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selle
Aitoa välittämistä it
Voi hyvin kesälläkin
Aito Kollageeni
- Aito Kollageenin sisältämä Ovoderm®
kananmunan kuoren kalvoproteiini on
patentoitu, eettinen ja luonnollinen raakaaine, joka tukee ihon luonnollista kosteustasapainoa, vahvistaa, kiinteyttää ihoa ja vähentää
väsymyksen merkkejä. Tukee myös hiusten ja
kynsien hyvinvointia.

Aito NAC
Aito Colon Pro
- Viiden luonnonaineen tehokas
mutta hellävarainen yhdistelmä
normaalin suolistoflooran ja
ruoansulatuksen tueksi.

- Auttaa puhdistusreaktioissa. NAC:sta
muodostuu elimistössä
L-kysteiiniä, joka osallistuu maksassa glutationin
muodostumiseen.

AITO hyvän olon kauppa Uusikaupunki, Koulukatu 2. p. 044 988 9864
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RUORIKULMASTA
Kevättä odotellessa koronan vaikutuksia
UTMVS:n toimintaan. Kahteen vuoteen
ei olla voitu pitää perinteisiä veneilykauden avajaisia, päättäjäisiä eikä muitakaan
juhlallisuuksia. Ainoastaan välttämättömät toimenpiteet Haanperänkarin kunnossa pitämiseksi viranomaisten määräysten mukaan. Edellisen talven 2021 jäljiltä vaurioituneen etelän puolen laiturin,
joka vaati täysperuskorjauksen. Kiitos
jäsenille. Talkootunnit olivat suuret.
Viranomaisten määräämien kokoontumisrajoituksien poistuttua maaliskuun
alusta, voidaan aloittaa normaali toiminta
seurassa. Avajaiset ovat normaalisti. Heinäkuussa pidettävät TUL:n veneilypäivät
pidetään Haanperänkarissa.
Talvella venepaikkamaksujen kova korotus Uudenkaupungin sataman toimesta
sai veneilijät hermostumaan, mistä noin

suuri korotus. Täytyy myöntää, että onhan kaupungin venesatama laitettu hienoon kuntoon. Pakkahuoneen satama
onkin saanut kehuja palveluista.
Veneilyyn liittyen polttoaineen reipas
kallistuminen vaikuttaa varsinkin moottoriveneilijöihin, joilla on isot moottorit.
Tulee mieleen se, kun siirryttiin polttoöljystä naftan käyttöön viranomaisten päätöksellä, vaikutus oli suuri taloudellisesti.
Perinteinen nuorten veneilyleiri järjestetään Haanperänkarissa heinäkuun
ensimmäisellä viikolla yhdessä UPS:n
kanssa. Nuoret ovat kiinnostuneita leiristä ja paikat täyttyvät pian.
Telakka-alueen asia oli syyskokouksessa esillä, koskien veneitä, joita säilytetään kesäajankin maissa. Monessa niissä
ovat akut paikoillaan, polttoainetta tankissa ja kaasupullo paikoillaan. Tämä on

aika iso riski paloturvallisuuden kannalta. Tämän seurauksena syyskokous teki
päätöksen kesäsäilytyksen ylimääräisestä
telakointimaksusta.
UTMVS:n toiminnan kannalta seura
tarvitsee uusia nuoria henkilöitä eri jaostoihin, kuten huvitoimikuntaan ja rakennustoimikuntaan. Haanperänkarissa
toimintaa riittää ihan kaikille. Jollei asia
korjaannu, vanhat vetäjät väistyvät iän
myötä ja jos ei tule uusia aktiivisia jäseniä, seura mahdollisesti loppuu. Katsokaa seuran säännöistä, mihin seuran
omaisuus menee.
Talven myllerrykset varmaan tulevat
heijastumaan seuran toiminnassa. KeskiEuroopassa sen vaikutukset heijastuvat
kaikkien kustannusten nousuun seuran
ja yksityisten elämässä.
Tässä yhteydessä kiitän kaikkia yh-

teisöjä sekä jäsenistöä kannustuksesta
tässä vaikeassa koronavirustilanteessa.
Hyvää kesää!
Puheenjohtaja Pentti Laine

Kevät tekee tuloaan
Tosin nyt, kun tätä juttua kirjoitan, ulkona pyryttää ja myrskyää.
Myrskyä on ollut myös hoitoalalla.
Työtaistelu on parhaillaan menossa. Vielä kovemmat taistelut ovat
käynnissä Ukrainassa, jonne Venäjä
on hyökännyt. Tätä sotaa seurataan
kaikkialla maailmassa herkeämättä.
Kaikkien huulilla on, voiko tällaista
tapahtua? Valitettavasti voi ja tapahtuu. Sota on herättänyt suomalaiset
miettimään liittymistä Natoon. Asia
käy kuumana kansalaisten mielissä
ja poliittisella rintamalla. Varmasti
kevään aikana tehdään ratkaisu puoleen tai toiseen.
Pitkään hoitotyötä tehneenä olen
surullinen ja sanaton kiistasta, jota
käydään hoitohenkilöstön palkoista.
Katson, että hoito- ja varhaiskasvatushenkilöstön henkilöstövaje, työolosuhteet ja palkkaus olisi pitänyt
korjata aikoja sitten. Toivon, että ala
saadaan vetovoimaiseksi, jotta meillä tulevaisuudessa on hoitotyöntekijöitä.
Olen saanut työssäni kokea monia
kohtaamisia. Olen saanut jakaa potilaiden kanssa niin ilot kuin surut.
Olen ylpeä ammatistani, joka on
kasvattanut minua ihmisenä.
Valitettavasti kiitokset ja korulauseet
eivät tuo tälle alalle houkuttelevuutta. Se, mitä lukee palkkanauhassa,
kertoo ammatin arvostuksesta. Työn
vaativuus on lisääntynyt siitä, kun
itse 90-luvulla valmistuin ammattiin. Sama koskee myös varhaiskasvatusta.

Tämän lehden ilmestyttyä kevät on jo
toivottavasti pitkälle edennyt. Toivon
sydämestäni, että sotatila on päättynyt ja hoitoalan työtaistelutilanteessa
ollaan päästy kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun.
Usko ja toivo kannattaa ihmistä. Minulle kevät on juuri se vuodenaika,
joka luo uskoa ja toivoa parempaan.
Keväässä parasta on luonnon puhkeaminen kukkaan, lintujen laulu sekä
kesäpaikkamme rauha ja merellinen
ympäristö. Tämä kevät jää minulle
muistoihin monista asioista. Tämä
kevät tulee minulle ilman rakasta
pikkusiskoani. Toivon kaikille lehden
lukijoille aurinkoista kesää, lämpimiä
ajatuksia ja toistemme kohtaamisia.

