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Veneilyseurat hyvän merimiestavan ylläpitäjiä
Vesillä liikkumisen tärkein liikennesääntö on niin
sanottu hyvä merimiestapa.
Onhan meriteiden säännöissä olemassa esimerkiksi väistämissäännöt,
mutta niidenkin noudattaminen on juuri sitä hyvää
merimiestapaa. Merellä
ajatusmalli on hieman toinen kuin maantiellä. Maantiellä puhutaan etuajooikeuksista, mutta vesillä
aina väistämisvelvollisuudesta. Veneilyseurojen tehtävänä on ylläpitää perinteikästä hyvää merimiestapaa.
Sain luettavakseni onnettomuustutkintakeskuksen
tutkimusraportin heinäkuussa 2002
Tammisaaren vesillä sattuneesta
vesiliikenneonnettomuudesta. Se
oli synkeää luettavaa. Kolme
kuollutta pienten veneiden yhteentörmäyksessä. Vastaavanlaisia tapauksia sattuu vuosittain
varmaankin useita, niiden seuraukset eivät vain ole näin synkeät.
Tässä onnettomuudessa sattuma
korjasi satoa.

Kokeneita kuljettajia
Onnettomuusveneiden kuljettajat olivat molemmat kokeneita
veneilijöitä, mutta jokin oli unohtunut, hyvä merimiestapa. Vesille
oli lähdetty alkoholin vaikutuksen
alaisina. Toisen veneen, Busterin
kuljettajan verestä löytyi alkoholia 1,7 promillea. Hän ei tosin
voinut enää puhaltaa, sillä oman
veneen potkuri silpoi hänet kuoliaaksi. Myös toisen veneen,
Brig´n kuljettajan verestä löytyi
alkoholia, vaikkakin vähemmän.
Se vaikutti mitä ilmeisimmin kuitenkin reaktiokykyyn vaaratilanteen syntyessä. Lähistöllä partio
poliisivene, mutta kuin kohtalon
oikusta kumpikaan vene ei sattunut partion kohdalle. Alkoholilla
oli varmaankin syytä myös siihen
asennevammaan, jolla venettä
ajettiin. Buster ajoi nimittäin väylän väärää puolta. Keulassa istunut henkilö heikensi näkyvyyttä
ja kaiken lisäksi oli pimeä. Vauhtia oli kummallakin olosuhteet
huomioiden aivan liikaa.

Veneet ja varusteet
puutteellisia
Maalta on siirtynyt merelle
montakin huonoa seikkaa, mutta
yksi pahimmista on kiire. Konetehot ovat kasvaneet muutamana
vuonna
erittäin
huimasti.
Muistanpa, kun Ii-joella ajeli
“pikaliippareita”, joissa oli 20-30

hevosvoimaisia koneita ja vauhti
oli mahdoton, niin nyt sellaiset
koneet ovat jo jopa soutuveneidenkin arkipäivää. Tässäkin tapauksessa Busterissa oli reippaasti ylisuuri kone. Koneissa on
kyllä hätäkatkaisimet, mutta tämän Busterin kuljettaja piti sitä
ilmeisen hanakalana, kun hän oli
korvannut sen pullonavaajalla.
Näin ollen kone pyöri vaikka hän
oli itse vedessä. Kun oltiin pimeässä liikkeellä, valojen merkitys
on erittäin suuri. Busterin valotolppa oli matala tynkä venee takaosassa, josta valon eteenpäin
näkyvyys oli mitä ilmeisimmin
hyvin rajallinen. Valitettavasti
jopa uusissa veneissä valot ovat
ala-arvoiset.

Veneseurat ja asenne
Onnettomuustutkintaraportissa
oli yksi erityisen merkittävä huomio, “Kumpikaan vene ei kuulunut järjestäytyneen veneilyn piiriin
eikä niitä ollut katsastettu veneseurojen vapaaehtoisen katsastustoiminnan piirissä.” Jäsenyys
sinänsä ei välttämättä ongelma
vesiltä, mutta se kertoo asennoitumisesta suhteessa vesillä liikkumiseen. Uskon vakaasti, että
veneilyseuran jäsen, jolla perässä
hulmuaa seuran lippu, suhtautuu
vesillä liikkumiseen erityisen kunnioittavalla tavalla. Muun muassa
seurojen katsastustoiminta on
juuri sellaista ennakoivaa toimin-

taa, jolla asenteita vesillä liikkumiseen voidaan parantaa. Kun
katsastusmies havaitsee jotain
puutteita, on niiden korjaaminen
juuri oman ja muiden vesillä
liikkujien turvallisuuden parantamista.
Onnettomuustutkintaraportin
johtopäätöksissä todetaankin, että
“veneiden kunnon seuranta perustuu vapaaehtoisten veneseurojen katsastustoimintaan. Samalla tehdään turvallisuusvalistusta.”
Edelleen raportissa ehdotetaan
selvitettäväksi, voitaisiinko seuroihin kuulumattomatkin veneet
saattaa jollakin tavoin katsastuksen piiriin. Veneilyseurojen leirija koulutustilaisuuksissa aina korostetaan ensisijaisesti hyvää merimiestapaa ja turvallista sekä
muut vesillä liikkujat huomioivaa
veneilyä.

Hatunnosto seurojen
veteraaneille.
Ilman aktiivisia ihmisiä ei kuitenkaan mikään toiminta voi alkaa
eikä jatkua. Haukiputaan Pursiseura (ent. Putaan Pursi) perustettiin 70-luvun alussa tarpeeseen, joka syntyi vapaa-ajan veneilyn kasvaessa. Silloin Haukiputaallakin alkoi retkeilyyn ja
matkailuun sopivien veneiden lisääntyminen. Kolmessakymmenessä vuodessa seuran merkitys
on korostunut ja se on vakiinnuttanut aseman haukiputaalaisen

veneilyväen keskuudessa. Ne ihmiset, jotka silloin aikoinaan perustivat seuran ansaitsevat hatunnoston. Monet heistä ovat jaksaneet touhuta mukana koko seuran
toiminnan ajan. Minusta erityinen kunnianosoitus tällaiselle
henkilölle on seuran myöntämä
kunniajäsenen viiri. Haukiputaan
Pursiseuralla on vieläkin erittäin
aktiivisessa toiminnassa mukana
perustajajäseniä. Heistä nyt eräille on voitu myöntää kunniajäsenen lippu (viiri).
Kun veneen perässä liehuu
jonkin veneseuran lippu on se
merkkinä siitä, että vene on katsastettu ja sen puolesta turvallisessa kunnossa. Oletettavasti
myös kuljettajalla on tällöin asenteet merenkulkuun kohdallaan,
hän on järjestäytyneen veneseuran jäsen. Kuitenkin kun joskus näet veneen saalingissa tai
mastossa
jonkin
veneseuran
kunniajäsenen lipun, kannattaa
nostaa vaikka sitä olematontakin
hattua. Sillä siinä menee henkilö,
joka on tehnyt työtä vuosikausia
veneilyn ja veneilykulttuurin parhaaksi. Hän on vesillä liikkumisen turvallisuuden puolesta puhuja.
RISTO VIINAMÄKI

www.haukiputaanpursiseura.fi
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Varakommodorin kulma
HaPS:n vuosikokouksessa 16. Marraskuuta seuran uudeksi varapuheenjohtajaksi eli varakommodoriksi valittiin Heikki Väänänen. Tutustutaan hieman millainen henkilö nimen takaa paljastuu:
Olen 34-vuotias, niitä ns. paljasjalkaisia Haukiputaalaisia. Meri ja veneily on kuulunut osaksi harrastuksia jo
ihan lapsesta saakka. On mielenkiintoista huomata itsestään että kun on
ihan lapsuudesta alkaen viettänyt kesät
vedenläheisyydessä mökkeillen, veneillen ja purjehtien, niin täytyy sanoa
että mereltä ei osaa olla aikuisenakaan
pois, ei kesällä eikä myöskään talvella.
Voisi ehkä sanoa että olen ns.
HAPS:n kasvatti eli ensimmäiset
purjehduskokemukset kertyi seuran
leireillä ja kerhoissa joskus 70-luvun
loppupuolella. Purjehdus- ja veneily
kokemusta karttui ja sieltä syttyi kytemään sellainen veneilyn kaipuu.
Opiskelu aika sitten vei joksikin aikaa pois Haukiputaalta ja siltä reissulta sitten löytyi myöskin vaimo Elina.
Perheeseemme kuuluu myöskin 9vuotias Eetu ja 8-vuotias Emilia. Tämän kevään tulokkaana on sitten
Portugalinvesikoira Velho, jolle on tulossa ensimmäinen veneilykesä.
Veneenä meillä on vanha lady, 27-jalkainen, mastonhuipputakiloitu Albin
Vega, s/y Alma eli Haukiputaalaistettuna: ”semmonen jonku verran

yli 8-metriä pitkä purjevene”.
Perheellä on nyt alkamassa kolmas veneilykesä. Ensimmäiset
kesät meni siinä että tutustuttiin
lasten ja vaimon kanssa veneeseen, purjehtimiseen ja siihen
että veneellä voidaan olla merellä useampia vuorokausia yhteen
menoon.
Itse veneilystä harrastuksena
voisin sanoa että se on sekä itse
veneilyä että huomattavissa
määrin sosiaalista kanssa käymistä samanhenkisten ihmisten
ja ystävien kanssa. Esim. kesäaikaan satamassa viivähtää helposti tovi, useimmiten kaksikin,
rantaparlamentissa kun vaihdetaan kuulumiset tuttavien kanssa.
Monesti ajatellaan että näillä
meidän leveysasteilla ei kannata
venettä laittaa ja veneilyä harrastaa muutaman kuukauden takia kun veneilykausi on niin lyhyt. No, lämpimiä kuukausia on
todellakin vain kolme tai kaksi
kesästä riippuen, jolloin useimpien ihmisten veneet on vedessä
mutta eihän itse harrastus pelkästään noihin muutamaan kuukauteen pääty.
Meidän perheellä tämän vuoden veneilykausi alkoi oikeastaan jo Helmikuussa venemessu-

