
Akseli kysyi häneltä
tietä yömajaan ja Liisa
oli lähtenyt näyttämään.
Erään kapakan kohdalla
he joutuivat miesjoukon
piirittämäksi. Nämä uhkasivat Akselia ”opetuksella”, koska tyttö
oli heidän laivansa perämiehen morsian. Paikalle sattui tulemaan
Palssaporin kreivi, jonka
jyrkkä esiintyminen sai
miehet perääntymään.
Selvisi, että miehet olivat parkkilaiva Lokista,
jonka osake-enemmistön kreivi oli tänään ostanut nahkuri Blommilta. Ja tämä tyttö oli nahkurin tytär Liisa, joka
oli luvattu perämiehelle
laivakaupan kylkiäisenä.
Kaupassa kuitenkin mitätöitiin kaikki lupaukset
ja velvoitteet.
Näin onnelliseksi
Liisa ei ollut tuntenut
itseään pitkään aikaan.
Tämä ihmeellinen mies
puuttui hänen elämäänsä jo toisen kerran. Siitä
asti, kun kreivi oli estänyt hänen joutumisensa
Sir Edmondin ”lemmenlaivaan”, hän oli tuntenut suurta kiitollisuutta
tätä kohtaan. Ja nyt tämä
perämies Perin pakkoavioliiton peruminen oli
enemmän, mitä hän oli
uskaltanut toivoa.
***
Jouluinen lauantai-ilta
oli ehtinyt jo varsin
pitkälle, kun Palssaporin kreivi ja laivapoika
Akseli jättivät hyvästit
nahkurin Liisalle hänen
kotiportillaan. Liisan
kadottua kotipihansa
hämärään, he kuulivat
ulko-oven käyvän ja
tiesivät hänen päässeen
turvallisesti kotiinsa.
Nahkurin talossa oli
vielä muutama ikkuna
valaistuna.
- On aika löytää sinulle yömaja, sanoi kreivi,
jonka kasvoilla karehti
harvoin nähty hymy. Sen
oli nostattanut Liisan us-

King´s Cross ja
Palssaporin kreivi
komaton kauneus, hänen
punainen myssynsä ja sydämellinen käytöksensä.
Heitä onnisti jo ensimmäisen majatalon kohdalla. Vaikka majatalon
isäntä herätettiin kesken
uniaan, oli hänen käytöksensä kreiviä kohtaan kunnioittava, ehkä
hieman pelokas. Siltä
ainakin Akselista tuntui
hänen seuratessa tapahtumia majatalon avarassa
tuvassa. Heikosta valaistuksesta huolimatta, hän
aisti kreivistä huokuvan
arvokkuuden, mikä ei ollut vaikuttamatta myöskin
Akseliin. Täsmällisesti
kreivi antoi isännälle ohjeita hintoja kyselemättä.
Akselille löytyi sänky
sivuhuoneesta. Palvelustyttö toi lautasen, jossa
oli kaksi voileipää ja lasi
maitoa. Ne hän asetti Akselin sängyn viereen ja
katsoi Akselia ehkä liian
pitkään, koska sai isännän
huomauttamaan: Stiina
menee nyt vaan …
Akselin hämmästykseksi tämän kaiken maksoi kreivi ja vielä huomisenkin ylöspidon. Ennen
lähtöään kreivi muistutti
häntä huomisesta tapaamisesta laivalla.
Yksin jäätyään Akseli

huomasi olevansa varsin
väsynyt. Tämä oli ollut
pitkä päivä. Hän söi toisen voileivän ja joi puolet maidosta sekä kömpi
vuoteensa lämpimiin. Uni
oli armelias ja vapautti
hänet kaikista huolista.
Ulkona lumisade oli
tauonnut ja taivaalla loisteli tuhansia tähtiä. Kreivin talo ei ollut kaukana,
joten hän päätti kävellä ja
selvittää ajatuksiaan. Päivään oli kuulunut hänellekin merkittäviä tapahtumia. Päällimmäisenä
laivakauppa, jonka selvittäminen jatkuisi huomenna. Siihen liittyy vaikeita ihmissuhteita, kuten
esimerkiksi perämies Per.
Eikä hän aikonut jättää
laivapoika Akseliakaan
ilman huolenpitoa. Yllättäen hän huomasi palaavansa ajatuksissaan tähän
punamyssyiseen nuoreen
naiseen. Pari vuotta sitten tapaamastaan nuoresta, pelokkaasta tytöstä,
oli kuoriutunut sensuelli
nainen. Kreivi tunsi suurta tyydytystä saadessaan
olla vaikuttamassa siihen,
että perämies Perin ja
Liisan epäsuhtainen naimakauppa ei toteutunut.
Sillä kaupastahan siinä
oli kyse. Ei rakkaudesta.