PA R H A AT RAT K A I S U T
J O K A I S E E N RA N TA A N

Heli-Päivikki Laurén
aluevaltuutetttu
kaupunginvaltuutuston jäsen
kaupunginhallituksen jäsen

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

Toimituskunta: Lauri Ikonen, Seppo Lundelin
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Veneilyturvallisuus vaatii kohennusta
Veneilyonnettomuuksissa menehtyy valitettavasti kymmeniä ihmisiä
joka vuosi, viime vuonna
37 henkilöä (9 henkilöä
enemmän kuin vuonna
2020). Vaikka veneilyturvallisuudesta on puhuttu
jo vuosia, niin silti tyypillinen vesiliikenneonnettomuus on moottori- tai
soutuveneen kaatuminen
tai kallistuminen. Esille
nousee myös ennakkotilastoissa onnettomuuden
syyksi veneilijän toimintavirhe eli esimerkiksi nouseminen seisomaan veneen
laidalle tai ohjauksen virheliike ja veneen ohjaaminen kiville. Kertaushan on
opintojen äiti, joten yritän
tässä palautella mieleen
turvalliseen veneilyyn liittyviä asioita. Veneilyhän
koostuu ainakin veneen
teknisestä kunnosta, veneen varusteista, kipparin
kyvyistä ja taidoista sekä
ennen kaikkea asenteesta muita vesillä liikkuvia
kohtaan. Yleisesti sanotaan, ettei vesiliikenteessä
ole oikeuksia vain velvollisuuksia – no ei aleta tässä
nyt hiuksia halkomaan.
Veneen tekninen kunto
edellyttää huollettua toimintavarmuutta kaikissa
sääolosuhteissa, yksi monelle yllättävä matkankatkeamisen syy on likainen
polttoainetankki, mistä
kovassa kelissä irtoava
lika tukkii polttoainesuo-

dattimen tai huoltamatta
jäänyt impelleri ei toimikkaan luetettavasti aiheuttaen tulipalovaaran
veneen moottoritilassa
- esimerkkinä Onnettomuustutkintakeskuksen
alustava raportti M2017E1 Matkamoottoriveneen
tulipalo 12.5.2017 missä
koneen merivesijäähdytysjärjestelmä ei ollut toiminut lainkaan tai ainoastaan puutteellisesti. Tästä
johtuen pakokaasuletkun
merivesijäähdytteinen
osuus oli kuumentunut
ja syttynyt palamaan tai
sytyttänyt jonkun lähellä
olevan materiaalin. Ellei
veneen omista itse ehdi tai
ei osaa huoltaa venettään
tulevalle veneilykaudelle
niin työ kannattaa teettää
hyvissä ajoissa alanmukaisissa liikkeissä, joita
onneksi löytyy läheltä.

kuri köysineen, vesikulkuneuvon koko huomioon ottaen.
• vuosittain tarkastettu
käsisammutin, jos vesikulkuneuvossa on liekillä toimiva polttolaite,
sisämoottori tai yli 25
kilowatin perämoottori,
käsisammutinta ei vaadita vesiskootterissa.
• kaikissa alle 12-metrisissä vesikulkuneuvoissa pitää olla laite, jolla
voidaan antaa voimakas
äänimerkki.
• yli 12-metrisessä vesikulkuneuvossa vaaditaan myös sumutorvi ja
yli 20-metrisessä lisäksi
laivakello.
Lisäksi veneilyliitot ovat
määritelleet veneiden katsastusvarustukset riippuen
veneen käyttökohteesta ja
soveltuvuudesta eri vesialueille, veneseuraan katsastetun veneen tunnuksena on sen perässä liehuva
hieno venelippu – joka
viestii muille veneilijöille
veneen olevan esimerkillisessä kunnossa. Huolellinen ja ajatteleva veneilijä
varustaa aina veneensä
siten, että hän tarvittaessa voi auttaa sekä oman
veneensä, että toisten veneiden miehistöä. Vesitiiviissä muovipussissa oleva
matkapuhelin on oiva väline avun hälyttämisessä.

Vesiliikennelaki-2020
määrittelee minimi vesikulkuneuvon käyttökuntoiset ja helposti saatavilla
olevat varusteet moottorilla varustetussa tai yli
5-metrisessä purjeella varustetussa vesikulkuneuvossa, jotka tässä vielä
kertauksen vuoksi:
• hyväksytty ja sopivan
kokoinen pelastusliivi,
kelluntapukine tai pelastuspuku kaikille
• pilssipumppu tai muu
soveltuva tyhjennysväline.
• airot, mela taikka ank- Vesiliikennelaki-2020

Hautauspalvelua
perinteitä kunnioittaen
– laaja arkkuvalikoima –
Kalannin Hautauspalvelu

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

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

määrittelee, että jokaisessa vesikulkuneuvossa on
oltava yksi tiedossa oleva
päällikkö, myös soutuveneissä. Päällikkö vastaa
muun muassa vesikulkuneuvon kulusta, turvallisuudesta sekä varusteista
ja niiden käytöstä. Päällikkö vastaa myös siitä, ettei
vesikulkuneuvon käytöstä
aiheudu vaaraa, haittaa
tai häiriötä kenellekään,
mukaan lukien ympäristölle. Mistä kaikesta sitten
päällikkö on vastuussa?
On aina hyvä tarkistaa veneilyolosuhteet, huonolla
kelillä kun ei yleensä veneilemään kannata lähteä.
Luonnollisesti vene on
ehjä ja muutenkin kunnoltaan turvallinen, mukana
on veneen rekisteröintitodistus ja muut tarvittavat
asiakirjat, sekä asianmukaiset merikartat, jos veneily vaatii reittisuunnittelua. Veneen päällikkö
hallitsee navigoinnin ja
vesiliikenneasetukset – kovia vaatimuksia siis, mut- ti uppoaa?, onko mukana
ta hyvä jos perusasiat ovat tarvittavia varaosia, varamuonaa, vettä jne. Näikunnossa!.
tä asioita on hyvä pohtia
Veneilyssä pitää varautua ennen venematkalle lähmyös ikäviin tilanteisiin temistä. Veneilyseurat järja veneen päällikkö pitäi- jestävät veneilykoulutuksi olla näihin tilanteisiin sia, missä voi omia taitoja
myös varautunut, miten kerrata/kartoittaa.
toimia tulipalotilanteessa?, miten toimia jos joku Turvallisen veneilyn pohputoaa laidan yli?, miten jana on siis suunnitelmaltoimia kun veneestä tulee lisuus ja (v)esimerkillinen
ohjailukyvytön tai perä- asenne. Hyvistä veneily-

käytännöistä kannattaa
tehdä itselleen rutiini.
Turvallista veneilykautta
kaikille!
Petri Aalto
Kirjoittaja toimii
auktorisoimana
lykouluttajana,
venekatsastajana
UTMVS:n jäsen.

SPV:n
veneiSPV:n
ja on
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Laituripaikkamaksuihin korotuksia
Vuoden 2022 laituripaikkamaksuihin on tullut prosentuaalisesti paikoin hurjakin
korotus ja tämä on herättänyt paljon kummastelua
laituriparlamentin keskuudessa.

melkoisen varattuja, ainoastaan kaupunginlahden
pohjukasta saattaa löytyä
pienehkölle veneelle vielä
kesken kesän paikka.

Mitä tulee venepaikkamaksujen hintojen korotukseen,
Päätin selvittää, mistä on Vaahtera korosti, että tauskysymys ja otin puhelun talla on parikin mittavaa
Uudenkaupungin Sata- syytä.
man toimitusjohtaja Teemu
Vaahteralle, joka kiirees- Ensinnäkin; Ajatuksen takaa
tä huolimatta ehti vaihtaa löytyy selkeys ja tasapuolimuutaman sanan.
suus. Paikkojen vuokrahinnoissa on ollut kovinkin isoUudessakaupungissa tasa- ja heittoja, riippuen alueista
puolisuus näyttelee suurta ja laitureiden iästä. Ne veosaa. Esimerkiksi kaikki neilijät, joiden paikan hinta
kaupungin noin 1350 vene- nousi tässä kohtaa tuntuvaspaikkaa ovat vuokrattavis- ti, ovat vuosikaudet saaneet pöydällä, joskin jo hyvässä
sa tasapuolisesti kaikille. nauttia huomattavasti edul- vauhdissa.
Näin hyvää tilannetta ei lisemmasta vuosittaisesta
ole kaikkialla Suomessa, vuokrahinnasta. Samalla, Tulevien vuosien kuluessa
usein kaupunki vuokraa kun osa vuokraajista on jo
vain osan paikoista suoraan maksanut kalliimpaa hinveneilijöille. Suurinta osaa taa. Tarkoitus siis oli saada
vuokrataan veneseuroille, paikkavuokrat tasapuolisikjoihin liittyminen toisinaan si kaikille. Hinnat ovat nyt
ottaa enemmänkin kukkaron yhtenäiset, esimerkiksi 3m
päälle. Tämän jälkeen pai- leveä paalupaikka maksaa
kan saattaa saada vasta het- saman verran, on se missäken jonottamisen jälkeen.
päin kaupunkia tahansa.
Meillä Ukissa venepaikkaa
voi hakea suoraan kaupungilta, ilman jäsen- / liittymismaksuja. Vaahtera tuumasi, että halukkaita olisi
enemmän, kuin tarjontaa.
Kaupungin venepaikat ovat

Toinen syy hintojen tarkistukseen on päätös laitureiden uusimisesta. Veneilijä
ei huomaa projektin alkamista vielä kuluvan vuoden
aikana, sillä työ on tällä
hetkellä vasta suunnittelu-

näemme melkoista kohinaa,
kun satama- ja laiturialue
kerrallaan paikat uusitaan
vastaamaan nykypäivää.