ilta ja tällä hetkellä eletään veneen
huoltojaksoa jolloin ”hieman”
rassaillaan veneen tekniikka puolta,
vetäistään vähän uutta väriä vanhan
päälle
ja
voidaanpa
sisustukseenkin tehdä jotain pientä
josta vaimo ja perhe tykkää.
Vaimollekin
veneilyharrastuksen
myötä elämä on helppoa kun aina
tietää missä isäntä on, sillä se on
joko töissä tai sitten sen löytää
joko venettä huoltamasta, katsomassa naapurin venettä tai sitten
se on satamassa ”vilkaisemassa”
että kaikki on kunnossa:)
Vesille on venosen mieli ja viimeistään Kesäkuun alussa s/y
Alman köli sitten sukeltaa Halosenlahteen. Noustakseen sieltä
ehkä joskus vilahdukselta hieman
näkyviin tiukoissa luoveissa sopivassa hankavastaisessa. Syksyn
tullessa sitten vene nostetaan ylös
ja tehdään syyshuollot ja sitten
pressupäälle muutamaksi kuukaudeksi. Talvisten kuukausien aikana
on sitten mukavaa muistella
edelliskesän reissuja, hieman harjoitella uusia vinkeitä ja taitoja seuraavaksi kesäksi sekä hiihdellä ja
moottorikelkkailla meren jäisellä
kannella.
Hyvää ja varsinkin turvallista
veneilykesää kaikille! toivottaa
”varakommodori”.

Veneily harrastuksessa saattaa yllättäen törmätä paloihin historiaa.
pohjamudista löytynyt köysifenderi ja varakommodori Heikki Väänänen.

Kuvassa

Halosenlahden

Satama- ja laituripaikkoja
Haukiputaan kunta
Kunnalliset satamat:
-Kiviniemi
-Martinniemi
-Häyrysenniemi
Ympäristöpalvelut
puh. 8874 364
Pasi Haapakangas
puh. 0400-183 767
Tiedustelut ja laskutus:
Helena Mustakangas
www.haukiputaanpursiseura.fi

Haukiputaan
Telakkayhdistys ry.
Santaholma, Proomupuisto
Viinamäki Risto
puh. 5472 011
tai 0400-180973

Venepaikkatiedustelut
Villenniemen venesatama

Koljun venesatama

Häyrysenniemi, Villentie 210
Katiska Heikki

Halosenniemi
Lepikkö Veikko

Huom! Venepaikkoja rajoitetusti vapaana.
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Mies ja hänen laivansa

täydellistä kopiota laivasta, veneestä, aluksesta, joka kulloinkin
oli hänellä mielenkiinnon kohteena.
Laivojen pienten yksityiskohtien
selvittäminen ja osiksi näperteleminen, siinä aikaa kuluu.
Malleja on koostunut valmiiksi
mm. Harwey,
Regina,
Gytty
Sark ja vuonna 2000 hän sai valmiiksi oululaisen
laiva Toivo Oulun, malli johon
löytyivät alkuperäiset piirustukset
Oulun Maakunta-arkistosta.
Nyt työn alla on parhaillaan
norjalaisaluksen
Norske Loven
pienoismalli, Norja-Tanska valtakunnan aikaisesta laivas-ton alus
ylpeydestä..
Jokaisen aluksen tekemiseen menee satoja, ellei peräti tuhansia
tunteja, mutta työn tarkkuuden ja
pienten osien tekemi-sessä ei auta
hermoilla, eikä tunteja laskea. Eipähän ole tekemisen puutetta totesi mestari ja vaimokin saa olla rauhassa, kun mies askaroi omissa
oloissaan.
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Parhaan ja kauneimman työnsä
sanoo
Kalevi
luovuttaneensa
ystäväjoukolle, joka halusi lahjoittaa ko. laivan pienois-mallin eräälle
ystävälleen, erikoisena merkkipäivälahjana, muutoin eivät laivat ole
myynnissä, toteaa Kalevi.
Laivojen rakentaminen ei kuitenkaan toimeliasta miestä kokonaan
vieneet, kaiken muun ohella hän
ehtii aina silloin tällöin askartelemaan toisen nuoruudessa virinneen
harrastuksen parissa, radiolaitteet,
sekä
kaiuttimet
ovat
olleet
oheisharrastuksena, musiikin mukana, aina nuoruusvuosista saakka.
Lisäksi vaihtelua elämään tarjoavat hänelle niin rakkaat lauluhetket
, sekä retkeily vanhojen tuttujen
merihenkisten ihmisten seurassa,
Kerttu vaimon kannustaessa ja
osallistuessa miehensä harrastuksiin täydestä sydänmestään.
Knaapi

Kuvassa mestari itse; Oulunseudulla ehkä tunnetuimman purjealuksen pienoismallin kera. Kyseessä
on Toppilan varvilla aikanaan rakennetun purjelaivan TOIVO Oulun pienoismalli.
Koskelankylässä,
Annantiellä
asustava mies ja vaimonsa olettivat
jo nähneensä ja saaneensa koettua
kaiken merellisestä harrastuksestaan, kun mies yllättäen löytääkin
vielä uusia asioita eläkepäiviensä
ratoksi, merestä, laivoista ja ennenkaikkea itsestään piileviä luomisen
taitoja…
Näin tapahtui Kaleville Korhosellekkin, joka oli kokenut vaimonsa Kertun kanssa veneilyn riemut ja monet mahtavat elämykset
kesäisillä retkillään.
Ensi alkuun, jo 1950 luvulla
pari nuorta, veneilystä kiinnostunutta
kaverusta kunnostivat
saaristolaismallisen pienen purjeveneen, jolla retkeilivät aina Ruotsin
puolella saakka, siitähän se taisi alkaa..
Sittemmin hankkimansa vanhan,
isomman veneen, aivan A – Ö :
hön tapahtuneen perusteellisen
kunnostus- ja rakennustyön ohessa
virisi harrastus myös pienten,
näköisveneiden ja laivojen rakenteluun, mutta perheen perustaminen, sekä työelämän tiivis tahti veivät moniksi vuosiksi vapaaajan, niin että monet harrasteet jäivät odottamaan sopivampaa hetkeä.

Välillä moottoriveneiden ja taas
purjeveniden
omistajana
tuli
retkeiltyä
kaikkialla
Suomen
rannikkovesillä.
Työelämä kuitenkin vaatii osansa, moneen eri ammattiinkin tulee
opeteltua, mutta jossain vaiheessa
tuli hankkittua uudestaan pienehkö
moottorivene, jolla retkeilyt ja
seikkailut Perämerellä, sen saarissa
,sekä satamissa, tuovat vaihtelua
veneily-ystävien kera.
Mukanaolo
Oulun Työväen
Pursiseuran toiminnassa ja samalla
myös vaimon syntymäkunnan
Haukiputaan Pursiseurassa, sekä
sen retkillä ovat olleet antoisia,
hauskoja hetkiä, mutta, mutta …
Niin tuli moottorivene myytyä
ja hankittua purjevene, Gomfortina
pelkkänä runkovalmiina , LänsiRuotsissa,
Arvikassa sijaitsevalta telakalta,
siis sinne matka. Tiukan viikkoohjelman aikana vene tulee rakennettua,sekä varusteltua purjehdus-, että asumiskuntoon, niin että
kotimatka läpi Ruotsin hienojen
suurten järvien ja kanava-maisemien, Tukholmaan ja sieltä suoraan
Suomeen ja Poriin.
Porista vaiherikas purjehdusmatka jatkuu rannikkoa myötäillen

kohti Oulua ja kotisatamaa.
Aika aikaa kutakin, sanotaan,
niin kävi Kalevillekin, osaomistajan, venetoverin luovuttua
osuudestaan veneeseen ja vaimon
vaikea terveystilanne pakottivat tekemään ikävän ratkaisun, iso vene
tuli myytyä pois.
Hänestä tuli veneetön mies, vai
tuliko…?
Monia vuosia mielessä itänyt
ajatus harrastuksesta, johon hän oli
tuntenut mielenkiintoa jo nuoruusvuosista lähtien sai viimenkin jalansijaa miehen aatoksissa, ehkäpä
”vodiivilaivat”, tai muut pienoismallit, siinä harrastus, johon Kalevi
uppoutui täydestä sydänmestään
Ja aikaa kului, mutta tulostakin
tuli, kun hän löysi jonkin mielenkiintoisen ja perehtymisen arvoisen
aluksen, josta oli saatavissa tarpeeksi tietoa, piirustuksia, karttoja
ja kirjallisuutta, ryhtyi hän valmistamaan siitä ”pienois-mallia”, eli

Tässä kuvassa on täydellinen Gutty Sark - purjealuksen pienoismalli, jollaisen tekemiseen taitavaltakin tekijältä menee useita satoja työtunteja, ja kahviakin kuluu litratolkulla.
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Koneilla ja
kauramoottoreilla

Tee-se-itsemies Paavo Kaisto koneineen halkosavotassa Röyttän tukikohdassa.