Kreivin talo näkyi jo.
Sen suurista ikkunoista
loistivat valot. Henkilökunta odotti häntä palaavaksi.
Aamulla kreivi suoritti
tinkimättä aamuvoimistelunsa, pukeutui herrasmiehelle kuuluvalla
täsmällisyydellä ja asettautui aamiaispöytään.
Ruokailun aikana hän
kävi läpi päivän ohjelmaansa. Ennenkaikkea
häntä askarrutti laivaväen
kohtaaminen. Osaako hän
olla tarpeeksi uskottava,
vai katsotaanko hänet kokemattomaksi hoitamaan
varustamotoimintaa. Tähän ja moneen muuhun
hän toivoi saavansa vastauksia päivän aikana.
Kreivi oli hyvissä ajoin
ennen kahtatoista parkkilaiva Lokin kannella.
Päivä ei ollut paisteinen,
mutta ei huonokaan. Mihinkään pitkiin seremonioihin se ei kuitenkaan
houkutellut.
Miehet, toinen toisensa perään, työntyivät
kannelle. Kapteeni tuli
tervehtimään ja onnitteli laivakaupan johdosta.
Perämiestä ei näkynyt.
Tasan kello kaksitoista
kreivi korotti ääntään ja
toivotti laivaväen ter-

vetulleeksi tilaisuuteen,
josta hän uskoi olevan
monelle hyötyä.
- Mutta ennen kuin jatketaan, pyydän kapteenia
kertomaan, onko kaikki
paikalla. Kreivin puhe oli
kuuluvaa ja siinä voi havaita vain lievää vierasta
korostusta. Kapteeni silmäili joukkoa ja totesi
yhden puuttuvan.
- Herra Kreivi, joukosta
on yksi poissa, nimittäin
perämies. – Haluatteko,
että haen hänet, jatkoi
kapteeni ja vaikutti vaivautuneelta.
- Myös perämiehen on
hyvä tietää, mitä laivalla
tapahtuu, - hakekaa hänet.
Kreivillä oli vaikeuksia pitääkseen äänensä
rauhallisena. Perämiehen
ilmestyminen kannelle ei
lisännyt tilaisuuden juhlallisuutta, niin surkea oli
miehen hahmo. Hän ymmärsi itsekin oman tilansa ja jäi takariviin, toisten
taakse. Nyt, kun kaikki
olivat paikalla, katsoi
kreivi voivansa aloittaa.
- Arvoisa herra kapteeni, hyvä laivaväki.
Tämä on monella tapaa
merkityksellistä aikaa.
Eilen allekirjoitetulla
kauppakirjalla tulin tämän laivan osakkaaksi,