Vaahtera paljasti, että tässä ja joudutaan myymään ”eiyhteydessä ainakin aisa- oota”.
paikkoja on tulossa lisää,
niistä kysyntä käy kovana Marianne Suvitie
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Laituri on rannan kruunu!
Toteutamme kaikenkokoisia laituriunelmia ympäri Suomen,
laadukkaasti kotimaisena käsityönä. Ota yhteyttä, niin sovitaan ilmainen
katselmuskäynti. Kaupan päälle lupaamme rantojen parasta palvelua!

kauppa

suomenlaiturikauppa.fi
Ville Valtanen
Sakari Aarnio
Eemil Aaltonen
Juha Nieminen

Kevät
Kuukin karkas pilven takaa,
välkkeen hopeisen aaltosille jakaa.
Veteen venhot teloiltansa,
kevään henki kaikkialla
Laineet loiskii veneen kylkiin,
suukon suolaisenkin suulle sylki.
Koti rannan tervan tuoksut,
metsäpuron kirkkaat juoksut
Piha koivun uudet lehvät,
sen oksilta lintujen sirkut.
Kuikkii kauniisti orvokki penkki,
tertut tuoksuvat syreeni puun.
Käen kukunta kantaen kaiun,
melkein pilvistä leivojen laulu.
Kevät herkistää ihmis mielen,
sanat kauneimmat täyttäen kielen.
- Inton runokokoelmista

| ville@suomenlaiturikauppa.fi
| sakari@suomenlaiturikauppa.fi
| eemil@suomenlaiturikauppa.fi
| juha@suomenlaiturikauppa.fi

auppa!
k
o
k
k
r
e
V shop.suomenlaiturikauppa.fi

| Puh. 040-586 8496
| Puh. 040-505 4437
| Puh. 050-553 5774
| Puh. 050-556 4476

Tyyntä tai myrskyä –
paikallislehti pysyy
menossa mukana
Alinenkatu 29, 23500 Uusikaupunki
P. 02 588 8300 / www.uudenkaupunginsanomat.fi
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Haanperänkarin kuulumisia
Kevättä kohden mennään.
Ajatukset kohdistuvat mitä
talvi toi tullessaan. Merivesi oli keskitalvella ylhäällä.
Onko tullut laiturivaurioita
vai onko poijuja kadoksissa.
Edellisenä talvena jäät olivat
siirtäneet poijut syvemmälle,
ulos asennuspaikasta. Poijujen kiinnitykset tulee keväällä
tarkastaa ja huoltaa. Pohjoisenpuolen laituriterassi on
perusparannuksen tarpeessa.
Keväällä, kun vesi on alhaalla, silloin kunnostus onnistuu
laittamalla alapuolen kautta
uusia parruja korvaamaan
ruostuneet teräkset.
Karipirtin ikkunat eteläpuolelta kaipaavat kunnostusta.
Maalareita tarvitaan talkoisiin, että paikat pysyvät kunnossa. Vesijohtoverkoston
sisällä olevien ylimääräisten
putkien poisto. Saunapuita
tarvitaan vilkkaan käytön lisääntyessä. Saunapuutalkoita
tulee kesän aikana.
Tulevana veneilykautena saadaan toiminta liikkeelle ja ilman rajoituksia voidaan pitää
avajaiset sekä päättäjäiset.
Heinäkuun alussa on työntäyteinen viikko, kun ensin on
nuorten purjehdusleiri UPS:n
kanssa saman viikon alussa ja

Ponttoonilaiturin painot ovat talven aikana siirtyneet ja ne pitää korjata.
lopussa TUL:n veneilypäivät
Haanperänkarissa.
Näistä tehtävistä puheenjohtajana kiitän jo etukäteen,
että suoriudumme tehtävistä.
Seura on saamassa jääkaappilahjoituksen saunarakennukseen talonmiehen kämppään.
Lentopallokentän keinun luo
kaivataan pöytäryhmää ruokailupöydäksi. Lasten leikkipaikan kirmailukalut, ovatko
ne turvallisia? Niiden toimin-

tavarmuus tulee tarkastaa.
Pohjoispuolen ponttoonilaiturin painot ovat talven aikana siirtyneet ja kävelysilta
vaurioitunut. Ne pitää korjata
ennen avajaisia.
Puheenjohtaja Pentti Laine

Veneilykauden toiminta
Haanperänkarilla
21.05. Avajaiset, lipunnosto klo 17.00,
tanssit klo 20.00 – 00.30. Esa Puutio/
Esanssi tahdittamana. Puffetti / arvonta. Kuljetus Flikalla uudeltamöljältä
klo 19.00, paluu tanssien päätyttyä.
18.06. Toimintäpäivä pelejä, uimista,
saunomista ym.
24.06. Juhannus on vapaamuotoinen, ei
järjestettyä ohjelmaa.

04–06.07. Nuorten leiri yhteistyössä
UPS:n kanssa.
09-10.07. TUL:n veneilypäivät. Seurojen välisiä kilpailuja, illanvietto, tanssit
JALMAR orkesterin tahtiin. Puffetti /
arvonta.
06.08. Toimintapäivä, illalla tanssit. Puffetti / arvonta.
03.09. Lipun lasku ja päättäjäiset. Tanssit. Puffetti / arvonta.

Telakka-alueen siivous kesäkuussa
Telakka-aluella sorvakossa pidetään siivoustalkoot. Siisteys on turvallisuusasia. Alueelle kerääntyy vuosittain kaikenlaista ylimääräistä rompetta ja roinaa. Myöskin aluskasvillisuus pitää poista ennen kuin se enempää rehottaa.
Kaikilla veneen talvisäilytyspaikan varanneilla on velvollisuus pitää oma alue siistinä, mutta aina siellä monenlaista
”ei kenenkään tavaraa ” jää makaamaan.

Terassin kannatusparrut pitää uusia.

TUL:n veneilypäivät
Uudessakaupungissa 09.-10.07.2022
Perinteiset jo vuoden 1980 alkupuolelta asti TUL:n Länsi-Suomen piirin
veneilyseurojen toimesta järjestetyn
kesätapahtuman järjestelyvuorossa
on tänä kesänä UTMVS Haanperänkarilla.
Ilmoittautuminen 01.07. mennessä
Pentti Laineelle 050 0743102
/ penttilaine09@gmail.com

Päivien ohjelma

Perjantai
klo 18.00

Sauna lämpimänä

Lauantai
klo 09.00
Lipun nosto, tervetuloasanat, kisayhdyshenkilöiden esittely
klo 09.30
Navigaatiokisa kartalla
klo 10.00
Lentopallo-ottelut alkavat ( 10 pist/erä/max 3 erää)
klo 10.00
Joukkuekilpailuja
klo 10.00
Tikkakisa
klo 10.00
Lasten ohjelmaa
klo 11.00
Tanssilava ohjelma
klo 13.00-14.00 Ruokailu
klo 15.00
Saunomista
klo 20.00-00.30 Illanvietto, tanssiaiset, arvonta
Sunnuntai
klo 12.00

Seurojen edustajien palaveri
Lipun lasku ja päätössanat

2022
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VENEEN KATSASTUS
Katsastustoiminnan
perusteet

HAANPERÄNKARILLA 21.5.
Perinteinen lipunnosto klo 17.00.