Röytän majalla palaa purjehduskauden aikana “saunapuita” kuutiotolkulla, joten seuran puuvarantoja on täydennettävä lähes joka
talvi. Talvella siksi, että puiden
kuljetus on huomattavan paljon
helpompaa jäätä myöten kun kesällä vesitse. Kulunut talvi oli varsin vähäluminen aina tammikuun
loppuun saakka ja siksi jäätkin olivat kulkukelpoiset heti vuoden
vaihteessa. Veikkolan Pekan neuvoteltua kohtuullisen sopimuksen
Metsähallituksen kanssa Satakarissa olevista rangoista, päätimme
tehdä puita kerralla enemmän, ettei
tarvitsisi joka talvi urheilla vaihtelevissa jääolosuhteissa. Hyvässä
muistissa on vuodentakainen Paavon Valmetin irrottelu melkein polviin ulottuvassa jääsohjossa, keskellä jäälakeutta, joten talkoolaisia
ei ollut hyviin jääolosuhteisiin vaikea saada.
Tammikuussa oli talkoita useampana viikonloppuna ja traktoreitakin saaressa oli parhaimmillaan
jopa kolme kappaletta. Konevoiman lisäksi oli jokaisena
talkoopäivänä vähintään viisitoista
käsiparia, joko kuormaa tekemässä,
tahi sitten purkamassa. Nuorekkaasta olemuksestaan huolimatta
olivat Paavo ja Eino vanhimmat,
mutta silti taatuimmat talkoolaiset,
Rehun Villen edustaessa tuoreimpia voimia, upouusine kelkkoineen.
Talkoolaisten kuljetus hoitui tyylikkäästi Luokkasen Jarin maasturilla, Latvalehon Hiluksin toimiessa rahtiautona polttoainetta ja
työkoneita kuskattaessa. Vähän

Hiihtoretki Rukalle 6-8.2.2004
Vuoden 2004 nuorisotoiminta
seurassa aloitettiin kyselemällä ihmisiltä, olisiko hiihtoretkelle innokkaita lähtiöitä? Olihan niitä. Retki
päätettiin järjestää Rukalle ja oikein yöpyäkin paikan päällä. Sillä
aikaisempina vuosina hiihtoretket
ovat yleensä olleet päivän reissuja.
Rukalta varattiin TUL:n leirikeskus
Konttainen, joka osoittautui varsin
oivaksi majapaikaksi retkiväellemme. Retkelle saatiin koottua mukava 20 hengen juokko, joista suurin
osa oli seuran junioripurjehtijoita.
Kelit tietenkin suosi meitä, sillä
nekin päätettiin tilata etukäteen.
Lunta riitti niin laskettelurinteissä
kuin laduillakin.
Perjantai iltapäivänä linja-auto
lähti liikkeelle Haukiputaalta kohti
Kuusamoa.
Matkalta
kerättiin
kyytiin kaikki suksiparia heiluttelevat matkalaiset. Illalla perille
päästyämme oli majapaikka hieman
hakusassa, joka onneksi löytyi helpommin kuin avaimet. Sillä ensimmäisenä perille päästyämme ohjelmassa olikin avaimenpiilotusta.
Soitelimme avainta pitkin Kuu-

samoa, ja vasta soitettuamme Helsinkiin, avainten piilopaikka löytyi. Majoittauduttiin pikaisesti ja
syötiin maittava iltapala, jonka jälkeen uni alkoi tulla väkisinkin silmään.
Lauantai aamupalan jälkeen
päästiinkin heti laduille ja rinteisiin. Aurinkoisista rinteistä oli mukava käydä välillä maistelemassa
välipalaksi Veikkolan Pekan paistelemia makkaroita. Sillä rinteeseen
vauhtia painovoiman lisäksi tuo
tietenkin täysi maha. Iltapäivästä
palattiin Konttaiseen
taas syömään. Päivällisen jälkeen hurjimmat
lähtivät vielä iltamäkeen laskettelemaan. Vanhukset tyytyivätkin saunan lämmitykseen. Saatiinpa retkelle
mielenkiintoinen
vieras
hurjine tarinoineen. Namibiasta pitkältä työkomennukselta Suomeen
palannut Tapio Reinikainen lähti
mukaamme Rukalle ihailemaan talvista Lapin luontoa (joka nyt varmasti eroaa Afrikan savanneista).
Saunan jälkeen Tapio viihdyttikin
meitä mielenkiintoisilla tarinoilla ja
kokemuksillaan Afrikasta , josta

Retkeläiset Konttaisen leirikeskuksen pihalla.
www.haukiputaanpursiseura.fi

kiitos koko poruksn puolesta Tapiolle.
Sunnuntaina matkattiin Kuusamon Tropiikkiin rentoutumaan
saunaan ja altaisiin. Kun viimeisimmät vesipedot oli saatu pois
vesiliukumäestä siirryttiin hotellin
puolelle syömään ja juhlimaan. Olli
Alaluusua kun täytti 10 vuotta ja
voiko nuorelle miehelle parempaa
syntymäpäiväjuhlaa enään järjestää. Laskettelua, hyvät eväät ja
vesiliukumäkeä.
Kaiken tämän jälkeen oltiinkin
valmiit
kotimatkaa
varten.
Kiittänkin kaikkia mukana olleita
mukavasta ja onnistuneesta hiihtoretkestä. Oman kiitoksen turvallisesta kuljetuksesta ansaitsee tietenkin kuljettajamme Pertti Kaan (jonka perässä hiihtoladulla ei pysynyt
edes seuran puheenjohtaja muut
kuin alamäet). Kaikki meni nappiin
ja siitä kiitos kuuluu kaikille. Ensi
vuonna uudestaan.
Nuorisotoimintajaosto
Taneli Ojala

meinas pistää kateeksi tuo vaivaton ajaminen pitkin lumista
jääkentää, meillä kun Antin kans jäi
pikkuautosta pohjapanssari jäälle,
ikään kuin muistutuksena tavallisen
auton huonommasta soveltumisesta
moiseen leikkiin. Varmin ja varmasti lämpimin kulkutapa oli kuitenkin
Tunkkarin Heikillä, joka tuimaa
tuiskuakin uhmaten kävi talkoissa
metsäsuksilla hiihtäen. Oli muuten
Virtakarin rantaan saapuessaan
kuin Haku Veikko konsanaan, 50
km kuninkuusmatkan maalissa, voi
sitä kuuraa ja r.ä, joka peitti suurimman osan Heikin tyytyväissyttä hymyilevistä kasvoista.
Pitkää päivää tekivät, varsinkin
traktorimiehet, väsyneimmän välillä
vetäessä karvalakin korvukset alas
ja niin otettiin pikanokoset, koneen
pukilta laskeutumatta. On neksi
niissä maataloustraktoreissa ei vielä
vaadita ajopiirtureita. Latvalehon
Veijon Valmetilla kuskattiin suurimmat kuormat Satakarista ja oli
siellä melekonen “kelkkaraitokin”
rekineen talkoissa. Allekirjoittanut
ei kerinnyt kunnolla hikeä pyyhkäistä, kun purkupaikalla oli jo
uusi kuorma purettavaksi. Minusta
tuntuu, näin jälkikäteen ajateltuna,
että pistivät kurillaan semmosen
vauhdin päälle, jotta tietäis kaikki
talkoisiin tulleet olleensa edes kerran elämässään oikeen ryskätöissä!
Eipä hätiä, sillä puusavotan
edettyä seuran pihassa ja Metsähallituksen liiterinpäädyssä suoritettavaan pilkontavaiheeseen otet
tiinkin talkoolaisista sitten viimeisetkin tehot irti. Minä olen kyllä

nähnyt vahvan työhevosen höyryävän pakkasessa, mutta ensimmäistä kertaa näin viidentoista ihmisen höyryävän päät märkinä
rankakasojen kimpussa, todennäköisesti seuraavana syksynä tehtäväksi sovitun rosvopaistin maku
suussaan. Joku erityinen motivaatio semmoiseen ponnistukseen täytyi olla. Kalevan Kari, joka on
neton ei ole vielä päässyt rosvopaistiamme maistamaan, teki koneineen
varmasti
suurimman
klapipinon, vaikka oli pelkästään
suullisen informaation varassa.
Tästä voi tehdä semmosen johtopäätöksen, että pursiseuran väki
on joko mahottoman hyvää kehumaan, tai sitten ne oikiasti tekee
hirvittävän hyvää ruokaa.
Ilman kalustotappioita ei taaskaan päästy ja niin sai Alaluusuan
Antti tehä remonttia koneisiin
molempina viikonloppuina, mutta
eipä vieläkään saatu mitään niin totaalisesti särettyä, etteikö Antti
olis työstäny uutta paremmaksi.
Viisi halkomakonetta kerkesi lanssilla pyörähtää ja kaikkia vähän
paranneltiin, mutta vain yksi meni
totaalisesti hukkaan. Onneksi se oli
kaikista pienin, se jonka kauramoottorin puoleisessa nostovarressa lukee Fiskars, joten sekin
löytynee lumien sulettua.
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Talkootyössä on
mahdollisuus...
Jo vuosikymmenten takaa on yhdistyksissä totuttu talkootöillä tekemään ne mahdolliset, suurimmat
ja näyttävimmät tulokset.
Kun Haukiputaan kaksi veneseuraa, Pursiseura ja Veneilijät synnyttivät kirkonkylänseudun vaikean
venesatamaongelman korjaamiseksi
yhteisen Haukiputaan Telakkayhdistyksen, joka ensitöikseen vuokrasi kunnalta maa-alueen, entisen
Santaholman sahan maista, veneiden talvitelakointia varten ja vesialuetta veneilysataman perustamista varten v. 1989. Silloin jo tiedettiin että ilman talkootyöpanosta ei
satamaa tultaisi rakentamaan, tavoitteet olivat heti alkuun kovat,
venepaikat lähes 100:lle veneelle ja
venehalli, sekä myöhemmin mahdolliset huolto ja kokoustilat yhdistyksen toiminnan tukemiseksi.
Talkootöillä rakennetaan veneille
laituripaikkoja, joista on kova pula,
onhan Santaholman alueelle tulossa
jatkuvasti uudisasutusta ja kun
kirkonkylänseudun
venesatama
puute on jo muutenkin ollut kovasti akuutti asia, on yhdistys ollut
todella mittavan haasteen edessä.
Laitureita ja laituripaikkoja on
saatu rakennettua talkootyöllä, lähes tyydyttävässä määrin, sekä
vartiointi satama-alueella on voitu
hoitaa kiitettävästi, tämän tukena
on ollut vahtitupa, joka on antanut
lämpöisen suojan myös syysöiden
aikana. Mutta se venehalli, joka oli
asetettu yhdeksi tavoitteeksi... ja
kas yhtäkkiä avautuukin mahdollisuus, joka tosin tulisi vaatimaan
mitä kovimmat ponnistukset talkootöiden muodossa. UP-Kymmene on aikeissa puratuttaa muutamia suuria halleja Martinniemen
Laitakarista ja neuvonpito, jonka