mistä olen erittäin ylpeä.
Asiakirjoista olen saanut
seurata laivan viimeaikaisia purjehduksia ja sen taloudellista tilaa. Se ei ole
kehuttava, mutta paremmasta on merkkejä. uskon
vakaasti, että tilanne tulee paranemaan, muuten
en olisi tähän ryhtynyt.
Voimme suhtautua ensi
purjehduskauteen luottavaisin mielin.
- Hyvä laivaväki. Laivanne kapteeni seisoo
tänään viimeistä kertaa
joukossanne kapteenin
ominaisuudessa. Hänen
purjehduksensa ovat päättyneet ja hän jää eläkkeelle omasta pyynnöstään.
– Saanen esittää hänelle
laivaväen sekä yhtiön
kiitokset sekä toivottaa
pitkää ikää myötätuulen
merkeissä.
Kreivi otti povitaskustaan ruskean kirjekuoren,
jonka ojensi harmaantuneelle merikarhulle asiaankuuluvin kädenpuristuksin.
Kapteenin liikutusta
lisäsivät vielä laivaväen
hurraahuudot ja taputukset. Kapteeni kiitti
muutamin jäyhin sanoin
ja tarkkaavainen katsoja oli näkevinään hänen
silmäkulmassaan jotain
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kosteaa.
Kreivi odotti kunnes
miehet olivat kätelleet
kapteeninsa, taputtaneet
selkään ja sanoneet, kuka
mitäkin.
- Jatkamme tätä yhdessäoloa vielä hetken, mutta
siirrymme laivan messiin,
jonne on katettu kahvipöytä. Sieltä löytyy myös
kuumaa vettä ja tummaa
rommia siltä varalta, että
joku tuntee itsensä vilustuneeksi.
Kreivin puhe otettiin
vastaan hymisten ja ”vilustuneita” ilmaantui yllättävän paljon.
Messissä kreivi pyysi
pöytäänsä kapteenin sekä
perämiehen. Kuuma kahvi vehnäsineen ja rommi
kirvoittivat kielenkannat
niin, että tuotapikaa messissä puhuivat kaikki yhtä
aikaa. Kreivillä oli tilaisuus perämiehen tarkkailuun. Mies oli häntä nuorempi, mutta kasvoissa
näkyi jälkiä eletyn elämän
vaikeudesta. Keskustelun
aikana hän sai kuitenkin
sovittua, että perämies
hoitaa talvikunnostuksen
ja siirron redille. Se mikä
kreiviä ihmetytti, oli perämiehen myönteisyys.
Miehessä ei ollut jälkeäkään siitä kopeudesta,
mitä hän oli saanut osakseen käydessään illalla
laivalla. Eikä tämä edes
vihjaillut mitään kreivin
osallisuudesta hänen epäonnistuneeseen naimakauppaansa.
Kohtuullisen ajan kuluessa kreivi poistui laivalta
laivapoika Akseli mukanaan. Tämän hän saatteli
yömajaan, jonka oli jo
maksanut. Ennen majatalosta poistumistaan hän
vielä muistutti Akselia.
- Huomenna menet laivalle ja ilmoittaudut perämiehelle. Akseli nyökkäsi
ja ymmärsi, että tähän ei
ollut vaihtoehtoja.
Päivä oli jälleen ollut
täynnä kokemuksia. Ennen nukahtamistaan hän
vielä palautti mieleensä
nahkurin Liisan ja hänen
punaisen myssynsä.
Joulu oli jo ovella, kun
parkkilaiva Lokin talvikunnostus saatiin valmiiksi. Miehistö, joka oli
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pääosin paikkakunnalta,
palasi koteihinsa. Osalle
kreivi järjesti töitä uuden
kirkon työmaalta, osalle
lehteriplaanilta. Jotkut
jäivät vain kotiinsa parantelemaan vaivojaan.
Akselin kreivi palkkasi hoitamaan taloonsa
”juoksevia asioita”. Piharakennuksessa oli kaksi
tyhjää huonetta, toiseen
hän majoitti Akselin ja
toisen hän otti laivayhtiön
käyttöön.
Nyt oli aika rauhoittua
jouluun.
Jo joulukirkossa herätti
uteliaisuutta perämies Per,
joka saapui kirkkoon entisen kappalaisen lesken
ja tämän kolmen lapsen
kanssa. Kappalainen oli
parivuotta sitten sairastunut vakavaan sairauteen,
mistä ei sitten selvinnytkään. Kun kotiäiti jää
kolmen lapsensa kanssa
ilman tuloja, hyvät neuvot ovat silloin tarpeen.
Vanhoilla säästöillä ja
ystävien avulla hän jotenkin sai vietyä perhettään
eteenpäin. Nyt hänen istuessa kirkon penkissä perämiehen vieressä, hänen
kasvojaan valaisi onni ja
iloisuus. Saman oli pannut merkille saarnastuolista iäkäs kirkkoherra.
Hän uskoi saaneensa vastauksen lukuisiin esirukouksiin, joita oli leskeä
auttaakseen tehnyt. Hän
ei tuntenut perämiestä,
mutta mitä hän oli kuullut
ja mitä hän nyt näki, ne
olivat yhtä kaukana toisistaan kuin yö ja päivä.
Jotain oli tapahtunut perämiehen elämässä. Hänen
tiedetään myös käynnistäneen opinnot, päämääränään kapteenin pätevyys.
Kreivi toimitti myös Akselille merenkulun oppikirjoja. Näiden miesten
tulevaisuudesta hänellä
oli selvä näkemys.
Uuden vuoden alkaessa kaupungin johto sai
sähkeen, jossa Englannin
suurlähetystö Tukholmasta ilmoitti, että Palssaporin kreiville oli myönnetty
arvokas ja ainutlaatuinen
King´s Cross kunniamerkki. Diplomaattiposti
toimi ripeästi ja viikon
päästä tiedettiin jo asiasta