Tanssit klo 20.00–00.30.
a

Orkesterin

Esa Puutio
ja Esanssi

Katsastuksen tarkoituksena on
ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä
hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa.

Vesibussi lähtee uudelta möljältä klo 19.00.
Paluu tanssien päätyttyä.
Jäsenet ystävineen tervetuloa
UTMVS

Katsastusmenettely
Katsastus jaetaan peruskatsastukseen (sisältää nk. runkokatsastuksen) ja vuosikatsastukseen.

Veneilykauden avajaiset

Veneilypäivät
Kevään ensimmäinen runkokatsastus menossa.
des vuosi, sekä silloin, kun vene
on vaihtanut omistajaa ja/tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on
vaurioitunut tai siihen on tehty
rakenteellisia muutoksia (esim.
moottorin vaihto)

Katsastus tehdään veneilykauden alussa kesäkuun loppuun
mennessä, ja se on voimassa
seuraavan vuoden kesäkuun
loppuun. Katsastettu vene merkitään vuosittain kotiseuran venerekisteriin, jolloin vene saa oi- Vuosikatsastus
keuden käyttää seuransa lippua.
Vuosikatsastus tehdään joka
Peruskatsastus (sisältää
vuosi veneen ollessa purjehdusvalmiina, jolloin
runkokatsastuksen)
tarkastetaan turvallisuuteen vaiPeruskatsastus tehdään joka vii- kuttavat varusteet ja laitteet.

UTMVS:n
katsastusmiehet:
Jani Kuusisto puh. 044 534 8807
Martti Kuusisto puh. 050 380 3798
Pekka Leino puh. 0400 388 766
Anita Suominen puh. 040 734 7681

Veneilypäivän illanvietto Haanperänkarilla 9.7. klo 20.00-00.30
a

Orkesterin

Jalmar

Katsastusajat:
Uusi-Möljä 12.5. ja 2.6.
Haanperänkari 21.5.
Veneiden katsastusmaksu 20 €

Vesibussi lähtee uudelta möljältä klo 19.00.
Paluu tanssien päätyttyä.

TERVETULOA

Nuortenleiri Haanperänkarilla
04.07. - 06.07.

UTMVS

Elokuun
TANSSIT
HAANPERÄNKARILLA
6.8. klo 20.00–00.30
Vesibussi lähtee uudelta möljältä klo 19.00.
Paluu tanssien päätyttyä.
Tervetuloa! Liput 20 e UTMVS

Veneilykauden
päättäjäiset
ja lipunlasku Haanperänkarilla
3.9. klo 20.00–00.30
Vesibussi lähtee uudelta möljältä klo 19.00.
Paluu tanssien päätyttyä.

Jäsenet ystävineen tervetuloa

UTMVS ja UPS järjestävät yhteistyössä 8-13 vuotiaille tytöille
ja pojille suunnatun leirin
Haanperankarilla.
Ohjelmassa seurataan edellisten
leirien perinteitä, kuten merellä
ja luonnossa liikkumista, tii-

meissä toimimista, sekä muita
merellä ja luonnossa tarvittavia taitoja. Veneistä paikalla
on busteri, optarit, Sj-veneet ja
sydvestit. Aikaa jää myös leikkimiseen, pelien pelaamiseen,
uimiseen ja saunomiseen. Ruokailu on myös tärkea osa ohjel-

maa koska luonnossa tuohuaminen
kuluttaa kyllä energiaa.
Paikkoja oli 30:lle nuorelle, paikat
täytettiin ilmoittamisjärjestyksessä.
Leiri on maksullinen.

/1 viikko jäsenistön
varattavissa
kaudelle 2022.
Pentti Laine
0500 743102.
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Kalasatamia ja karikkoja matkalla
Valassaarille
Vietimme kesäloman 2021
veneessä, kuten useana
vuonna ennenkin. Suunnittelu alkoi jo varhain, sillä
neljän venekunnan lomien
ja intressien sovittaminen
yhteen vie aikansa. Siltikin
moni asia on kompromissia. Tärkeintä on luonto ja
ajan viettäminen yhdessä
ystävien kesken.

yöksi meillekin. Laituri
täyttyi tohinasta ja metelistä, kun veneitä lastattiin ja
kauppareissuja suoritettiin,
ilmassa jälleennäkemisen
riemua ja lähdön tunnelmaa.

Olemme suht samalla kokoonpanolla menneet jo
muutaman kesän. Kaksi venekuntaa Porista ja
kaksi Ukista. Meidän porukasta ei yksikään ollut
purjehtinut Valassaarille
aiemmin, joten se valikoitui kesän kohteeksi.
Valassaaret sijaitsevat
Merenkurkun ulkosaaristossa, sen kapeimmassa
kohdassa ja kuuluvat näin
ollen Unescon maailmanperintökohteisiin. Tiesitkö,
että Merenkurkun saaristo
on Suomen ainoa luonnonperintökohde Unescon luettelossa?

Liikaa ei purjehtimaan
menomatkalla päästy,
väylät osoittautuivat turhan kapeiksi vastatuuleen
luovimiseen ja heti väylän
reunalta alkoi kilometrien
mittaiset kalastusverkkoviritelmät. Tuuli yltyi toisinaan pitkälti yli 10m/s
aiheuttaen Selkämeren
rannikolle valtavia maininkeja ja pärskyisiä legejä. Toinen vaihtoehto olisi
ollut kiertää määränpäähän
ulkokautta, mutta meitä
kiinnosti enemmän nähdä
matkan varrelle osuneet
satamat ja edetä ”rauhaksiin”.

Lähtöpäiväksi Uudestakaupungista
päätyi
22.6.2021. Matka alkoi
yllättäen nousseessa koko
päivän kestäneessä sumussa. Ystäviemme venepaikka sijaitsee Reposaaressa,
josta oli paikat varattu

Yöpymispaikat matkan
varrella olivat enemmän
ja vähemmän pieniä kalasatamia. Luonnonsaarten edustat osoittautuivat
sekä kartassa, että silmämääräisesti katsottuna niin
kivikkoisiksi, ettei 2m sy-

Matka Merenkurkkuun
kesti 9 päivää vaihtelevissa tuulissa ja aallokoissa.

väyksellä edes kokeiltu huolimatta köpöteltiin kyonneamme.
lää ympäriinsä ja nautittiin viileästä ilta-uinnista.
Päivät koostuivat vaih- Miesväki jaksoi istua satadellen eri mittaisista siir- man saunassa, vaikka vain
tymistä. Välillä muutama pelkkä ulkona olo olisi
tunti, välillä vähän enem- käynyt saunasta.
män. Sen mukaan, mitä
haluttiin nähdä ja kokea.
Ruokailut järjestettiin ilmojen salliessa yhdessä
ulkona nautiskellen. Grillausta, lättyjenpaistoa ja
kaffehetkiä. Iltojen Skipbo -turnaukset järjestettiin
vuoroin eri veneissä, sillä
iltojen hyttysarmeijat pakottivat siirtymään sitloodasta pentterin puolelle.
Vaasaan ehdittiin määräajassa ja tehtiin pientä
miehistön vaihtoa. Yksi
lapsi lähti takaisin kotia
kohti ja toinen hyppäsi linja-autosta mukaan kyytiin.
Vaasa oli matkan ainoa
pysähdys, jossa vietimme
2 yötä, sen jälkeen matka
Maailmanperintöportille
alkoi.
Alitimme peräkanaa Raippaluodon huikean sillan ja
jäimme yöksi Raippaluodon satamaan.
Kerrassaan upea kohde,
jatkuvasta kuumuudesta

Päivän valjettua ylitimme Raippaluodon selän ja
suuntasimme Valtakunnan
rajalle, Valassaarille. Se
on Vaasasta länteen katsottuna viimeinen saari
Suomen puolella.