Auranaho Pentti, Kivimäen Jukka,
Meriläisen Eero, Pussisen Pentti ja
Viinamäen Risto pitävät pikaisesti,
niinpä Telakkayhdistys tekeekin
rohkean sitoumuksen UP-Kymmenen/Teuvo Purkusen kanssa, hallit
puretaan ja paikka siistitään...,
näinhän se kuului tuo sopimus !
Yhdistys aloittaa, kymmenkunta
ahkeraa talkoolaista, muutamilla
kerroilla jopa useampikin, osallistuu purkutöihin, syksy etenee ja
räntää sataa, joukko on päättäväistä, vain pahin talvisydän pidetään taukoa, mutta heti keväthankien aikaan miesjoukko ryhtyy
jatkamaan uurastustaan.
Monesti ovat Kivimäen Jukan
Mersu ja Pussisen Mitsu lujilla,
kun seiniä kaadetaan tai pilareita
hinataan paikoiltaan, ehtiipä siihen
Keräsen
Rainokin
ajokillaan
hinuriksi, monta köydenpätkää siinä katkotaan..

Lujaa työtä..
Yllättävän lujaa työtä ovat vanhat mestarit tehneet aikanaan rakennuksia pystyttäessä ja mikä ettei onhan takana ollut suuryhtiön
varat, sekä varusteet, mutta uudenmatkaan eivät anna periksi, nyt
purkutöiden takaraja, kesäkuun
loppu on vain kovin lähellä,
veneilykausi alka ja kesälomat,
niinpä Pussinen pyytääkin jatkoaikaa töiden loppuun saattamiselle
ja sitä luvataan elokuun 30 pv:n
asti ! Niin se vaan Marttalan koneilla paikka tuli tasoitettua ja voitiin UP-Kymmenelle ilmoittaa, että
homma on OK, sitoumus tuli
hoidettua.
Syksy ja talvi menee , mutta kesällä joukko aloittaa saamiensa ra-

Matikanpyynnissä
Tämä on tosi- ja totinen tarina,
kertomus juuri loppumassa olevan
maailmansodan aikuisesta tilanteesta kotirintamalla. Puute oli kaikesta, mutta ennenkaikkea ruokahuolto oli tiukilla ja niinpä myös
kouluikäiset lapset joutuivat tekemään osaltaan kaikkensa, jotta kotona olisi edes jotain syötävää.
Kesäkaudella poikastenkin onkikalat olivat hyvänä lisänä perheiden ruokavaliossa. Mutta ahkerille
oli luvassa jopa isompiakin kaloja,
joista saattoi saada vähän rahaakin
ja ainaskin vaihdettua muuhun
ruokatavaraan.
Syksy on jo pitkällä, oikeasti talven pitäisi olla jo
luminietoksineen maassa, mutta
kuten usein luonnon kulkua ei ihminen voi ohjailla ja niinpä juuri
tänäkin syksynä lunta oli saatu
vasta rippeiksi, vaikka oltiin jo
pitkällä marraskuuta. Meri oli kuitenkin jo saanut ohuen jääkannen,
lähisaariston ulkopuolelle asti, ei
vahvaa, mutta kuitenkin syksyisen ja sitkeän ”teräsjään” joka
kantoi
jo
luistinmiehen
ja
potkukelkkailijan.
Niinpä kaksi kymmenvuotiasta poikaa mennä rehjustaa iltahämärissä potkukelkkojensa kanssa
merenjäälle, sinne asettamiaan matikkakoukkuja kokemaan. He olivat
heti syysjäiden alettua ”kantamaan”, sijoittaneet liki sata madekoukkua pyyntijataan, lähelle Vänmannin matalaa, matkaa kotoa sinne kertyi liki 5 kilometriä ja tarkoituksena oli aina koulupäivän loputtua käydä kokemassa pyydykset.
Edellisen talven hyvät madesaaliit olivat antaneet pojille sievoiset taskurahat, mateet olivat kel-

vanneet hyvin myyntiin, kauppoihin ja naapureille, sekä kotona niistä oli oiva ruuan jatke, muutoin
niin niukkoihin ruokavaroihin, jollaisia olivat sodan loppuvaiheissa
useimmissa työläisperheiden kodeissa.
Tämä oli nähty niin Henten,
kuin Penankin kotona, niinpä pojille oli hankittu potkukelkat, Penalle
oikein kaupasta ja uusi menopeli,
että pojat voisivat harjoittaa
pyyntihom-maansa. Muutoin poikien varusteet eivät olleet kovin
kummoiset, tosin saksalaisilta sotilailta, omia kasvattikaneja vaihdokkeina käyttäen saadut sotilasmanttelit ja niistä ommellut sarkavaatteet olivat jokseenkin kelvolliset
tuulta pitävät asut, jos niiden alle
sai jotain flanellista ja villaista
lämmikettä. Lakkina Hentellä oli
vanha karvalakki ja Penalla joltain
itävaltalaiselta alppijääkäriltä vaihdettu lipallinen sarkalakki, kengistä
ei paljon ollut taikkaa, mutta lumen ne pitivät kyllä loitolla, eivät
vettä ja sohjoa kylläkään.
Koulusta oli päästy iltapäivällä ja pojilla oli kova kiire pyydysten kokureissulle, sillä talvinen
hämärä oli jo pitkällä ja lisäksi oli
alkanut tuulla, sekä pyryttää lunta,
joten näkyvyyskin uhkasi heikentyä. Tosin merenjäälle aika kauaskin näkyivät sahalaitoksen valot,
jotka toimisivat hyvänä oppaana
kotiin palatessa.
Potkukelkkojen istuimille pojat
olivat sitoneet kiinni puiset laatikot, jossa heillä oli varasyöttejä ja
koukkuja ja joihin oli tarkoitus
myöskin lastata saaliskalat, joita
uskottiin saatavan, mahdollisesti
paljonkin….

Halli valmistumisvaiheessa.

Mutta ennen ei ylös nousta,
kuin on rakettu kunnon tellingit,

sanoo työsuojelumies Viinamäki ja
niinpä tällä työmaalla ovat telineet
sellaista tekoa, että tuskin missään,
hyvä niiltä oli ryhtyä työskentelemään. Tosin kirkonkylän baarissa
aamuisin kokoontuva ”aamukahvikerho” ilmaisi useaan otteeseen
omana näkemyksenään, ”ettei se
halli taida koskaan valmistua” ! No
tälle ”epäilevien Tuomaitten kerholle” kävi sitten aikanaan, kuten
kävi, satamaan lähetetyt tutkailijat
palailivat takaisin, ilmoittaen, että
taitaa se sittenkin nousta pystyyn,
halli nimittäin ! Ja koitti lokakuun
alku 2003, oli veneiden nostoaika,
oli halli myös käyttövalmiina, kun
Kivimäen Jukka oli vielä hankkinut
oman koneen, täyttyi halli tuotapikaa veneistä, millimetrien tarkkaa
työtä siinä Jukka sai tehdä, että
kaikki sovitut veneet sisälle mahtuivat, mutta saatiinpas sinne mm.

Tuuli yltyy ja lumi joka lentää
aivan vaakatasossa, piiskaa poikien
kasvoja ja tekee näkyvyyden todella huonoksi, lisäksi jäiden
”roukuminen” tietää, että avomerellä on myrsky, joka saa jäät liikkeelle ja veden nousemaan rannoilla…
Pena on huolestuneena kuunnellut jo jonkin aikaa jäiden roukumista ja sanoo Hentelle; kuule Hente,
jätetään kokuhommat kesken tällä
erää ja lähetään kiireenvilkkaa kohti
rantamaita, kun vielä keritään, sillä
tämä jää on vain 5 senttiä paksua
ja nyt jo tuntuu, että ne ovat liikkeessä, joten syntyy varmasti railoja enemmältikkin..!
Henteäkään ei tarvi kahdesti yllyttää, vaan on hänkin valmis oitis
kääntämään kelkkansa kohti tuiskun keskeltä silloin tällöin pilkahtavia sahalaitoksen valoja.
Hente, joka oli osittain rampa,
oikeanpuoleisten käden ja jalan toiminta ei ollut palautunut, kuin
osittain ilmeisen lapsihalvauksen
seurauksena, oli kuitenkin sisukas
eikä juuri hävinnyt voimissaan toisille samanikäisille kavereille, suostuu sovinnolla, kun Pena ehdottaa… tuu sinä Hente vähän
jälempänä, vaikka satametriä, jos
vaikka sattuisi jotain, niin ehkä toinen jäisi ainakin pinnalle..
Tuulen ulvoessa ja lumituiskun
piiskatessa kasvoja, pojat lähtevät
pyrkimään kohti kotilahden suuta,
tuulen viuhuna ja jäiden ulvonnan
vain yltyessä…
Yht´ äkkiä Pena tajuaa, että alla
ei olekkaan enää jäätä vaan sula
vesi ja kohahtaen uppoaa poika
potkukelkkoineen jäähän syntyneeseen yli 20 m leveään railoon,
veden vain roiskuessa… kelkan
käsipuista ponnistaen Pena pääsee
kuitenkin pintaan.
Ikuiseksi muistikuvaksi hetkestä
muodostuu se, kun pinnalle noustessa pitkälippaisen sotilaslakin
lipalta vesi valuu loristen alas , siitä
Pena muutamilla hätäisillä
vedoilla pääsee railonreunan tuntu-