enemmän.
Englanti on kolonistinen kuningaskunta, jolla
on siirtomaa-alueita ympäri maailman. Näissä pitävät valtaa kuvernöörit ja
sijaishallitsijat. Ahkerimpia kuningaskunta palkitsee silloin tällöin King´s
Crossilla, Kuninkaan Ristillä. Sitä pidetään erittäin
arvokkaana, eikä sitä ole
luovutettu koskaan ulkomaalaiselle, kuin nyt
Palssaporin kreiville.
Merkin luovutuskirjan
perusteluissa sanotaan,
että Palssaporin kreivin
peloton käyttäytyminen
vihollisen edessä ja oikeamielinen suhtautuminen
sotavankeja kohtaan, olivat tehneet mitalia ehdottaneeseen amiraliteettiin
suuren vaikutuksen. Tämän lausunnon olivat allekirjoittaneet mm. ”lemmenlaivan” kapteeni Sir
Edmond ja koko laivastoeskaaderin komentaja,
merilordi Ananas Green.
Englantilaisella perinpohjaisuudella selitettiin
myös merkin luovutukseen kuuluvia käytäntöjä. Ensin olisi kuitenkin
selvitettävä, ottaako kaupunki tämän tilaisuuden
järjestettäväkseen. Kaupunginhallitus, oltuaan
ensin yhteydessä kreiviin,
vastasi olevansa kiinnostunut tapahtumasta sekä
tekevänsä kaikkensa sen
onnistumiseksi. Tämän
jälkeen asioita oli enää
vaikea perua.
Yleinen mielipide oli,
että tarvitaan ”laajapohjainen” juhlatoimikunta,
jossa olisi edustettuna
eri väestöryhmiä. Nämä
mielipiteet jäivät kuitenkin omaan arvoonsa.
Kaupunginhallitus valitsi
itsensä hoitamaan kaikki
järjestelyt. Tulisi kuulemma halvemmaksi.
Jo ensimmäisessä kokouksessa, jossa asiaa käsiteltiin, hallitus ajoi itsensä
nurkkaan. Se ei pystynyt
edes keskustelemaan,
mistä rahat otetaan. Asia
lukkiintui ja aikaa kului.
Keskusteluissa oli vilahtanut myös Palssaporin
kreivin nimi, mikä sai
hänet tarttumaan kynään.
Hän kirjoitti kaupungin-

hallitukselle lyhyen kirjeen: ”Oletan, että saan
merkkini ilman mitään
suurempia juhlallisuuksiakin, mutta nyt on kyse
kansainvälisestä tapahtumasta, mikä tulisi saattaa
päätökseen kaikella kunnialla.
Tämän johdosta olen
päättänyt perustaa rahaston, jonka tililtä maksetaan kaikki juhlista aiheutuvat todelliset kulut.
Tätä tulee valvomaan
valtuuttamani henkilö.
Asian tiimoilta olen aina
käytettävissä. Kunnioittaen Palssaporin kreivi”.
Tämä lyhyt kirje palautti kaupunginhallituksen
työkyvyn. Ensimmäiseksi nytkähti liikkeelle pormestarin talon muutostyöt. Siitä tulisi kaupungille juhlahuoneisto, jota
se on kaivannut pitkään.
Kaupungin hyvä esimerkki innosti muitakin ”kohentamaan nurkkiaan”.
Kaupunkilaiset oli vallannut ennennäkemätön
toimeliaisuus.
Toukokuun alkuun
mennessä olivat jäät
merestä lähteneet. Parkkilaiva Lokki hinattiin
laituriin ja aloitettiin lastaus. Sen oli määrä viedä
pikaisella toimituksella
kaivospölkkyjä Saksaan.
Laivan kapteenina seisoi
komentokannella sen entinen perämies Per. Mukana kansimiehistössä oli
myös kovasti miehistynyt
Akseli. Heitä ei nähtäisi
täällä kreivin juhlapäivänä.
Kesäkuun ensipäivänä
kaikki oli valmista. Kutsut vieraille oli lähetetty
ja tarjoilu uskottu päteviin
käsiin. Jo edellispäivänä
satamaan tullut Ruotsin
kuninkaallinen huvipursi
oli tuonut yli kaksikymmentä vierasta, joukossa
Englannin lähetystön korkeita virkamiehiä.
Tänään, juhlapäivänä, sää oli mitä parhain.
Omenapuut kukkivat talojen avarilla pihoilla ja
kenellä lippu oli, se oli
seinätangossa liehuen
leudossa tuulessa. Juhlapaikka, pormestarin talo,
oli kokenut suuren muutoksen. Lattiat kiilsivät ja