36 metriä korkea majakka
on aikoinaan tullut tarpeeseen, alueen vedet ovat
vaikeakulkuisia lukuisten
karikkojen vuoksi. Navigoitiin kieli keskellä suuta.
Tutkimme saarta suppail-

2022

len ja nautimme ilmaisesta pedikyyrista, kun sadat
pikkukalat näykkivät pehmeästi jalanpohjia veneen
perästä.
Sovimme jo Vaasassa varautuvamme päämäärän
saavuttamiseen juustoillallisella ja näin tehtiin.
Jokainen venekunta oli ostanut juustoja yms ja illalla
kokoonnuimme Wadelman
kannelle niitä nautiskelemaan.
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Yö vaihtui aamuun, eikä nen Varsinais-Suomalaikenenkään pokka riittänyt selle retkikunnalle.
lähteä saarta tutkimaan,
mikä harmitti paljon.
Tyydyttiin uimahommiin
ja alettiin valmistautumaan
Meitä varoiteltiin matkan iltapäivän purjehdusta varvarrella useamman kerran ten. Se tarkoittaa purjeiden
saaren rehevästä käärme- avaamisen ja köysien viritja punkkikannasta. Heinik- tämisen lisäksi sisätiloissa
ko ylsi yli polven ja matkaa kaiken irtotavaran laittamajakalle laiturilta parisen mista kaappeihin, ruoan
kilometriä. Lämpötila vä- esivalmistelua ja mikä tärhintäänkin hikinen ja ran- keintä: kahvin keittämistä
nassa odotteleva huuliaan termariin valmiiksi. Paluulipova hyttysarmeija oli matka oli valmis aloitettaviimeinen vastoinkäymi- vaksi.

Poikkesimme ennen Kaskisiin saapumista parissa
kalasatamassa yöpymässä, mutta kun jääkaappi
alkoi huutaa tyhjyyttään,
oli taas palattava ihmisten
ilmoille.

mielikuvitusta käyttäen kalähtö ennen aamiaista
turvoksiin saakka.
kohti kotisatamaa.

Maisemien ihailun lisäksi
kuukauden loma-arkeen
kuuluvat arkiset pyykkäys-, vedenhaku- ja suihkuvisiitit satamissa. Näillä
pysäkeillä täytetään myös
jääkaapit ja kaikki mahdolliset muonavarastot

Teksti: Marianne Suvitie

Aika rientää merellä tahdottua nopeammin, loman
viimeiseksi yöksi suuntasimme Haanperänkarille, jossa sauna jo odotteli
lämpöisenä. Ihan, kuin
joku olisi lukenut ajatuksemme. Rauhallinen, viimeinen kesäloman aamu,
jäi vain haaveeksi, kun
tuuli käänsi aamuyön pimeinä tunteina suuntansa
omavaltaisesti ja tuli pi-

Kotiin on aina kiva palata,
silti vähän mietitytti, kuinka uni tulee sängyssä, joka
pysyy paikallaan.

Kuvat: Marianne Suvitie
ja Reijo Töyrylä
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75 vuotta sitten
Kuvanoton aikoihin, noin seitsemänkymmentäviisi vuotta sitten, seisoi Myllymäellä neljä tuulimyllyä, niinkuin nytkin. Lisäksi siellä oli punaiseksi maalattu
torni, jossa paikalliset lotat suorittivat ilmavalvontaa 1941-44. Torniin oli sivullisilta pääsy kielletty. Vaaran uhatessa tornista lähetettiin viesti hälytyskeskukseen, joka suoritti hälytyksen. Sireeni oli Yliselläkadulla Palokunnantalon
katolla, josta ääni kantoi silloisen kaupungin joka kolkkaan.
Pommikoneiden reitti kulki rannikkoa ja maamerkkejä seuraten Suomenlahdelta Pohjanlahdelle. Suunnistusta helpottivat lukuisat majakat, joita jouduttiinkin
poistamaan räjäyttämällä. Ja esimerkiksi Isokarin majakkaan oli panokset laitettu, mutta onneksi tuhoamiselta vältyttiin.
Turun pommitukset tiesi siitä, kun taivas alkoi punertaa. Rauma oli sen verran
lähempänä ja sieltä kuuluivat sodan äänet. Kuutamoyöt olivat pommittajien
otollisinta aikaa.
Uuttakaupunkia pommitettiin vain yhden kerran. Silloin tähtäin vain oli onneksi
hukassa. Voi olla niinkin, että lentäjä kevensi vain kuormaansa, kun oltiin jo
paluulennolla.
Ilmavalvontatorni purettiin muutama vuosi sodan jälkeen. Sen kunnian sai
kaupunkilaisten hyvin tuntema mies, ”Vili” Koikkalainen. Sen paikalle kotiseutuyhdistys Kaupunkim poja pystytti muistomerkin kunnioittaakseen lottien
tekemää isänmaallista työtä. (L. I.)

Huolto Rengas

LAIHO

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

Alinenkatu 19,
23500 Uusikaupunki

Puh. 02 84 84 600
www.telmarin.fi
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PaattiPosti toivottaa
tukijoilleen ja lukijoilleen
antoisaa kesää.

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

Harri Mäkinen | UUSIKAUPUNKI

Aurinkosähköjärjestelmät,
sähköasennukset
ja -tarvikkeet
Toimin myös saaristossa!

RASCAL JA HUSTLER ALUMIINIPOTKURIT
HUIPPULAADUKAS ALUMIINIPOTKURI IRROITETTAVALLA
KESKIÖLLÄ

Ajankohtaista:

Ajankohtaista:

VENE 90x50 Mepratuote FLEXOFOLD.indd 1

28.4.2020 0.42

VENEREKISTERÖINNIT
VENEREKISTERÖINNIT
- Omistajan
vaihdokset
- Omistajan vaihdokset
- Ensirekisteröinnit
- Ensirekisteröinnit
Ajoneuvosi:

Ajoneuvosi:
KATSASTUKSET

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

Katso lisää:

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

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

Kivistöntie 5, 23100 MYNÄMÄKI
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Onkapannu ja Palssaporin kreivi