maan… Uida hän osaa, hyvinkin,
mutta hyinen vesi ja raskaina painavat kastuneet varusteet eivät
anna toimille pitkää aikaa… Ensi
yrittämällä, liukkaasta vain parituumaisesta jäänreunasta turhaan
otetta tavoitellen Pena toteaa, että
täältä ei hevillä ylös pääse ja muistaa kaverinsa… Hentee…Hentee…
minä putosin railoon… tuu … varoen…
Ja Hente on jo tilanteen huomannut ja tajunnut heti, kuinka on
meneteltävä,
varovasti ryömien
jäänreunaa kohti, hän työntää
potkukelkan keulaa Penalle, pitäen
itse jalaksien päistä kiinni ja kun
Pena saa otteen kelkan keulasta,
hän voimakkaasti potkien ottaa vedestä vauhtia ja Hente vetää hänet
jäälle vettävaluvana, sinne jäi varusteet ja upouusi ”kelekka”, mutta
nyt on heti yritettävä selvitä rantaan.
Eivät pojat olleet vielä silloin
kuulleet
puhuttavan
mistään
”hypotermioista”, mutta merenrannalla syntyneinä ja kasvaneina he
tiesivät, että pysyäkseen hengissä,
oli liikuttava ja ripeästi sittenkin..!
Pojat lähtevät railon reunaa seuraten maata kohti ja kun tullaan sellaiseen kohtaan mistä he voivat jo
ylittää potkukelkaan tukeutuen railon, onkin kiireesti jo suunta otettava kohti kotirantaa… ja siitä tuleekin selviytymistarinan totinen
paikka, märät vaatteet ovat hetkessä umpijäässä, housut sujuvat vain
nivustaipeiden kohdalta ja kädet
liikkuvat vain olkapäistä. Hentekään ei jaksa työntää kovin pitkästi kelkalla, vaikka jää on liukasta,
niinpä täytyy Penan nousta aina
välillä juoksemaan, vaikka se kovin
työlästä olikin, mutta tällä tavalla
tuo monen kilometrin kotimatka
taitetaan ja kaverukset saapuvat
lopenuupuneina kotiinsa, kauhistuneiden vanhempiensa ”siunaillessa”
epäonnisen kalaretken päätöstä.
Isä Antti, joka itsekkin on selviytynyt avannosta nuottamatkoilla ymmärtää parhaiten tilanteen ja

kennustarvikkeiden turvin venehallin perustamisen Santaholmaan,
vielä tarvitaan ”pelekkoja”, jotka
käydään purkamassa Martinniemen
satamasta, nekin juuri vähäistä ennen kun, koko entisen lautatarhan
lastauslaiturit hävitetään ja murskataan lopullisesti, paljon hyvää tavaraa meni siinä kaatopaikalle...!
On jo pakkasöitä, kun lokakuussa 2002 valetaan, vahvasti raudoitetut anturat hallin-pohjiksi, talvi
menee, mutta kesän kuluessa miehet ovat taas työntouhussa, kootaan ”ansas-malliset” kaaret, nostetaan ne hiiopin avulla ylös ja
lukitaan, eli revataan toisiinsa kiinni, hallin pystytys voisi alkaa…

Varmuus on parasta..

Pursiseuran kevytveneitäkin, lasikuitumuottia myöten, jopa rantaautokin ja vieläkin jäi tilaa... Päälle
päätteeksi syysyössä poltettiin rakennustyössä jääneitä laudankappaleita ja paisteltiin, sekä noettiin makkaroita, kovan talkoopäivän ilta oli käsillä…!

Talkootyö on vielä
kunniassaan…
Hartiapankki- ja talkoovoimin
tehty mittava työ, ilman minkäänlaisia avustuksia, kas siinäpä oiva
osoitus vielä elävästä talkoohengestä ja yhdistysten vapaaehtoistyönvoimasta.

valmistaa pojalle kuumat ”totit”,
vaikka tämä vielä alaikäinen onkin,
mutta hätä ei lue lakia, poika on
saatava lämpiämään. Toteaa samalla… perhanan poika… upotit uuven potkukelekan…, mutta selkäsaunaa siitä ei Pena kuitenkaan
saanut..!
Tilanteen vakavuutta vahvisti
vielä seuraavana aamuna näky, kun
mentiin miehissä rantaan, josko
voitaisiin naarata se uusi kelekka
ylös, niin eilisten jääkenttien tilalla
velloi musta ja hyinen, talvinen
avomeri, yön myrsky oli vienyt
jäät mennessään..
Se niistä koukuista ja kelekasta
tuumasivat pojat ja niin jäivät sen
syystalven pyyntö hommat siihen,
eikä Penan uutukaista potkukelkkaa onnistuttu koskaan myöhemminkään löytämään, sillä putoamistienoilla oli vettä 5 – 8 m, laivaväylä ja summittainen muisti-kuva
paikasta, eivät juuri etsintöjä auttaneet.
Oli se totinen paikka, totesivat
pojat, tapahtumaa muistellen.
Antinpoika

www.haukiputaanpursiseura.fi
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HaPS
kiittää
toimintansa
tukijoita!

www.haukiputaanpursiseura.fi
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Seuran logolla varustettu
laadukas Fleece jäsenille!
Hannan ja Iinan yllä
punainen, Arilla
vaaleansininen (Royal) ja
Annalla tummansininen
(Navy) Valikoimassa on
vielä tummemman
punainen (Grimson)
sekä musta. Lasten
senttikokojen hinta 28
euroa ja aikuisten koot 33
euroa/kpl,
suuremmissa erissä
tilattuna. Fleecetilaukset
Sirpa Sillankorvalle
050 3282794.

HaPS
Toimiva pursiseura
veneilee, retkeilee ...
tule mukaan !

Jollakoulutus
2004
Jollakoulut suunnataan 7v ja sitä
vanhemmille lapsille, joilla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta
kevytveneistä. Koska monet Jollakoulujen harjoituksista tapahtuu
vedenpäällä jollissa, osallistujien
turvallisuuden takia Jollakouluihin
osallistujien perusvarustuksena tulee olla uimataito sekä henkilökohtaiset pelastusliivit. Osallistujilla
voi olla olla myös oma aikuinen
mukana Jollakouluissa. Seuralta
löytyy hätätapauksessa muutama
lastenliivi lainattavaksi osallistujille. Omat eväät, päähine, uimavarusteet sekä reipas ote kuuluvat
myös jollakoululaisen päivittäiseen
varustukseen.
Kiviniemessä 21-22.6 klo:1014 ja Häyrysenniemen Johteessa 23 24.6 klo 10-14 ovat
Haukiputaan Pursiseuran jollakalusto ja ohjaajat, paikallisten
toimijoiden tukemana, esittelemässä purjehdusharrastusta ja tarjoamassa halukkaille mahdollisuutta
kokeilla purjehdusta Optimistijollilla. Kiviniemessä 21.6 ja
Häyrysessä 23.6 klo:18 alkaen on
purjehdusharjoitukset seuran jä
senille, joilla jo aiempaa purjehduskokemusta. Häyrysenniemen Johteeseen on venekuljetus Halosenniemen Koljusta.
28.6-2.7 klo:10-14 on Santa
olman rannassa kaikille avoin
Jollakoulu. Mukaan mahtuu korkeintaan 20 ensiksi ilmottautunutta. Myös Santaholmassa on iltaisin klo:18 alkaen seuran jäsenillä
mahdollisuus ohjattuun harjoitteluun kevytveneillä.
Ilmottautumiset: Mikko Kadenius puh:0405354986, puhelut
mielellään iltaisin.
www.haukiputaanpursiseura.fi
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Saunaremontti
Lauantaina 27.3.2004 purettiin
Röytän saunasta kaikki kohtuudella irrotettava tavara, kiuasta myöten, jotta mahdolliset kosteusvauriot saadaan kunnolla esille. Lattian
tekijät olivat aikoinaan tehneet todella hyvää työtä, joten purkamisessakin sai hikoilla. Aika pieniä
olivat vauriot ja saimmekin helposti poistettua kaiken kostuneen ja
pehmenneen puun. Veikkola Latvalehto -Sillankorva -Luokkanen
- Alaluusua ketju on semmonen,
että Oulun Kärpätkin saattais olla
kiinnostuneita. Siksi tehokasta porukkaa ovat, saaden saunaremontista taas täyden piste potin. No
viikoksi sitten lämmittimet pöriseen, valuja kuivattaan ja kosteutta
poistamaan.
Perjantaina 2.4 tulikin sitten
Mardekan porukka ja pyyhkäs lattiaan akryyli pinnoitteen, ihan suit
sait. Helppohan niiden sinne saunalle oli kurvata, kun saunan eteen
on ollu lingottu tie lähes koko tal-

ven. Sehän onki uus “sääilmiö”
perämerellä, kun ensiksi näkyy horisontissa hirvittävästi pöllyävää
lunta ja kohta vilkka punasta ja
mustaa, sitten näkyykin jo karvalakin korvukset, rytmikkäästi lepattaen. Lähemmäksi tultaessa tarkkasilmäinen erottaa myös teipillä
korjaillun piipun, joka lähettää
savumerkkejä tasaiseen tahtiin.
Tätä ”sääilmiötä” seuraamalla pääsee, mitä todennäköisimmin, suoraan seuramme saunan edustalle.
Lauantaina 3.4 lempattiin saunan
kalusto takaisin paikoilleen, joten
saunominen saattoi jatkua entiseen
malliin. Kuluneena talvena on talkoosauna lämminnyt, yhtä poikkeusta lukuunottamatta. Saunaremonttia aloittaessamme oli kiuas
kannettava ulos ensimmäisten kalusteiden joukossa, joten silloin
piti päästää tämä talkoosaunaperinne katkeamaan.