Hautauspalvelua
perinteitä kunnioittaen
– laaja arkkuvalikoima –
Kalannin Hautauspalvelu

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

maali tuoksui. Talon julkisivu oli koristeltu köynnöksin ja seppelein. Näitä
olivat solmineet kaupungin nuoret tytöt ja pojat.
Kaupungin lähimetsissä
tapahtuneet talkoot olivat
niin suosittuja, että muutamissa perheissä alettiin
tarkentaa kotiintuloaikoja.
Istumajärjestys oli laadittu siten, että jokaiseen
pöytään tuli myös ulkomaisia vieraita. Kutsukortin alareunassa ollut
maininta: juhlapuku, sai
monen hämmennyksen
valtaan. Se, mikä ennen
oli hoitunut nappia siirtämällä, ei enää onnistunutkaan. Eikä arkikengässä
ollut jalka suostunut mahtumaan juhlakenkään.
Joukkoon mahtui myös
todellista inhimillistä
draamaa, kun erään kapteenin rouvan pukukangas
ei ollutkaan vaatekaapissa, vaikka olisi pitänyt.
Kapteeni oli heikkona
hetkinään antanut sen rakastajattarelleen.
Kello 5 iltapäivällä alkoi väkeä virrata juhlapaikalle. Heidät otti vastaan
ruotsalainen ”hoviherra”,
joka värikkäässä livreessään oli juhlallisen näköinen. Hän löi sauvallaan
lattiaan ja kuulutti tulijan,
jonka jälkeen tämä ohjattiin pöytään ja tarjottiin
shampanjaa. Ei aikaakaan kun sali oli täynnä
ja iloinen puheensorina
täytti huoneen. Keskellä
oli pöytä, jossa oli kaksi
tyhjää tuolia, ne oli varattu kreiville. Miksi kaksi,
ihmeteltiin?
Ulkomaisten vieraiden
mukana oli tullut myös
muutama soittoniekka,
jotka viihdyttivät kuulijoita. Ja kun shampanjalasit täytettiin sitä mukaa,
kun ne tyhjenivät, niin
tunnelman nousulle ei ollut mitään esteitä.
Saarivaltakunnan miehet virittelivät myös laulua, mutta esityskuntoon
oli saatettu vain yksi kappale. Kolmannen esityksen jälkeen oli kaikille
selvinnyt, ”miten pitkä
matka on Tipperaryyn”.
Tasan kello 6 löi hoviherra sauvalla lattiaan ja