Talvi oli ollut pitkä ja
kylmä. Näytti siltä, että
siitä ei tule koskaan
loppua. Nyt paistaa kuitenkin aurinko ja luonto alkaa heräillä uuteen
elämään. Päivien pituus
ja vaalenevat yöt, ovat
saaneet ihmeitä aikaan.
Ensimmäiset leskenlehdet ovat jo menneet, nyt
on valkovuokkojen aika.
Pikkulintujen pitkä taival on tuonut ne takaisin synnyinseudulleen.
Meren tuoksu talven
jälkeen on huumaava.
Tällä kaikella on suuri
merkitys pienelle merikaupungille ja sen asukkaille.
Kaupungin edustalla
talvehtineista laivoista on moni jo nostanut
ankkurinsa, reivannut
purjeensa ja samoaa
jossain kevättuulen
viemänä. Pitkä talvi
vakiinnutti perhe-elämää, kun isät ja veljet
istuivat ruokapöydässä
turvallisen tuntuisesti.
Nyt kun laivat ovat pit-

kin maailman meriä, on
merimiehen koti hiljainen. Ei tarinankertojia,
ei puhdetyöntekijöitä.
Ja kun syksy ja myrskyt
saapuvat, aletaan puhua
ihmiselämän kohtaloista.
Merimiehen elämä muuttuu arpapeliksi. Meri kun
ei valikoi.
Mutta nyt on kevät ja
ihmisten onnellisuus on
käsinkosketeltavaa, Kun
on työtä ja terveyttä on
helppo elää, pahat kulkutauditkaan eivät ole kaupunkia koetelleet. Harmaiden talojen keskelle
on nousemassa uusi punatiilinen, mahtava kirkko. Joidenkin mielestä
liiankin mahtava. Senkin
lasku lankeaa aikanaan.
Kolmimastoparkki
Lokki, jota kipparoi sen
entinen perämies Per, oli
ensimmäisten joukossa,
joka nosti ankkurinsa
ja jätti talvehtimispaikkansa. Tällä laivalla on
merellinen historiansa,
mutta sen nimi kytkeytyy
myös monien kaupunki-

laisten elämään. Kaupungin kuuluisin mies,
Palssaporin kreivi, osti
Lokin osake-enemmistön
nahkuri Blomilta. Nahkurin tytär, kauneudestaan kuulu Liisa, meni
puolestaan viime vuonna
kihloihin kreivin kanssa.
Myös silloinen perämies
Per oli pitkään siinä uskossa, että Liisa on hänen
tuleva vaimonsa. Näin ei
kuitenkaan käynyt. Tämä
asia on ollut varsin mieluisa puheenaihe ihmisten keskuudessa. Se, että
kreivi antautui liikesuhteeseen Perin kanssa, on
kummastuttanut kaupunkilaisia. Tai sitten hän
on loistava ihmistuntija.
Perhän tunnettiin tuohon
aikaan alkoholin riivaamaksi merimieheksi,
jonka luottamus ei ollut
kovin korkealla. Kohtalo
johdatti hänet kuitenkin
kappalaisen lesken tuttavuuteen ja varsin pian
tämän aviomieheksi. Per
sai myös kasvatettavakseen hänen kolme las-

taan.
Jos joku muuttui, niin
se oli kapteeni Perin elämä. Nyt tämä ennen viinalle löyhkäävä köriläs
istuu perheineen kirkon
penkissä aina, kun siihen
vain on mahdollisuus.
Puku on siisti ja tukka
parturoitu. Sanan kuulemiseen ei ole unilukkaria
tarvittu. Tämän on pannut merkille myös iäkäs
kirkkoherra saarnastuolistaan. Ja hän oli näkemäänsä tyytyväinen.
Kirkkoherra nauttii
seurakunnassaan suurta
kunnioitusta. Hänen tapansa puhua ja toimia,
on luottamusta herättävä,
sydämellinen ja osaaottava. Kirkkoherra oli pari
vuotta sitten kesälomalle
lähdössä, kun tapasi kaupungilla erään tuttavansa.
Tämä kiirehti kysymään,
vieläkö kirkkoherra aikoo lomallaan kalastaa.
Vanhus oli hetken hiljaa
ja sanoi sitten lempeästi:
”En minä enää, kun tulee

aina sanottua niin rumasti
sille soutajalle…”.
Palssaporin kreivi oli
liikekumppaniinsa varsin tyytyväinen. Perin
tapa käsitellä laivaansa
ja miehistöä oli kreiville
mieleen. Kaikki ne, jotka olivat epäilleet heidän
liiketoimiaan, joutuivat
myöntämään, että olivat
erehtyneet. Peristä oli
tullut sanansa mittainen
mies. Nyt kapteeni Per
aloitti toisen purjehduskautensa Lokin päällikkönä. Jo ensimmäinen oli
ollut varsin menestyksekäs.
Yhtiökumppaneiden
työnjako oli alusta-asti
ollut mutkatonta. Kreivi
hoiti rahdin järjestelyt
maissa ja Per toimitti ne
perille täsmällisesti ja nopeasti. Tämä yhtälö toimi
ja se noteerattiin markkinoilla korkealle. Kreivi
sai neuvoteltua myös paluurahteja, joten laivan
painolastien käsittely
helpottui huomattavasti.
Kahden miehen laivayh-

tiö eli kukoistuskauttaan.
Palssaporin kreivi on
salaperäinen mies. Monet
kaupunkilaisista eivät tiedä edes hänen nimeään.
Hän oli heille Palssaporin
kreivi. Tai pelkkä kreivi.
Hänen pitkät poissaolonsa kotoaan kyllä tiedettiin. Ne olivat saaneet
monen mielikuvituksen
liikkeelle. Oliko kreivin
toiminnassa jotain hämärää, vai oliko kyseessä vieras nainen. Kun
kummastakaan ei ollut
näyttöä, painui asia unholaan. Kreivi ei asioistaan
paljon puhunut. Ne tulivat ihmisille yllätyksenä
ja saivat päät pyörälle.
Kreivi oli ollut nytkin
poissa kaupungista monta
viikkoa, mutta missä.
Liisa Blom, kreivin
kihlattu, asui vielä isänsä kodissa, kuten odottaa
sopiikin. Kreivin ollessa
kaupungissa hänen vaununsa seisoivat useasti
nahkurin talon kohdalla,
poistuen aina kuitenkin
ennen puoltayötä.

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
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Kreivin taloon oli tullut
nuori ja viehättävä nainen, Gisella. Tämänkään
kotimaasta ei kukaan
tiennyt mitään, mutta ulkomaan kieltä hän puhui.
Hänen tehtävänään oli
pitää laivayhtiön huone
lämpimänä ja arkisto järjestyksessä. Viereisessä
huoneessa asui Lokilla
palveleva Akseli, josta
oli tullut komea nuori
mies. Hänen opiskelunsa
oli edennyt hyvin ja seuraavana olisi perämiehentutkinto.
Alkukesästä alkoivat
satamassa monen mielestä kummalliset järjestelyt.
Pieniä laitureita purettiin
pois ja isoja paalutettiin
tilalle. Jotain oli tekeillä,
mutta mitä.
Kreivi oli nähty laiturityömaalla muutamia kertoja. Kreivi siis tarvitsi
laituritilaa, mutta mihin.
Tästä riitti puheenaihetta
oluttuvassa, eikä siihen
selvää vastausta saatu.
Juhannuksen alla, kun
kesä oli kauneimmillaan,
kaupunkilaisten tiedonjano palkittiin. Kesäkuun
viimeisenä päivänä kello 14 ip. saapuu kreivin
uusi laiva satamaan. Tieto otettiin huojentuneena
vastaan. Kreivin poissaolo olikin siis laivan syytä, eikä vieraan naisen.
Kreivistä oli tullut kaupunkilaisille unelmavävy,
jonka mainetta haluttiin
suojella kaikin tavoin.
Hyvin pian tajuttiin,
että tässä olisi kansanjuhlien paikka. Unelias pikkukaupunki heräsi eloon
kuin taikaiskusta. Jo kreivin mitalijuhlissa olleet
keskeiset järjestäjät lyöttäytyivät yhteen ja tulosta
alkoi syntyä. Tällä kertaa
järjestelyt keskittyivät satamaan ja sen laitureille.
Aikaa oli niukalti, mutta
se riitti. Ainoa asia mikä
ihmetytti oli laivan tuloaika. Mitenkä voi sanoa
varmasti, että se tulee kello 14, kun ei tiedä onko
silloin tuulta nimeksikään. Tuulta purjeet tar-