Röyttän sauna on remontin jälkeen entistä ehommassa kunnossa.

Ohjeistusta onnistuneeseen saunan
lämmitykseen, turvallisuuteen ja
yleiseen viihtyvyyteen
Pesuveden
lämmittäminen
Täytä vesipata ylätasoon, noin
1- 2cm vesisäiliön yläreunasta alaspäin mitaten. Tarkista, että vesipadan arina on puhdas, ja tyhjennä
tarvittaessa tuhkat tuhkaluukusta
saunan
päädyssä
sijaitsevaan
tuhkatynnyriin. Tuhkalapio ja tuhka-astia löytyvät liiteristä. Aseta
tulipesään
kaksi
pienehköä
sytytyspuuta rinnakkain ja laita
niiden väliin hieman sytykkeitä,
jotka sytytetään. Laita muutama
puu vinottain edellisten päälle. Sulje tulipesän luukku ja aseta tuhkaluukkureilusti raolleen, sekä tulipesän luukussa oleva ilmaritilä täysin
auki.
Kun sytykepuut ovat palaneet
runsaan 5 min. ojennetaan ne palavina arinan suuntaisiksi ja täytetään tulipesä isommilla polttopuilla. Runsas pesällinen polttopuuta
riittää vesipadallisen lämmittämiseen lähes kiehuvaksi.

Kiukaan lämmittäminen
Tulipesä sytytetään, kuten vesipadassakin, mutta kiukaassa käytetään mielellään isompaa polttopuuta ja tuhkalaatikkoa pidetään ainoastaan 3 cm auki sytytysvaiheessa.
Hyvin syttynyt pesä täytetään tu-
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kevilla polttopuilla, luukku suljetaan ja tuhkalaatikko pidetään vielä
hetken aikaa 3 cm raollaan, jotta
lisätyt puut syttyvät kunnolla. Tämän jälkeen palamista hillitään pienentämällä tuhkaluukun rako alueelle 0,5 – 2 cm. Tämän lämmitysvaiheen aikana tulee tulipesän seinien hehkua vain jonkin aikaa yläosaltaan punaisena. Normaalisti
voit mennä saunomaan n: 40 – 50
min. kuluttua, eikä puita tarvitse
enää lisätä.
Kylpemisen määrästä, kylmistä
olosuhteista jne. johtuen saatetaan
tarvita toinenkin pesällinen. Ensimmäisen pesällisen tultua hiillokselle
(40–60 min. vedon ollessa sopiva),
täytetään pesä tukevilla puilla tarpeen mukaan kokonaan tai osittain.
Ellei saunaan mennä heti, voi
tuhkaluukun sulkea tai jättää muutaman mm raolleen. Täyden
pesällisen tuli pysyy nyt sopivana
pitkän ajan.

Turvallisuus
Uusi lattiapinnoite saattaa olla,
märkänä ja saippuaisena, edellistä
liukkaampi ja siksi lattialle on hankittu ritilämatto liukuesteeksi.
Matto on nostettava kuivumaan
aina saunomisen päätyttyä.
Sekoittakaa sopivanlämpöinen
pesuvesi valmiiksi saaviin, ennen

saunomisen aloittamista, etteivät
kuumaan veteen tottumattomat
lapset polta itseään vettä padasta
ammentaessaan.

Toisten huomioiminen
Älä varaa saunaa tarpeettoman
pitkäksi aikaa käyttöösi, mikäli
sinne on muitakin tulijoita. 30 – 45
min riittänee normaaliin peseytymiseen ja saunomiseen, uidakin siinä hyvin kerkiää. Varsinaisia aikarajoja ei ole tarkoituksenmukaista
asettaa, kunhan kaikki pääsevät
nauttimaan saunasta kohtuullisen
jonotusajan kuluessa. Röytässä
käy kesäisin paljon sellaisiakin
veneilijöitä, joiden omilla seuroilla
ei saaressa ole tukikohtaa. Näille
vierailijoille on kohteliasta tarjota
mahdollisuus peseytymiseen ja
saunomiseen seuramme tiloissa.
Olkaa kohteliaita vieraille, niin
seuramme jäsenet ovat mahdollisesti tervetulleita myös heidän
kotisatamiinsa, saattavatpa päästä
vaikka saunomaan siellä. Useamman seurueen ollessa majalla,
sopikaa yhteisesti saunan lämmittämisestä, ettei sitä sitten varuiksi
pidetä kuumana koko päivää.
Terveisin Saunatonttu
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Hengenpelastusharjoitus
Torstaina 30.10.2003 järjestettiin
seuramme ensimmäiset pelastusharjoitukset
Vesi-Jatulissa.
Uimaopettaja Sanna Halonen räätälöi mielenkiintoisen ohjelman tilaustyönä, esitti todella tyylikkäät
mallisuoritukset rasteilla ja opasti
seuramme omat ohjaajat oikeaan
toimintaan kullekin nimetyllä suoritusrastilla. Altaan syvään päähän
sijoitettiin kaksi rastia: Syvä1: Uhrin nostaminen, Pelastusliivien
pukeminen vedessä. Syvä2: Pelastushyppy, uhrin nostaminen pintaan.
Uhrin nostaminen, muutoinkin
hätääntynyttä kolhimatta, oli ainakin allekirjoittaneelle uutta, mutta
pelastusliivien pukemista päälle
syvässä vedessä olimme kerinneet
purjehdusleireillä harjoitella. Huonosti puetun pelastusliivin lävitse
sujahtanut, veden varaan joutunut
veneilijä muistaa kyllä kiinnittää
kaikki tarvittavat hihnat, kerran ne
kylmässä merivedessä korjailtuaan.
Uhrin nostamiseen täytyy kyllä
kiinnittää huomattavasti aiempaa
enemmän huomiota, sillä yllättävän
usein saa lukea kokeneidenkin
venekuntien menettäneen miehistänsä jäseniä pelkästään siitä
syystä, ettei vedenvaraan joutunutta ole osattu nostaa takaisin veneen kannelle.
Uimahallit ovat mitä parhain ja
turvallisin ympäristö perusotteiden
harjoitteluun, joista on sitten helpompi siirtyä luonnonolosuhteisiin
purjeveneiden puomeja ja vinssejä
hyväksikäyttämällä
tapahtuvaan
pelastusharjoitukseen.
Moottorivenemiehenä minulla itselläni on
kylmä kokemus potkuriin tarttuneesta ankkuriköydestä, jonka
irrottelu ei niin kummoinen homma
ollut, mutta se veneeseen palaaminen,
syyskylmän
meriveden
kangistamana, ei taatusti olisi onnistunut ilman osaavia käsiä kannella. Rappusista saa kyllä otteen,
mutta kun ne kädet ei tottelekaan
annettuja käskyjä. Taidanpa tehdä
pelastussuunnitelman, josko joskus
joudun nostamaan veneeseeni jonkun vedenvaraan joutuneen, tai olemaan sitten itse pelastettavana.
Etukäteen suunniteltuna homma
voi jopa onnistua.
Pelastushyppy ja uhrin nostaminen pintaan vaikuttivat tutuilta,
mutta pelastushyppy ei, yllätys
yllätys, ollutkaan mikään Tarzanhyppy päistikkaa veteen. Juokseminen rantaan, Ben Johnsonin
vauhdilla, ja sukeltaminen tuntemattomaan veteen, Tarzanin tyylillä, johtaa valitettavan usein

pelastettavien lukumäärän lisääntymiseen ainakin yhdellä. Oikein suoritettu pelastushyppy takaa jatkuvan näköyhteyden pelastettavaan,
sillä oikein suoritetussa pelastushypyssä ei pelastajan pää painu
veden alle ensinkään. Veteen hypätään seisovassa asennossa jalat, toinen eteen ja toinen taakse ojennettuina, yhteen vetäen kosketettaessa
vettä. Näin saadaan aikaan tarvittava noste, joka estää pelastajaa
painumasta kokonaan pinnanalle.
Pohjaan vajonneen uhrin nostaminen pintaan vaatii pelastajalta
hyvää uimataitoa sekä fyysistä
kuntoa, mutta vesi keventää uhria
hänen syrjäyttämänsä vesimäärän
painon verran, joten mikään mahdoton tehtävä tämäkään ei kohtuullisen uimataidon omaavalle ole. Uimahallin puhtaasta vedestä on uhri
helppo löytää, mutta heti veden
samentuessa tehtävän vaikeusaste
vähintäänkin tuplaantuu. Siksipä
myös vajonneen uhrin nostamista
on syytä harjoitella ensiksi halliolosuhteissa.
Myös altaan matalaan päähän sijoitettiin kaksi rastia: Matala1: Tajuissaan olevan uhrin lähestyminen
ja Tajuttoman uhrin kuljettaminen
sekä Matala2: Kanisterin/pelastusrenkaan heittäminen ja Heittoliina.
Tajuissaan olevaa uhria oli varminta
lähestyä takaapäin, jotta pelastaja
voi valita mieleisensä otteen.
Hätääntynyt pelastettava kun ei
välttämättä ymmärrä annettuja ohjeita. Tajuton uhri kellui perässä
yllättävän helposti, kun häntä otti
kiinni leuan alta ja jatkoi uimista
kylkiuinnissa. Seuramme tuoretta
varakommodoriakin Sanna veteli
pitkin allasta, eikä tehnyt edes
tiukkaa.
Pelastusvälineen
heittämisessä
tuli täysin selväksi, ettei ole suurtakaan väliä mistä materiaalista välineet on tehty. Tyhjään mehukanisteriin pikkuisen vettä, jotta se
lentää paremmin ja se pitäisi myös
suuntavakuutensa, sekä riittävän
vahvaa
köyttä
pelastettavan
hinaamiseksi pelastajan ulottuville,
ja siinä meillä on pelastusväline
jota parempaa varustetta ei saa
kaupastakaan. Pelastusrenkaissa on
kahta eri mallia, sitä perinteistä
pyöreää rengasta, joita on yleisimmin nähtävissä uimarannoilla ja
laitureilla sekä veneissä aika yleisesti nähtävää hevosenkengän muotoista pehmeästä materiaalista valmistettua pelastusrengasta. Se pyöreä ja yleensä kovemmasta materiaalista tehty lentää pikkuisen paremmin, mutta tekeepä kipeää