kuulutti kovalla äänellä:
”Hänen ylhäisyytensä
Palssaporin kreivi ja hänen kihlattunsa neiti Liisa
Blom”.
Salintäyteinen yleisö hiljeni, mutta vain
hetkeksi. Se alkoi tajuta, mitä se oli kuullut ja
seisaalleen nousten alkoi
osoittaa suosiotaan. Hoviherra ohjasi kreivin ja
Liisan salin keskelle, jossa heitä odotti amiraalin
univormuun pukeutunut
upseeri. Kauniilla Ylämaan englannilla hän piti
puheen, jossa kuvaili kunniamerkin syntyhistoriaa
sekä sen merkitystä koko
kuningaskunnalle. Kreivi
otti sen arvokkaasti vastaan, kuten odottaa sopiikin. Hän piti kiitospuheen
ensin suomeksi, sitten
englanniksi, ruotsiksi ja
varmuuden vuoksi vielä
ranskaksi.
Se, mitä juhlayleisö
nyt näki, oli äärimmäisen
kaunista ja hienostunutta. Komearyhtinen mies
ja luonnonkaunis nainen
edustivat tätä merikaupunkia upealla tavalla.
Liisan silmät loistivat
kilpaa kihlasormuksen timantin kanssa, jonka veroista harvoin näkee.
Ilta jatkui juhla-aterialla
ja virvokkeita nauttien.
Jos joku oli murehtinut
kieliongelmia, niin se oli
turhaa, sillä ”vekaranruotsilla ja merimiesenglannilla” tuli ymmärretyksi
joka pöydässä.
Aurinko oli jo korkealla, kun viimeiset vieraat
poistuivat juhlatalosta
tyytyväisenä. Liisa oli
saanut hienon miehen
ja kaupunki ”unelmavävyn”.
Lauri Ikonen
Otsikon kuvassa oleva
purjelaiva on taiteilija
Olavi Juutilaisen öljyvärimaalaus uusikaupunkilaisesta fregatti
ARVIOSTA. Maalaus
on vuodelta 1992. Kuva
yksityiskokoelmista.
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Hurmaava Uusikaupunki
Merellinen Uusikaupunki vie vierailijan eteläeurooppalaisen rantakaupungin tunnelmaan. Sympaattiset puutalokorttelit, mielenkiintoiset nähtävyydet,
viihtyisät ja herkulliset kahvilat ja ravintolat sekä upeat meri- ja luontokohteet luovat puitteet onnistuneelle ja turvalliselle vierailulle.

Nauti
pikkukaupungin
tunnelmasta
Upea Kaupunginlahden
ranta laitureineen, valaistuksineen ja ravintoloineen houkuttelee niin
kaupunkilaiset kuin vierailijatkin meren äärelle.
Entisajan kauppalaivojen reittejä esittelevät tarinaseinät ja kivetysten
mietelauseet muodostavat rannalle ikään kuin
ulkoilmamuseon, kertoo
matkailusuunnittelija Irmeli Laiho-Andersson.
Uudestakaupungista
löydät persoonalliset ja
palvelevat puodit sekä
meren antimia ja paikallisia herkkuja tarjoilevat
ravintolat ja kahvilat.
Voit uppoutua puutalomiljööseen vaikkapa
opastetuilla kävelykierroksilla. -Tänä vuonna
juhlitaan Uudenkaupungin rauhan 300-vuotisjuhlavuotta ja kaupunki
tarjoaa sen kunniaksi
rauhateemaisia opastettuja kävelykierroksia
niin kaupunkilaisille
kuin vierailleenkin, Laiho-Andersson vinkkaa.
Kaupungin menneisyyteen voit tutustua myös
kännykkään ladattavan
Uki AR -mobiilisovelluksen avulla, jolloin
virtuaalisena oppaanasi kulkee piikatyttö
1800-luvulta. Ihan uutta ovat myös ”Murhakävely Petäjämäen jäljillä”
-dekkarikierrokset, joilla teemaan johdattelee
itse Petäjämäen hahmon
luonut kirjailija Rake
Tähtinen.
Pakkahuoneen kesän
iltatoriohjelmia nimekkäine esiintyjineen ei
kannata jättää väliin ja
Tul toril -teematorit puolestaan piristävät kauppatoria kesälauantaisin.
Crusell-musiikkiviikko
juhlii nelikymppisiään
24.-31. heinäkuuta. Vilinää ja vilskettä on luvassa myös Minifarmi
& Kukkamessut -tapahtumassa 31.7.-1.8.
Vierassataman ranta on
täynnä nostalgiaa 14.8.
Puupaatei Pakkahuoneel
-tapahtumassa, kun käsityöperinnettä parhaimmillaan edustavat aidot
puuveneet kokoontuvat

Pakkahuoneella. Elokuun viimeisenä viikonloppuna juhlitaan myös
Venetsialaisia ja erityisesti Uudenkaupungin
rauhaa. - Historiaa todeksi tekevät karoliinit ja mamsellit tulevat
vierailulle ja leiriytyvät
keskelle kaupunkia. Samalla pääsemme näkemään, miten 1700-luvun
alkupuolella elettiin,
Laiho-Andersson esittelee.