vitsevat. Mutta kun on
kreivistä kysymys, niin
kai se on senkin hoitanut.
Näin ajateltiin, luottamus
kreiviin oli rajaton.
Kesäkuun viimeinen
päivä sattui lauantaille.
Ja kuin tilauksesta se valkeni niin kauniina, kuin
vain kesäinen päivä voi
konsanaan olla. Kolmimastoparkki Lokki oli
pari päivää sitten tullut
satamaan. Sen kapteeni
Per ei suostunut puhumaan kreivin asioista yhtään mitään.
Puoliltapäivin alkoi väkeä tungeksia satamaan
menevällä tiellä. Myös
Vallimäki oli kerännyt
suuren joukon uteliaita,
sieltä oli parhaat näköalat merelle. Vilttejä leviteltiin ja tuttavia tervehdittiin.
Monista eväskoreista
löytyi kotona jalostettua
kansallista juomaa, jota
myös naapurille tarjottiin. Kreivin viime kesän
mitalijuhlien ulkomaiset
vieraat olivat keksineet
sille uuden, helpommin lausuttavan nimen
”houm-meid”. He jollain
tavalla vieroksuivat pontikka-sanassa olevaa kaksoiskonsonanttia ja niin
nimi muutettiin. Johtuiko
tästä vai juoman eksoottisesta mausta, mutta siitä
tuli juhlien halutuin juoma. Syynä voi olla myös
se, että tarjoilussa ei kitsasteltu. Juhlakansa halusi myös kotiinviemisiä.
Mikään muu ei kelvannut
kuin ”houm-meid”, sekin
vain kiiltävässä peltilekkerissä.
Tätäkin tilaisuutta oli
ilmeisesti jo ”pohjustettu”, koska ääntä oli kuin
huonokuuloisten huutokaupassa. Pieniä ryhmiä,
suuria ryhmiä, naurua ja
puheen sorinaa. Hyvän
jutun kertojat palkittiin
kättentaputuksilla, kuten
esimerkiksi köyhäinlautakunnan mies, joka kertoi
ensimmäisestä työpäivästään.
Hänet oli määrätty käy-

VASIKMAAN KALASTAJATILA
Uudenkaupungin saaristossa idyllinen kalastajatila. Tilauksesta
kalastusretket, ruokailu, sauna + palju sekä merikuljetukset
Lisätietoja: Laura / 044 272 7131 tai Jussi / 044 080 6880
vasikmaa@gmail.com
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mään tarkastuksella erään
naishenkilön luona, joka
asui lapsineen pienessä torpassa kaupungin
laitamilla. Kunta avusti
naista ja hänen lapsiaan,
joiden isä oli vain naisen
tiedossa. Jos hänenkään.
Nainen oli taas raskaana.
Mies kertoi kovaäänisesti menneensä torppaan, jossa nainen leipoi
leipää parastaikaa. Raskaus näytti olevan pitkällä. Hänen tehtävänään
oli ottaa selvää, voisiko
tälle pian syntyvälle lapselle saada julkinen isä ja
mahdollinen maksumies.
Aikansa niitänäitä puheltuaan, hän kysäisi naiselta, tietääkö hän kuka
on lapsen isä. Nainen ei
ollut juttutuulella, vaan
jatkoi leipomistaan. Mies
kertoi toistaneensa kysymyksen, jolloin nainen
häneen vilkaisten tokaisi: ”En tiär, metäst tul ja
mettän men…”.
Puolikahden aikaan
väylälle ilmestyi musta
pilvi, joka läheni. Ihmiset
alkoivat ääneen ihmetellä, mikä se on. Paikalle
tullut vanha merimies,
oikea ”kaphornari” tiesi
oitis, mikä se on.
- Se on savua ja se tulee
onkapannusta, hän sanoi
ja tarkkaili sanojensa vaikutusta. Seurue hiljeni.
- Niin, että mitä …,
kuulkaas nyt, pidättekö
meitä pilkkananne … en ole ikinä kuullutkaan
mistään onkapannusta,
puuttui keskusteluun vanhempi herrasmies. - Selittäkääs vähän tarkemmin
…
Vanha merimies oli
viettänyt talven yksinään
mökissään vain kissa seuranaan. Puhumattomuus
oli vienyt äänen, mikä
sortuikin useita kertoja
hänen valistaessaan kuulijoita onkapannusta.
Esitys oli täynnään
merimies-slangia ja ulkomaan sanoja, joten varsinainen asia jäi hämärän
peittoon. Se tuli ainakin
selväksi, että kysymyk-

sessä on höyrylaiva. Eikä
se tarvitse purjeita. Siinä
kun on propeli.
Väki alkoi laskeutua
mäeltä kohti laituria.
Kaupungin nuoret olivat
koristaneet sen koivuin
ja havuköynnöksin. Laiva tuli lähemmäksi ja sen
savukorsteenin vieressä
olevasta torvesta tuprusi
höyryä ja kuului kimeää
ääntä. Laivassa oli ruotsalainen miehistö, joka
hoiti rantautumisen tottuneesti ja varmasti. Kun
köydet ja viilarit olivat
kiinni, oli laskusillan
vuoro. Seremoniat voivat
alkaa.
Laivasta laskeutui neljä univormupukuista
miestä. Ensimmäisenä
kapteeni, sitten perämies
ja konepäällikkö, mutta
kuka on tuo neljäs mies
… sillähän on myöskin
kapteenin univormu. Tosin takki on valkoinen,
mutta hihansuissa kapteenin nauhat …
Ei aikaakaan, kun laiturilla ollut yleisö puhkesi
osoittamaan suosiotaan.
Siitä saivat osansa kaikki, mutta laiturille viimeksi tullut erikoisesti,
sillä hän oli Palssaporin
kreivi. Kun kreivistä on
kysymys, voi aina varautua yllätyksiin, mutta kyllä tämä oli jotain sellaista,
josta puhutaan vielä pitkään.
Kaupungin edustajat
toivat vaakunan ja viirin,
pitivät kohteliaan pitkiä
puheita, sekä toivottivat
uuden aluksen tervetulleeksi. Kun puheet oli
pidetty, nousi ryhmä laivaan. Siihen liittyi myöskin kaupungin edustajat,
Lokin kapteeni Per sekä
kreivin morsian Liisa.
Siinä se nyt oli, uuden
ajan airut.
Tämän jälkeen nuoriso
valtasi laiturin. Laivasta löytyi hanuri ja sille
soittaja, joka ei taitojaan
säästellyt. Alkoi kaikenkansan huvi, tanssi. Pohjoismainen yhteistyö otti
ensiaskeleitaan tämän