osuessaan otsalohkon seutuville.
Isomman kokonsa ansiosta se kyllä kannattaa helpommin sekä
pelastettavan että pelastajan, jos
molemmat päätyvät vedenvaraan.
Hevosenkengän mallinen pelastusrengas ei hämärrä pelastettavan
tajuntaa, edes päin pläsiä osuessaan. Näitä ”osumia” ei kylläkään
harjoituksessamme pyritty saamaan, sillä pelastusväline on tarkoitus heittää siten, että pelastettava ylettyy helposti siihen
kiinnitettyyn köyteen, josta vetämällä se rengaskin sitten tulee
ulottuville. ”Hevosenkenkään” ei
tarvitse sukeltaa sisään, vaan sen
voi vetää kainaloidensa alle uimalla
sisään avoimesta päädystä. Toki
perinteisempää pyöreää rengastakin voi käsin kohottaa päänsä
yläpuolelle ja asettautua sitten
mukavasti renkaan kellutettavaksi.
Mikäli uhri on kauempana
pelastettavasta tarvitaan oikeaa
heittoliinaa, jonka taitava käsittelijä jo helposti heittääkin 25-30m:n
päähän. Muoviämpärin sankaan
kiinnitetty köysi ja ämpärin pohjalle koukattu vesitilkka toimivat
jo kohtuullisesti. Suurimpana etuna tällä kokoonpanolla lienee niiden kuuluminen lähes kaikkien
rantasaunojen tarpeistoon. Siis hätätapauksessa vaikka pyykkinaru
saunan päädystä ja löylyämpäri
puntiksi. Varta vasten valmistetun
heittoliinan painoksi käy mainiosti
vaikkapa tennispallo tai kestävään
pussiin lisätty hiekka+kelluva materiaali. Pääasia on, ettei painona
käytetä mitään, mikä voisi
pelastettavaan osuessaan pahentaa
tilannetta. Ja se heittoliinahan
suunnataan pikkuisen ohi pelastettavan, aina tuulenpuoleiselle sivulle, josta tuuli kyllä kuljettaa köyden pelastettavan ulottuville. Vaikeinta tässä heittoliinan käytössä
oli saada pelastettavat ymmärtämään, ettei heidän tarvitse uimalla
tavoitella sitä liinan päähän
kiinnitettyä kelluvaa punnusta,
vaan heidän tulisi tarttua heti
köyteen ja pyöräyttää se muutamaan kertaan kätensä ympäri. Pelastaja kyllä vetää heidät ulottuvilleen. Se punnus on muuten
hyvin kiinni siinä köydessä, eikä
näin ollen joudu hukkaan.
Reilun tunnin pituinen harjoitus,
jossa käytettiin aikaa noin 10min/
rasti, oli sopivan pituinen joten
mielenkiinto harjoitukseen säilyi
koko ajan myös pienimmillä
osallistujilla. Altaallinen meitä siellä oli ja varmasti tulemme toistekin.

Nolla hukkunutta!
www.haukiputaanpursiseura.fi
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” HUONEENTAULU”

Haukiputaan Pursiseura
ry:n Röyttän tukikohdan
käyttöohje
Maja, sauna ja grillikatos, sekä
pienvenelaituri ovat tarkoitettu
kaikkien seuralaisten käyttöön,
mutta käytännön järjestelyistä johtuen pelkästään avaimen lunastaneet voivat käyttää majaa, ja sauna-takkatupaa itsenäisesti.
Avaimen haltija / ovien avaaja
toimii siis seurueensa isäntänä ja
huolehtii tilojen siistimisestä ja ennalleen saattamisesta, varmistaen
ennen poistumista ovien lukitsemisen ja että sähkövirta tulee katkaistua.
Koiria, varsinkaan irrallaan olevia ei seuran tiloissa tule pitää, sillä kaikki eivät ole eläinten kanssa
”sinuja”…
Seuran ”puusee” pidetään auki,
sillä hädän hetkellä haluamme antaa
tukemme koko jäsenkunnallemme
ja vierailijoille, avainten hallintaoikeudesta riippumatta.
Valmistaessasi ruokaa majan tiloissa, tyhjennä ja pese kaikki
käytössäsi olleet seuran astiat heti
ruokailtuasi, jotta ne ovat vaivattomasti seuraavan käyttäjän saatavilla.
Käytetyistä
kertakäyttö

astioista tulee huolehtia asianmukaisella tavalla.
Jätehuoltoa saarella ei varsinaisesti ole, joten polta mieluummin
palava jäte ja kuljeta muut roskasi
pois, maihin matkatessasi, sillä itsestään ne eivät saaresta pois kulje.
Majan avaimia on rajoitettu määrä ja niiden luovutuksesta päättää
seuran hallitus, avain on maksullinen ja haltija on velvollinen suorittamaan kohtuullisen vuosimaksun.Vuosimaksuilla pyritään kattamaan edes osa majan ylläpidosta aiheutuvista vuosikuluista, kuten
maa-alueen vuokra, vakuutusmaksut, polttopuumaksut, sähkölaskut,
kunnossapito- ja rakentamiskulut
ym…
Toivomme seuramme jäsenistöltä
vastuullisuutta ja esimerkillistä toimintaa, mallina toisillekin saaressa
kävijöille.
Muutoin Röyttän saaren ja sataman järjestyssäännöistä vastaa saaren hallitus, eli Röyttätoimikunta.
Edesvastuttomasta käytöstä seuraavista sanktioista päättää seuran
hallitus.

Pursisanomat
Haukiputaan
Pursiseura
ry:n vuosijulkaisu
Toimitus:
Pentti
Pussinen,
Jari
Ylönen, Esa Huovinen ja
Eero Aho
Sivunvalmistus: Toimitus
Paino: Suomenmaa

TA P
AHTUMAPA
KALENTERIST
A
KALENTERISTA
POIMITTU
A
POIMITTUA
22-23.5.
Santaholman tukikohdan
kunnostustalkoot
Kesäkuu
Purjehduskoulut
5.6.
Siivoustalkoot ja lipun nosto Röyttässä
12.6.
Jäsentapaaminen
Röyttässä
15.6.
Osallistutaan TUL-85 nuorisoleirin järjestelyihin
Virpiniemessä

MERILEIRI
Merileiri nuorille Iin

Röyttässä 22.-25.7.
-purjehdusta
-merenkulkutaitoja
-leirielämää
Nuoret ja huoltajat joukolla
mukaan!

Elokuu
Purjehduskoulut
ELOJUHLAT
Iin Röyttässä
7. elokuuta 2004

Syksy 2004
”Uimakoulut” ja kuntouinti Jatulissa
14.11
Syyskokous
20.11.
Pikkujoulu aikuisille
28.11.
Pikkujoulu lapsille

www.haukiputaanpursiseura.fi
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Hiihtolomaviikon
tunnelmia Röyttästä

Eräpajalaiset Juuso Meriläinen, Heikki Malinen, Jenni Meriläinen,
Pirkka Ollinaho, Lauri Väyrynen ja majan pihalla urakan päätyttyä.
koa aiemmin, joten pohja oli valKoululaisten hiihtolomaviikolla
miiksi kovettunut ja siihenpä olikin
oli Röytän maja miehitettynä lähes
sitten helppoa tehdä vetävä latu.
koko viikon ajan. Yhdessä Olli
Rehun Erkki-Pekka perheineen
Heinosen ja Heikki Malisen kanssa
kävi vielä lämmittämässä päärakenoli sovittu, että Eräpajan porukka
nuksen valmiiksi, jotta hiihtäjien
myy seuran päärakennuksessa kahkelpasi tulla vaikka heti aamusta
via, munkkeja, kuumaa mehua ja
nauttimaan lieden lämmöstä.
makkaraa grillattavaksi, ainakin
Taisipa Ollilla ja Rissasen
kolmena päivänä ko. viikon aikana.
Tapiolla olla pieni kisa keskenään,
Haapakankaan Pasi saatiin myös
kumman kunnasta tulee enemmän
suostuteltua talkoisiin ja kohta oli
hiihtäjiä suhteutettuna asukasluhiihtäjillä hyvät ladut myös
kuun. Itse olin niin utelias, että
Röyttään. Iiläiset pisti kyllä pikhiihdin kotoani Asemakylältä Iin
kusen paremmaksi, sillä he olivat
Haminaan saakka, voidakseni vertampanneet baanalla uran jo viik-