Kesän tapahtumat,
tietoa kohteista sekä
ideoita oman loman
suunnitteluun
löydät osoitteesta
visituusikaupunki.fi

Hullaannu
nähtävyyksistä
Iloisessa ja värikkäässä
Taidetalo Pilvilinnassa
juhlitaan kymmenvuotissynttäreitä. Pilvilinna
hauskoine taidepolkuineen, pitsimökkeineen
sekä rosarioineen onkin
valloittava elämys.
Historiallisessa Wahlbergin museotalossa
voi aistia entisajan porvariskodin tunnelmaa ja
muistella merenkulun
kulta-aikoja. Museon
kesäkuussa avautuvassa
”Rauhan paikka” –näyttelyssä esitellään rauhanneuvottelujen Uuttakaupunkia 1700-luvun alussa. Merelliseen
historiaan tutustuttavat
myös kesäisin avoinna oleva pikkumuseot,
luotsien elämää esittelevä Luotsimuseo ja
merimiesperheen arkeen
tutustuttava Merimiehenkotimuseo. Pikkumuseoihin on tänä kesänä vapaa pääsy.
Automuseon kolmessa isossa näyttelyhallissa niin pienempien kuin
isompienkin autofanien
päiväunet käyvät todeksi. Autoklassikkojen lisäksi on näytillä myös
kaksipyöräisiä menopelejä ja kaksi lentokonetta. Raunistulan nukkekotikerholaiset ovat
koonneet automuseoon
Minimaailma-näyttelyn,
joten nähtävää riittää
koko perheelle.
Kaupungin erikoisimman museon titteli
menee vuodesta toiseen
mullistavia keksintöjä sekä toimintavapaita laitteita esittelevälle
Bonk-museolle. Bonkin
piharakennuksessa sijaitsevassa Lasten Kek-

simössä voivat perheen
pienimmät suunnitella
ja rakentaa oman Bonkkoneen.
Myllymuorilla alias Kerttu Aaltosella
on pulaa vedestä ja
Myllymuorin lasten
seikkailukierroksilla
etsitäänkin tänä vuonna kaivoa. Nämä koko
perheelle suunnitellut
retket toteutetaan kävellen keskusta-alueella
heinäkuussa tiistaisin ja
torstaisin. Myllymäen
puistoalueella toteutetaan heinäkuun lopulla
mielenkiintoinen äänimaisemateos, jossa
hilpeät vakkasuomalaiset murresananlaskut
heräävät mäellä eloon
ääninäyttelijöiden tulkitsemana. Installaatiot
ovat mäellä kuunneltavissa 16.-31.7. päivittäin. Kymmenet tunnelmalliset ja kauniit kodit,
pihat ja portit avautuvat
kävijöiden ihailtavaksi
4.-5.9. - Uudenkaupungin Vanhat Talot -tapahtuma tarjoilee vinkkejä
niin peruskorjaajille,
sisustajille kuin puutarhakärpäsen puremil-