pienen merikaupungin
pienellä laiturilla, jolla
suomitytöt opettivat ruotsipojille ”fingelskaa”. Ja
jatkoa oli luvassa, kun
kuultiin että ruotsalaiset viipyvät kaupungissa
pari viikkoa. Laivan viimeistely suoritetaan tässä
laiturissa.
Illan jo hämärtyessä
alkoi soittaja uupua. Viimeisillä voimillaan hän
kuulutti ”sista valssen”
ja loihti ilmoille vanhan
ruotsalaisen merimiesvalssin. Samaan aikaan
laivasta laskeutui Palssaporin kreivi ja hänen
morsiamensa Liisa. Astuttuaan laiturille kreivi
nappasi morsiamensa syleilyynsä ja johdatti hänet
valssin pyörteisiin vielä
tyhjällä laiturilla. Ihmiset
näkivät siinä jotain erikoista, eivätkä menneet
mukaan. Äärimmäisen
upea pari ja äärimmäisen
hieno valssi, saivat monen suorastaan liikuttumaan.
Hyvähuutoja, taputuksia ja erään ruotsalaispojan spontaani huudahdus:
”Hejaa, King of Finland”
sai tanssiparinkin pysähtymään ja kumartamaan
yleisölle. No, eihän kreivi
nyt sentään kuningas ollut, mutta ei hän tätä rinnastusta pahakseenkaan
pannut.
Elämä kaupungissa
jatkui ennallaan. Ehkä
hymyä ja naurua oli tavallista enemmän. Tämä
oli nuorten kesä. Tanssit
jatkuivat laiturilla iltaillan jälkeen. Tytöt olivat
innoissaan ja äidit peloissaan. Tämä ”laivastovierailu” päätettiin kestää
loppuun asti. Sunnuntaisin kuitenkin perheet
kokoontuivat kirkkoon
kuten ennenkin.
Niin kuin tänäänkin,
valoisana kesäsunnuntaina. Kirkko oli ääriäänmyöten täynnä.
Etelänpuoleinen ovi oli
auki. Siitä tulvi valoa ja
lämpöä talven jälkeen
kylmään kirkkoon. Kol-

mituntinen kirkonmeno
oli monelle koettelemus.
Penkit olivat epämukavat
ja unilukkarit valvoivat
tarkkaavaisuutta. Vanha
kirkkoherra piti vakavan
saarnan, mutta tekstiinsä
hän oli sovittanut pieniä
sattumuksia, joilla sai ihmiset hymyilemään. Näitä suorastaan odotettiin.
Saarnan jälkeen hän piti
pitkän ja harkitun tauon,
ennen kuin jatkoi ääni
väristen.
”Seurakuntatietoja:
Avioliittoon kuulutetaan
neiti Liisa Maria Blom ja
vapaaherra, kreivi Rene
Kristian Guggenheim,
molemmat tästä seurakunnasta. Rukoilkaamme
Korkeimman siunausta
tälle liitolle”.
Kirkkoherra poistui sakastin yksinäisyyteen ja
väki alkoi tungeksia kirkosta ulos. Hämmennystä
lievensi keskipäivän kirkas aurinko. Moni kysymys oli saanut vastauksen. Kenenkään ei kuultu
sanovan, tästä ei hyvää
seuraa. Ja olihan kreivillä
nyt nimi.
Lauri Ikonen
Otsikossa Laivayhtiö
Zachariassenin höyrylaiva ”Saint Stephen”.
Taulun on maalannut
Olavi Juutilainen ja se
kuuluu Asmo Hällforssin
kokoelmiin.
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Vesikulkuneuvojen määrä
rekisterissä kasvaa
Veneily on kasvattanut suosiotaan korona-aikana, mikä
näkyy myös Liikenne- ja
viestintävirasto Traficomin
liikenneasioiden rekisterissä
vesikulkuneuvojen määrän
kasvuna. Vuoden 2022 alussa rekisterissä oli yhteensä
231 599 vesikulkuneuvoa.
Rekisterissä olevien veneiden määrää lisää uusien veneiden myynti ja käytettynä
maahantuodut veneet. Yleisin vesikulkuneuvotyyppi
on moottorivene, mutta vesiskootterien suosio jatkuu
edelleen.
Yleisin vesikulkuneuvotyyppi rekisterissä on
moottorivene, ja niitä on
rekisterissä 88 %. Vaikka
uusia purjeveneitä on viime vuosina myyty vähän,

Varsinais-Suomeen. Näissä maakunnissa on myös
suurin osa rekisteröidyistä
purjeveneistä. Muissa manner-Suomen maakunnissa
moottoriveneiden jälkeen
vesiskootteri on seuraavaksi suosituin kulkupeli vesillä
”Vesikootterien osuus kai- liikkumiseen.
kista rekisteröidyistä vesikulkuneuvoista onkin li- Vuoden 2021 aikana vesääntynyt, ja tällä hetkellä nerekisterissä on ryhdytne ovat kolmanneksi ylei- ty seuraamaan tarkemmin
sin vesikulkuneuvotyyppi sitä, mistä maasta veneet on
rekisterissä. Kehityksen tuotu Suomeen. Rekisterijatkuessa nykyisenä ve- tiedon perusteella noin 350
siskoottereita on pian ve- käytettyä venettä on tuotu
siliikenteessä yhtä paljon viime vuonna muista maiskuin purjeveneitä”, kertoo ta Suomeen. Puolet veneiserityisasiantuntija Mika Id- tä tuodaan Ruotsista. Myös
Virosta, Saksasta, Alankoman.
maista ja Norjasta tuotiin
Eniten veneitä on rekis- useita kymmeniä käytettyjä
teröity Uudellamaalle ja veneitä.
rekisterissä toiseksi yleisin
venetyyppi on purjevene.
Vesikootterien suosio on
kasvanut voimakkaasti ja
niiden osuus uusista myydyistä vesikulkuneuvoista
on noin neljännes.

Rekisteröityjen veneiden
määrän kasvu ja lisääntynyt
kiinnostunut veneilyyn on
lisännyt myös käytettyjen
veneiden kauppaa. Omistajanvaihdosten määrä kasvoi
erityisesti vuonna 2020, ja
viime vuonna määrä pysyi
aiempaa korkeammalla tasolla.
”Arvioisin, että rekisteriin
merkityt omistajanvaihdokset kuvaavat kaupan volyymin kehitystä melko hyvin,
vaikka rekisteristä puuttuvatkin pienimmät veneet ”,
Idman sanoo.

torilla varustettuja vesikul- venerekisteröinnit ajasta ja
kuneuvoja.
paikasta riippumatta sähköisesti. Palvelussa voi
Lukumäärällisesti moot- tarkistaa maksutta oman
toriveneet vaihtavat eniten vesikulkuneuvosi rekisteriomistajaa. Tilaston mukaan tiedot sekä maksua vastaan
noin 10 % moottori- ja pur- minkä tahansa liikenneasijeveneistä vaihtaa omistajaa oiden rekisteriin merkityn
vuoden aikana. Vesiskootte- vesikulkuneuvon tekniset
reissa omistajanvaihdoksia tiedot, moottorin tiedot ja
tehdään paljon suhteessa omistajatiedot.
niiden kokonaismäärään rekisterissä. Vesiskoottereissa Vesikulkuneuvojen rekisarviolta neljännes vaihtaa teritietoja pidetään esimeromistajaa vuoden aikana. kiksi vesiliikenteen turvalSama vesikulkuneuvo saat- lisuuden parantamiseksi ja
taa vaihtaa useamman ker- apuna vesialueiden käytön
ran omistajaa vuoden aika- suunnitteluun.
na. Ensirekisteröintejä ei
lasketa mukaan omistajan- Lähde: Traficom
vaihdoksiin.

Veneiden rekisteröintivelvoite koskee vähintään 5,5
metriä pitkiä tai vähintään Traficomin Digikaistal15 kW:n (n. 20,4 hv) moot- la voit hoitaa lähes kaikki
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50-luvun
laivastovierailu
Uudessakaupungissa

Kuva: L.I.

Tervetuloa palvelevalle meriasemalle
Edullista
nestekaasua
koko kesän!

UTMVS:n omat nettisivut löydät
osoitteesta www.utmvs.fi
Käy tutustumassa!

Special Outboard
6 litran purkkia

4290 90
yksittäin

8

pullo

API: TD
NMMA:
TC-W3

UUTUUSJÄÄTELÖT

Teboilin korkealaatuista
98E5 bensiiniä sekä dieseliä
edullisesti. Palvelemme 1.6.
- 15.8. ma-pe 8-20, la 8-18 ja
su 10-18. Muina aikoina 98E5
bensiiniä ja dieseliä kortti-/
seteliautomaatista.

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

0400 332 222