tailla latuverkkoja sekä muita mahdollisia liikunnan pariin vetäviä
houkuttimia.
Haukiputaan
Kelkkakerho oli vetänyt latu-uran
Asemakylältä
Villenniemeen,
kelkkauran yhteyteen, ja se oli
kyllä hyvin hiihdettävä. Merelle
saavuttaessa
jäi
ainakin
satunnaisempi matkailija kaipaamaan opasteita, joista olisi voinut
arvioida välimatkoja sekä oikeaa
kulkusuuntaa. Myös Röyttään johtavan ladun löytäminen tuotti pieniä vaikeuksia, vaikka allekirjoittanut oli kyllä selvillä oikeasta suunnasta. Tähän saatanee kyllä parannusta seuraavaa hiihtosesonkia silmälläpitäen. Iiläisillä oli hyvät
välimatkataulukot ja opasteet, ainakin
joelta
käsin
Röyttään
suunnistaville. Merkillepantavaa oli
erityisesti varttuneemman väen
runsaus Iin suunnalta saapuvissa
hiihtäjissä. Olisikohan sillä aavistuksen verran paremmalla ladulla ja
selkeästi paremmilla merkinnöillä
ollut osuutensa siihen, että Iiläiset
kyllä selvästi voittivat tämän
”maaottelun”.
Aika pitkä on matka kuntakeskuksista Röyttään ja takaisin,
joten
lämpimässä
majarakennuksessa tarjottu tuore kahvi
tai kuuma mehu, sokerimunkin
kera, maistui kulkijoille. Pitempikin
matka tuntuu kohtuulliselta, kun
sen voi ajallisesti puolittaa ja välillä lämmitellä sisätiloissa sekä
nesteyttää itseään. Pursiseuran
majalla on todella pitkät perinteet,
varsinkin hiihtäjien taukopaikkana,
sillä onhan se aiemmin toiminut
Virpiniemessä hiihtomajana. Kaikkiaan 130 hiihtäjää kävi matalassa
majassamme näiden kolmen päivän
aikana, nauttimassa Eräpajalaisten
hyvästä palvelusta.
Innokkaimmat retkeilijät eivät
halunneet rikkoa ulkoilmaelämän

raikasta tunnelmaa sisätiloihin
pistäytymällä, vaan ”mustasi”
makkaransa ja nautti muutkin
eväänsä grillikatoksessa.
Hiihtäjät pitivät tätä, lämpimän
majan ja Eräpajalaisten palveluiden
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tarjoamista, niin hyvänä ideana,
että toivoivat tästä jatkuvaa perinnettä sekä palveluiden ulottamista
myös pääsiäisviikolle. Siinäpä
haastetta kaikille.

Nää on suuret suomalaiset messumatkat
Jos minussa olis biisinikkaria
puoletkaan siitä, mitä löytyi edesmenneestä Junnu Vainiosta, sanoittaisin useammankin kappaleen
pursiseurojen yhteisestä Venemessuretkestä. Siksi tapahtumarikas ja mieleenpainuva meidän
matkamme oli. Matkan järjestelyvastuu oli totuttuun tapaan Haukiputaan Pursiseuralla, mutta yksissä tuumin hankimme lähtijöitä
seurojemme keskuudesta, pitääksemme kustannukset kohtuullisina.
Minä olin kerinnyt jo perua varaamani kyydityksen Oulun Taksimatkoilta, liian pienen ennakkoilmoittautuneiden määrän takia,
kun Kasken Seppo soitti ja sanoi
houkutelleensa yhden ystävänsä
kuskiksi ja hommanneensa auton
vuokralle. Onneksi en kerinnyt
säikäyttää vähäisiä ennakkoilmoittautujia kyydin perumisella, sillä
nyt oltiin tilanteessa, jossa budjetti piti hivenen pienemmälläkin porukalla.
Venemessuille suunnattiin 13.2.
klo 16.00, Ukkolanperän tienhaaran toimiessa lähtöasemana. Ponkalat, Tornion Veneseurasta, olivat
ensimmäiset kyytiläiset ja taisivat
olla Aallon Markus ja Kivelän
Timo, jotka joutuivat alkavassa
räntäsateessa pisimpään kyytiään
odottelemaan.
Onneksi
eivät
vilustuneet ja menettäneet hyvää
lauluääntään.
Menomatkalla Toppilan Pukseerin pojat esittelivät suunnitelmiaan
matkasta Normandian maihinnousun 60v juhlaan M/S Alpolla. Kyllä on pitkä matka, mutta vastaanottokin on tiettävästi huomattavasti lämpimämpi kuin 60v sitten, Alpon edellisellä Normandian
matkalla. Nykyinen miehistökin
on koottu pelkästään vapaaehtoisista, joten uskon heidän motivaationsa riittävän tämän vaativan
retken suorittamiseen. Tarkempia
tietoja heidän matkasuunnitelmistaan osoitteessa:

http://www.toppilanpukseeri.fi
Meidän kuskimme, Torikan
Kari, on mies joka todennäköisesti
kuskais porukan ku porukan vaikka maailman ääriin, yhtään välille
hukkaamatta. Ennen pysähtymistä
P-paikalle tuli lyhyt tiedonanto,
että alppitorven törähdyksestä on
minuutti aikaa sulkea litsit ja
rientää omalle paikalle. Hitaammille
oli kuulemma tulossa normaali
reittivuoroa ajava linja-auto, viimeistään aamulla. Arvatkaa jäikö
kukaan vitkastelemaan torven soidessa. Useammalla taisi jäädä
litsitkin valmiiksi auki, seuraavaa
piippitaukoa odottamaan. Olimme
siis saaneet kuskiksemme miehen,
joka piti yllä sotilaallista kuria –
savolaisella huumorilla. Herkkänahkaisinkaan ei voinut loukkaantua,
Karin kerratessa ryhmämatkan
sääntöjä, mutta kukaan ei uskaltanut testata leppoisasti esitettyjen
periaatteiden pitävyyttä. Olipa
matkanjärjestäjän helppoa myhäillä
omalla paikallaan.
Ensimmäinen pidempi pysähdys
tehtiin Lahdessa, sillä sitkeimmänkin seurueen on syytä nukkua edes
hetki, ennen Venemessuille suuntaamista. Lahden Cumulus hotellin
yökerhossa oli juuri päättynyt
Krisse Salmisen show, meidän vasta saapuessa majoittumaan hotellin
puolelle. Meitä jäi harmittamaan
Krissen menettämä mahdollisuus
tavata vertaisiaan verbaaliakrobaatteja, siksi rattoisasti jutustellen
oli matkamme Haukiputaalta Lahteen sujunut.
Aamulla kaikki olivat ajoissa
lähtövalmiina, paitsi tietty se
Asterixista tuttu trubaduuri. Hänenhän kuuluukin olla välistä hukassa. Messukeskukseen saavuimme kuitenkin minuutilleen aikataulussa, joten tarkempaan ajoitukseen
ei kannata edes pyrkiä.
Messuilla oli todella paljon nähtävää ja ostettavaksi tarjolle tuotua
veneilytarviketta aina upeisiin

pursiin ja moottoriveneisiin saakka.
Kellään meistä ei ollut pahaa venekuumetta, mutta muutamasta kaverista olisi kyllä voinut höyry nousta jos olisi kauhallisen vettä päälle
kaatanut. Pojilla oli muikeat ilmeet
kun kävimme tutustumassa täysveriseen avomeripurteen, jolla
markkinoitiin merellisiä kokousmatkoja. Meille kaikille se kaunotar
olisi kelvannut vaikka omaksi ja entiset venhot olis annettu surutta
vaihdossa. Kyllä ne takavuosina
osasivat tehdä todellisia kaunottaria, sillä kaikkea ei tarvinnut valaa
muottiin. Meikäläinen taitaa olla ainut joka lopulta osti ”veneen” ja
minäkin vain semmoisen koottavan
höyryveneen, jota ajattelin joskus
yhdessä veljenpoikien kanssa tinailla kokooon. Siis pienen semmoisen.
Yllätyksekseni saimme messupaikalla
myös
uusia
jäsenhakemuksia, aikoinaan Haukiputaalta leivänperään lähteneiltä ja
mukavat muistot kotipuolen pursiseuran toiminnasta mukanaan vieneiltä. Siirtopurjehduksistakin keskusteltiin, mutta tällä kertaa ei kukaan kuitenkaan tehnyt semmosta
standby lähtöä, kuin Hernetkosken
Risto teki edellisvuonna. Ristoltahan tuli seuraava yhteydenotto Espanjan Malagasta, eikä hän ole
reissuun lähtöään jälkikäteen katunut. No, nopeat ja ennakkoluulottomat saavat monesti parhaat
matkat ja elämykset.
Monesti se kotimatka menee
nukuskellessa, mutta tällä kertaa oli
porukalla hämmästyttävän hyvä
turnauskunto. Markus Aalto esitti
meille lähes kaikki, ainakin minun
tuntemani, Beatles kappaleet.
Eikä, pääosin innokkaista laulumiehistä koostunut, ”Sikaosastokaan” ääntä säästellyt. Aivan uskomatonta porukkaa, joka jaksoi laulaa melkein 8 tuntia putkeen.
Heikillä meni kyllä ääni aika matalaksi, mutta ehkä sen ansiosta mieli
pysyi korkealla koko porukalla.

Melkein kaikki tallessa.
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Sähkönsaanti
RÖYTTÄN
satamassa
Röyttän satamaan on
asennettu sähköpisteet,
joista veneilijät voivat
saada sähköä.
Pistokeliitäntä on kolminapainen ns. Euro-liitäntä, jota varten veneilijä
tarvitsee ” urospuolisen”
sovitinosan tai välijohdon, (niitä on saatavana
mm. Säästökuopasta ).
HUOM !
Sähkönkäyttö on maksullista 2 euroa vuorokausi,
maksu suoritetaan paikalla
oleviin lippaisiin,
tai 15 euroa kaudelta,
josta osoituksena on tarra,
jonka voi lunastaa mm.
m/s HETA:n kipparilta
Mauri Kangasluomalta.
Hyvää veneilykesää
toivottaa
Röyttätoimikunta
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