lekin, kuvailee Laiho- lä, Laiho-Andersson
Andersson.
kertoo.
Meriretken jälkeen
Hurmaannu
voi pysähtyä kalastamaan tai uimaan. Uumerestä
denkaupungin alueella
Uudenkaupungin idyl- on peräti 11 kaupungin
listä saaristoa ympä- ylläpitämää uimaranröivät Selkämeren kan- taa, joista osa on meren
sallispuiston puhtaat ja osa järvien rannoilla.
vedet. Omalla veneellä Uusikaupunki on myös
saapuvat nauttivat kol- oiva paikka kalastuskilmesti Suomen parhaak- pailuille. Uisteluseura
si valitun vierassataman Kalavaleen Haukikisa
palveluista. Pakkahuo- järjestetään toukokuusneen vierassatama onkin sa jo 20. kerran. Street
kesän suosituin kohtaa- Fishing -kisa rantautuu
kaupungin keskustaan
mispaikka.
Saariston nähtävyyk- toistamiseen elokuun
siin voi tutustua myös alussa ja Jigi Cupin osailman omaa venettä. kilpailu Pike Fest HauKaljaasi Olgalla purjeh- ki SM on kaikille avoin
ditaan kesäviikonlop- viehekalastuskilpailu
puisin historialliselle lokakuussa.
Katanpään linnakesaaVelhoveden rengastie,
relle ja lapsille on haus- saarten lomitse rakenkoja Merirosvoristeily- nettuine pienine siltoijä. Viihtyisän M/S Ker- neen, vie keskelle kautun kyydissä voit tehdä neinta saaristoa, ilman
huikean merimatkan että huolehdit veneestä
Isonkarin majakkasaa- tai lautta-aikatauluista.
relle tai lähteä hyljesa- Kierroksen voit pyöfarille kauas avome- räillä ja nauttia saarisrelle. - Merikaupungin ton tunnelmasta pitkän
tunnelmaan pääset myös kaavan mukaan. Voit
M/S Kertun opastetuilla myös hurauttaa reilu
Sight-seeing -risteilyil- 50 kilometriä autolla

merimaisemia ihaillen.
Merellisestä luonnosta
pääsee nauttimaan myös
Pamprinniemen luontopolulla Pyhämaassa.
Hiunjärvi luontopolkuineen ja laavuineen, keskustan tuntumassa, on
maakunnallisesti merkittävä lintujärvi, jolla pesii alueen kokoon
nähden varsin monipuolinen linnusto.
Saaristosta löytyy
myös ravintolapalveluja, Laiho-Andersson
vinkkaa. Laituriravintola Odine avautuu jälleen
kesäksi Haiduksen saareen ja myös läheiseen
Pietarinkariin Purjehdusseuran Paviljongille
avaa uusi ravintoloitsija
SuutarinLohi nimisen
ravintolan.
Huom! Covid-19
pandemian rajoitukset
saattavat aiheuttaa
muutoksia kohteisiin,
tapahtumiin ja niiden
päivämääriin.
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Ajankohtaista:

Ajankohtaista:

VENEREKISTERÖINNIT
VENEREKISTERÖINNIT
- Omistajan
vaihdokset
- Omistajan vaihdokset
- Ensirekisteröinnit
- Ensirekisteröinnit

VASIKMAAN KALASTAJATILA
Uudenkaupungin saaristossa idyllinen kalastajatila. Tilauksesta
kalastusretket, ruokailu, sauna + palju sekä merikuljetukset
Lisätietoja: Laura / 040 272 7131 tai Jussi / 044 080 6880
vasikmaa@gmail.com

60’45.047 21’20.133

Ajoneuvosi:

Ajoneuvosi:
KATSASTUKSET

KATSASTUKSET
- Kaikki
katsastukset
- Kaikki
katsastukset
- Kaikki
rekisteröinnit
Kaikki
rekisteröinnit
- Kaikki vakuutukset
- Kaikki vakuutukset

Katso lisää:

Tervetuloa palvelevalle meriasemalle!

Edulliset polttoaineet
ja nestekaasut
koko kesän!
UUTUUSJÄÄTELÖT

Teboilin korkealaatuista
98E5 bensiiniä sekä dieseliä
edullisesti. Palvelemme koko
veneilykauden ajan: 1.6. 15.8. klo 8–20. Muina aikoina
98E5 bensiiniä ja dieseliä
kortti-/seteliautomaatista.

Katso lisää:
www.kasitienkatsastus.fi
www.kasitienkatsastus.fi

puh. 0207 919 340
puh. 5,
0207
919MYNÄMÄKI
340
Kivistöntie
23100

Kivistöntie 5, 23100 MYNÄMÄKI

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

Meiltä ammattitaidolla
monipuoliset 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

• Timanttiporaus
ja -sahaus
• Minikaivinkonetyöt
• Purkutyöt
• 1 t, 2,7 t, 5,5 t
minikaivinkoneiden vuokraus
• Minidumppereiden
vuokraus
• Asbestinpurkutyöt
• Asbestikartoitukset
Timanttiporaus ja -sahaus

TIMO SOURULAHTI
Puh. 0400 717 460
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Teboil UUsikaUpUnki

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

KOTIMAISET

VENEET

0400 332 222

